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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

 

Από το πρακτικό της με αριθμό 20
ης

 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίασης  

της 25
ης 

Μαϊου 2022 

 

Αριθμός Απόφασης 390/2022 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 03
ο
  

Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Δράσεις Έξυπνης Πόλης Δήμου Ρόδου», 

προϋπολογισμού τριών εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων ευρώ (3.267.000€) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, στο πλαίσιο της Δράσης με κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 16854 και τίτλο «Έξυπνες 

Πόλεις» σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. (Εισήγηση με α/α 

2286/24-05-2022 Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Οργάνωσης). 

  Στη Ρόδο σήμερα Τετάρτη 25
η
 Μαϊου 2022 με την δια περιφοράς διαδικασία η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Ρόδου (σύμφωνα με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 002/09-

01-2022 (Α.Δ.Α.:ΨΩ3ΕΩ1Ρ-ΩΒ6) «Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου και σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται στα άρθρα 74 του Ν.3852/2010, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τα Άρθρα, 76 του 

Ν.4555/2018 και 02 του Ν.4623/2019, στο Άρθρο 61 του Ν.4873/2021 και την υπ’ αριθμό 29/10-01-2022 

απόφαση Δημάρχου (Α.Δ.Α.: ΩΑ0ΖΩ1Ρ-34Ν) «Ορισμός Αντιδημάρχων ως  τακτικά μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής», σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση με αριθμ. πρωτ.: 2/26758/24-05-2022, η οποία 

κοινοποιήθηκε νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 77, παράγραφος 6 του Ν.4555/2018 και σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21. 

Αφού διαπιστώθηκε, βάσει της ανωτέρω νομοθεσίας, απαρτία από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 

και συναίνεση τους στην δια περιφοράς διαδικασία, δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών δήλωσαν 

παρόντα έντεκα (11) μέλη και ονομαστικά ως εξής:     

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

στη δια περιφοράς διαδικασία 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

ενώ κλήθηκαν για τη συμμετοχή 

01.  Καμπουράκης Β. Αντώνης  

02. Καρίκης Ευστράτιος  

03.  Καμπούρης Τηλέμαχος  

04.  Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης)  

05.   Φλοσκάκης Νεκτάριος  

06.  Μανέττας Βασίλειος  
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07.  Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα  

08. Γιαννάς Νικόλαος  

09. Κορωναίος Ιωάννης  

10. Παλαιολόγου Μιχαήλ  

11. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος  

 

Τα μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Νικόλαος Γιαννάς, Ιωάννης Κορωναίος και Μιχαήλ Παλαιολόγου 

δήλωσαν το εξής:                                                                                                                                                                        

 ΘΕΜΑ: Συμμετοχή σε δια περιφοράς συνεδρίαση.  

 Κύριε Πρόεδρε, 

       Με την παρούσα επιστολή μας, δηλώνουμε την συμμετοχή μας στην 20
η  

έκτακτη συνεδρίαση των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου κατά την 25
η
/5/2022 σύμφωνα  και  με την υπ΄αριθ. πρωτ. 2/26758/24.5.2022  

Πρόσκληση, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης έτσι όπως περιγράφονται στις 

σχετικές  εισηγήσεις και για τα οποία θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και με τη βάσιμη 

πιθανολόγηση κινδύνου εκ της αναβολής λήψης απόφασης, ενημερώνοντας σας παράλληλα ότι υπερψηφίζουμε τα 

θέματα 2
ο
 , 3

ο
 ,4

ο
 &  5

ο
 και καταψηφίζουμε το 1

ο
 θέμα της  ημερήσιας διάταξης. 

     Η παρούσα να καταγραφεί αυτούσια στα πρακτικά της Συνεδρίασης του Συλλογικού Οργάνου. 

