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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος 

Τηλ. Επικ/νίας. : 22413-61339, 22413-61301   

E-mail : oikepitropi@rhodes.gr,  URL : www.rhodes.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Από το πρακτικό της με αριθμό 32
ης

 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίασης 2021 

της 26
ης

 Αυγούστου 2021 

 

Αριθμός Απόφασης  607/2021 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 02
ο
   

 Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο υποέργου «Ανάπλαση πλατείας Ταξιάρχη – 

Διαμόρφωση υπαίθριας οργανωμένης αγοράς Ρόδου» της πράξης «Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής 

Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) περιοχής Κόβα Δήμου Ρόδου» της πρόσκλησης «Δράσεις Ολοκληρωμένης Αστικής 

Ανάπτυξης Δήμου Ρόδου» στον άξονα προτεραιότητας «Αειφορική Ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» 

του ΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020. (Εισήγηση με α/α 1271/16-08-2021 Διεύθυνσης Προγραμματισμού 

& Οργάνωσης). 

Στη Ρόδο σήμερα Πέμπτη 26
η
 Αυγούστου 2021 με την δια περιφοράς διαδικασία  η Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Ρόδου (σύμφωνα με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 760/08-09-2019 

(676ΧΩ1Ρ-ΧΑΞ) «Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου (άρθρα 74 Ν.3852/2010, 71 

Ν.4555/2018, 2 Ν.4623/2019 και εγκύκλιο ΥΠΕΣ ΑΡ. 90/2019», την με αρ. 276/23-09-2020 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου «Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους» και την υπ’ αριθμό 2116/29-

09-2020 απόφαση Δημάρχου (Α.Δ.Α.:9ΑΟΦΩ1Ρ-79Φ) «Ορισμός Αντιδημάρχων ως  τακτικά μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 

της Οικονομικής Επιτροπής και Δημάρχου Δήμου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη, με αριθμ. πρωτ.: 

2/43419/26-08-2021, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 77, παράγραφος 6 του 
Ν.4555/2018, το άρθρο 184 του Ν.4635/2019 και τα διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 163/33282/29-5-2020 του 

Υπ. Εσωτερικών και τις Εγκυκλίους 18318/13-3-2020, 40 με αρ.πρωτ.: 20930/31-3-2020 και 426/2020 με αρ. 

πρωτ.: 77233/13-11-2020 του ΥΠΕΣ και, αποφασίζει την έκδοση των κατωτέρω αποφάσεων. 

    Αφού διαπιστώθηκε βάσει της ανωτέρω νομοθεσίας ότι συμμετέχουν τουλάχιστον τα 2/3 των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών, συναινούν με την δια περιφοράς 

διαδικασία άνω των 2/3 μελών ήτοι οκτώ (08) μέλη, η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη λήψη απόφασης. 

   ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

ενώ κλήθηκαν για τη συμμετοχή 

1.  Καμπουράκης Β. Αντώνης 1. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος  

2.  Καρίκης Ευστράτιος 2. Διακοσταματίου Σάββας 

3.  Καμπούρης Τηλέμαχος   3. Παλαιολόγου Μιχαήλ 

4.  Φλοσκάκης Νεκτάριος    

5.  Κιαχαγιά - Μαγιόγλου Τσαμπίκα .  

6.  Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης)  

7.  Μανέττας Βασίλειος  

mailto:oikepitropi@rhodes.gr
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8.  Σπυρόπουλος Σπύρος  

 

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για τα τρία (03) θέματα της 

ημερήσιας διάταξης, καθώς και την απόφαση για την έγκριση της έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης, στη 

συνέχεια τέθηκε υπόψη, η εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Οργάνωσης  με α/α 1271/16-08-

2021 της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, η  οποία έχει ως εξής: 

Θέμα: Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Πλατεία Ταξιάρχη» στην πρόσκληση «Δράσεις 

Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Ρόδου» (κωδικός πρόσκλησης ΝΑΙΓ70, Α/Α ΟΠΣ: 2584) του ΕΠ 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020    

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου με τη με αρ. πρωτ. 2490/30-06-2021 πρόσκλησή της, 