 

 Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης επί συνόλου πέντε  (05)  ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις τους για το παρακάτω 

θέμα, σύμφωνα με την εισήγηση με α/α 2286/24-05-2022 Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Οργάνωσης, η 

οποία έχει ως εξής:        

 
 

 
 

 

Θέμα: Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Δράσεις Έξυπνης Πόλης Δήμου Ρόδου», 

προϋπολογισμού τριών εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων ευρώ (3.267.000 €) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, στο πλαίσιο της Δράσης με κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 16854 και τίτλο «Έξυπνες Πόλεις» 

σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 

Σχετ:  Το με αρ. πρωτ. 2887/14/01/2022 εισερχομένου στον Δήμο Ρόδου έγγραφο της ΚτΠ 

Μ.Α.Ε. με τίτλο «Οδηγός υποβολής προτάσεων έξυπνης πόλης των Δήμων προς την ΚτΠ 

Μ.Α.Ε. σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0» 

  Την με αρ. πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε. 1730/02-02-2022 επιστολή της ΚτΠ Μ.Α.Ε. προς τον 

Δήμο Ρόδου 

  Το με αρ. πρωτ. Δήμου Ρόδου 2/7315/09-02-2022 έγγραφο προς ΚτΠ Μ.Α.Ε. με τίτλο 

«Αποστολή τίτλων, των προς ένταξη στο Τεχνικό Δελτίο, Έργων και Υποέργων» 

  Το με αρ. πρωτ. 2/10994/02/03/2022 διαβιβαστικό έγγραφο του Δήμου Ρόδου προς την 

ΚτΠ Μ.Α.Ε. με τίτλο « Υποβολή στρατηγικού πλάνου έξυπνης πόλης Δήμου Ρόδου» 

  Το με αρ. πρωτ. ΚτΠ ΜΑΕ: 5091/28-03-2022 με τίτλο Προετοιμασία Τεχνικού Δελτίου 

και υποβολή τελικού κόστους Λίστας Υποέργων 

  Το 2/19289/13-04-2022 διαβιβαστικό του Δήμου Ρόδου με θέμα «Αποστολή τίτλων, των 

προς ένταξη στο Τεχνικό Δελτίο, Έργων και Υποέργων» 

Με το με αρ. πρωτ. ΚτΠ ΜΑΕ 18906/21-12-2021 έγγραφο της ΚτΠ Μ.Α.Ε. με τίτλο « Οδηγός υποβολής 

προτάσεων έξυπνης πόλης των Δήμων προς την ΚτΠ Μ.Α.Ε. σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0», καλούνται 17 Δήμοι της χώρας (16 Δήμοι με πληθυσμό άνω των 100.000 

κατοίκων και ο Δήμος Τρικκαίων, ως πρότυπο «έξυπνου Δήμου»), να υποβάλουν προτάσεις δράσεων 

«Έξυπνης Πόλης» προς χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.  
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Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για κάθε Δήμο παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:  

 

α/ α 

 

Δήμος 

 

Πληθυσμός 

Προϋπολογισμός 

(Εκ. Ευρώ) με ΦΠΑ 

1 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 664.046 19,8 

2 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 325.182 9,9 

3 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 213.984 5,94 

4 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 173.993 4,95 

5 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 163.688 4,95 

6 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 162.591 4,653 

7 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 144.449 3,96 

8 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 139.981 3,96 

9 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 115.490 3,267 

10 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 112.486 3,069 

11 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 108.642 2,97 

12 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 106.943 2,97 

13 
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 

ΡΕΝΤΗ 
105.430 2,97 

14 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 102.223 2,97 

15 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ 101.753 2,97 

16 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 100.641 2,871 

17 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΑΙΩΝ 81.355 6,93 

ΣΥΝΟΛΟ 89,1 

Στις προτάσεις έργων είναι δυνατό να συμπεριληφθούν δράσεις από διαφορετικούς τομείς, ανάλογα με τις 

προτεραιότητες και τις ανάγκες κάθε Δήμου. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται κατάλογος με ενδεικτικές 

δράσεις ανά τομέα. Σημειώνεται ότι οι Δήμοι έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν και άλλες δράσεις 

επαρκώς τεκμηριωμένες, ενώ παράλληλα είναι σημαντικό το πλάνο ανάπτυξης έξυπνης πόλης να καλύπτει 

όσο το δυνατό περισσότερους από τους παρακάτω τομείς: 

 

Τομέας Ενδεικτικές δράσεις 

Κινητικότητα  Πλατφόρμες πληροφόρησης για τις δημόσιες συγκοινωνίες σε 

πραγματικό χρόνο 

 Συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών για τις δημόσιες 

συγκοινωνίες Αυτόνομα οχήματα 

 Προγνωστική συντήρηση Συγκοινωνιακών υποδομών  

 Έξυπνα συστήματα σηματοδότησης 

 Έξυπνη στάθμευση 

 Εφαρμογές διαμοιρασμού μετακίνησης (ride sharing, carpooling) 