(κωδικός πρόσκλησης ΝΑΙΓ70, Α/Α ΟΠΣ: 2584, ΑΔΑ: Ω8ΑΟ7ΛΞ-ΤΗΙ), με τίτλο «Δράσεις ολοκληρωμένης 

αστικής ανάπτυξης Δήμου Ρόδου», καλεί ανάμεσα σε άλλους και το Δήμο Ρόδου για την υποβολή προτάσεων 

έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 

02  «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου, το 

οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

Στο πλαίσιο της παραπάνω πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν δράσεις που στοχεύουν στην αναβάθμιση 

του περιβάλλοντος διαβίωσης των κατοίκων της πόλης Ρόδου, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης 

των αστικών κέντρων. Οι δράσεις προβλέπονται στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο και είναι μεταξύ τους 

αλληλένδετες, στηρίζοντας τη φιλοσοφία της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.    

Ενδεικτικές δράσεις είναι οι παρακάτω: 

• αναπλάσεις περιοχών, 

• εκσυγχρονισμός δικτύων υποδομής, 

• δημιουργία δημοτικών χώρων στάθμευσης, 

• ανάδειξη και προστασία αρχαιολογικών χώρων και μνημείων εντός του αστικού ιστού, 

• επέκταση των δικτύων πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων, 

• εφαρμογή σε μικρή κλίμακα συστημάτων μεταφοράς καθαρής τεχνολογίας, 

•δημιουργία/βελτίωση υποδομών προσβασιμότητας (πεζοδρόμια, ράμπες πρόσβασης, θέσεις στάθμευσης)  

ΑμεΑ κλπ.) 

Η λήξη υποβολής προτάσεων είναι η 30η/08/2021.  

Σε συνέχεια της παραπάνω πρόσκλησης ο Δήμος Ρόδου θα υποβάλει πρόταση για τη χρηματοδότηση της 

πράξης με τίτλο: «Πλατεία Ταξιάρχη». Η πράξη θα συμπεριλαμβάνει δυο υποέργα:  

Υποέργο 1ο: "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ - ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΡΟΔΟΥ" με προϋπολογισμό 

έργου: 504.556,00€ συμπεριλαμβανόμενου  ΦΠΑ 

Υποέργο 2ο: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ" 

με προϋπολογισμό προμήθειας: 1.664.390,00€ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 

Το συνολικό κόστος για την παραπάνω πρόταση ανέρχεται σε 2.168.946,00€ συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%.  

Στόχος της παρέμβασης είναι η αναβάθμιση της λειτουργικότητας, ο εκσυγχρονισμός και η αισθητική του 

χώρου της πλατείας Ταξιάρχη και η αναβάθμιση της λειτουργίας της υφιστάμενης λαϊκής αγοράς του Αγ. 

Δημητρίου στη συγκεκριμένη πλατεία στην πόλη της Ρόδου του Δήμου Ρόδου. Η πλατεία αυτή, που γειτνιάζει 

με το Ορθόδοξο και το Καθολικό Νεκροταφείο, αποτελεί το μεγαλύτερο ανοιχτό κοινόχρηστο χώρο στην 

περιοχή παρέμβασης. Η ανάπλασή της θα συμβάλει στην οργάνωση του αστικού ιστού με τη δημιουργία χώρων 

πρασίνου, τη διαμόρφωση λειτουργιών πολιτισμού και υφιστάμενων χρήσεων εμπορίου, δημιουργώντας ένα 

αναβαθμισμένο αστικό περιβάλλον, σύμφωνα με τους στόχους της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. 

Η παρέμβαση θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη, αφού πέρα από την αναβάθμιση της ποιότητας και των 

παρεχόμενων υπηρεσιών  στον τομέα της Λαϊκής Αγοράς, θα καταστεί χώρος Υπαίθριας Οργανωμένης 

Αγοράς, αφενός αναβαθμίζοντας τη συνολική εικόνα της πόλης και αφετέρου ενθαρρύνοντας σημαντικά την 

παραγωγική διαδικασία του πρωτογενή τομέα του Δήμου Ρόδου, καθώς θα χρησιμοποιείται και για άλλες 
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δραστηριότητες όπως οργάνωση εκθέσεων ειδών λαϊκής τέχνης και γενικότερα παραδοσιακών τοπικών 

προϊόντων, βιβλίων, κεντημάτων κλπ. 

Με βάση τα προαναφερθέντα, εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή, 

1. Την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Πλατεία Ταξιάρχη», προϋπολογισμού 

2.168.946,00 €  στον Άξονα Προτεραιότητας 02 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της με τη με αρ. πρωτ. 2490/30-06-2021 πρόσκλησή της, (κωδικός 

πρόσκλησης ΝΑΙΓ70, Α/Α ΟΠΣ: 2584, ΑΔΑ: Ω8ΑΟ7ΛΞ-ΤΗΙ),  με τίτλο «Δράσεις ολοκληρωμένης αστικής 

ανάπτυξης Δήμου Ρόδου». 

2. Την έγκριση της κάλυψης του επιπλέον ποσού των 623.322,00€ για την υλοποίηση της πράξης από 

ιδίους πόρους του Δήμου   

3. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ρόδου για την υπογραφή της αίτησης χρηματοδότησης καθώς και 

όλων των απαιτούμενων εγγράφων και δικαιολογητικών για την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με α/α 1271/16-08-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Οργάνωσης της 

εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, 

 Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 32
ης

 έκτακτης δια περιφοράς 

συνεδρίασης 2021, η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά - με email σε όλα τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής,  

 Το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, 

 Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης 

του (αρ. φύλλου 55/11-3-2020), 

 Την με αρ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας. 

 Τις Εγκυκλίους με αρ. 163/33282/29-5-2020, 18318/13-3-2020, 40 με αρ. πρωτ.: 20930/31-3-2020  

 Το με αρ. πρωτ.: 60249/22-9-2020 έγγραφο και την εγκύκλιο 426/2020 με αρ. πρωτ.: 77233/13-11-

2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων κατά το διάστημα 

εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του Κορωνοϊού. 

 Το Νόμο 3463/2006 

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72  εδ.1 παραγρ. 1 και παραγρ. 3 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό 

αντικαταστήθηκε με το άρθρο 3, του Ν. 4623/2019 και τις ρυθμίσεις του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 

197/12.10.2020 τεύχος Α'). 

 Την διαπιστωτική πράξη με ημερομηνία 30-09-2020 για την σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

1. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Πλατεία Ταξιάρχη», προϋπολογισμού 

2.168.946,00 € στον Άξονα Προτεραιότητας 02 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της με τη με αρ. πρωτ. 2490/30-06-2021 πρόσκλησή της, (κωδικός 

πρόσκλησης ΝΑΙΓ70, Α/Α ΟΠΣ: 2584, ΑΔΑ: Ω8ΑΟ7ΛΞ-ΤΗΙ),  με τίτλο «Δράσεις ολοκληρωμένης αστικής 

ανάπτυξης Δήμου Ρόδου». 

2. Εγκρίνει της κάλυψη του επιπλέον ποσού των 623.322,00€ για την υλοποίηση της πράξης από ιδίους 

πόρους του Δήμου. 

3. Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος Ρόδου για την υπογραφή της αίτησης χρηματοδότησης καθώς και όλων 

των απαιτούμενων εγγράφων και δικαιολογητικών για την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης. 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ.607 /2021  
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 ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρίκης Ευστράτιος 

Φλοσκάκης Νεκτάριος                                                                             

Κιαχαγιά - Μαγιόγλου Τσαμπίκα    

Coliadis Alexandre-Basile (Αλέξης)  

Μανέττας Βασίλειος 

                              Σπυρόπουλος Σπύρος 

        

  

 

                                                                                

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

    

 

 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

α/α 

η αναπληρώτρια 

 

 
Παπαγεωργίου Μαρία 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

      Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Τηλέμαχος Καμπούρης 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Δήμαρχος Ρόδου 

ΑΔΑ: 6ΦΚΤΩ1Ρ-ΣΘΝ


		2021-08-27T09:23:13+0300
	Athens