 Έξυπνη κοινή χρήση υτοκινήτων  
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 Έξυπνη κοινή χρήση ποδηλάτων  

 Εφαρμογές πλοήγησης  

 Διαμοιρασμός μεταφοράς δεμάτων  

 Έξυπνες θυρίδες δεμάτων 

Ασφάλεια  Προγνωστική αστυνόμευση 

 Χαρτογράφηση εγκλημάτων σε πραγματικό χρόνο  

 Αυτόματη ανίχνευση πυροβολισμών 

 Έξυπνη επίβλεψη δημόσιων χώρων 

 Συστήματα βελτιστοποίησης επείγουσας παρέμβασης  

 Συστήματα προειδοποίησης καταστροφών  

 Συστήματα ατομικών ειδοποιήσεων 

 Συστήματα ασφάλειας κτιρίων 

 Συστήματα λήψης αποφάσεων για την επιθεώρηση κτιρίων 

Υγεία  Τηλεϊατρική - Τηλεφροντίδα  

 Απομακρυσμένη παρακολούθηση ασθενών 

 Συστήματα ειδοποιήσεων για πρώτες βοήθειες  

 Παρακολούθηση ποιότητας αέρα σε πραγματικό χρόνο  

 Παρακολούθηση μολυσματικών ασθενειών 

 Διαχείριση δεδομένων δημόσια υγείας για την υγεία της μητέρας και 

του παιδιού 

 Διαχείριση δεδομένων δημόσια υγείας για την απολύμανση και την 

υγιεινή  

 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ιατρικών ραντεβού 

 Ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης ασθενών 

Ενέργεια  Συστήματα ενεργειακών αυτοματισμών κτιρίων  

 Συστήματα παρακολούθησης ενεργειακής κατανάλωσης 

 Έξυπνος φωτισμός 

Πολιτική προστασία& 

Περιβάλλον 

 Εκπόνηση πλάνου για τη διαχείριση έκτακτων καταστάσεων  

 Συστήματα διαχείρισης πλήθους και συνωστισμού  

 Συστήματα αποτύπωσης μετασεισμικής κατάστασης κτιρίων 

 Δίκτυο αισθητήρων ποιότητας αέρα 

Υδάτινοι πόροι  Συστήματα παρακολούθησης κατανάλωσης νερού 

 Συστήματα εντοπισμού και ελέγχου διαρροών δικτύου ύδρευσης  

 Έξυπνη άρδευση 

 Συστήματα παρακολούθησης ποιότητας νερού 

Διαχείριση 

απορριμμάτων 

 Συστήματα ηλεκτρονικής επισήμανσης και τιμολόγησης απορριμμάτων 

 Βελτιστοποίηση δρομολόγησης αποκομιδής απορριμμάτων 

Οικονομική ανάπτυξη και 

δόμηση 

 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες αδειοδοτήσεων επιχειρήσεων 

 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαχείρισης και πληρωμής δημοτικών εσόδων  

 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ψηφιακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης  

 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες προσωποποιημένης εκπαίδευσης Ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες αδειοδοτήσεων δόμησης 

 Ανοιχτά πολεοδομικά δεδομένα 

Συμμετοχικότητα  Τοπικές πλατφόρμες συμμετοχικότητας & κοινωνικής διασύνδεσης 

 Υπηρεσίες ηλεκτρονικού πολίτη & ηλεκτρονικής δημοκρατίας 
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Συνδεσιμότητα  Δικτυακές Υποδομές οπτικών ινών σε επιλεγμένα δημοτικά κτίρια  

 Σημεία ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο 

 Δίκτυο ΙΟΤ 

Οριζόντιες  δράσεις  Κέντρο επιτελικής διαχείρισης έξυπνης πόλης (control room) 

 Σημεία πληροφόρησης (Info points) 

 Κεντρική πλατφόρμα έξυπνης πόλης (διαχείριση αισθητήρων και 

δεδομένων που συλλέγουν και διαλειτουργικότητα με ανοιχτές 

πλατφόρμες δεδομένων του ελληνικού δημοσίου) 

Τέλος, επισημαίνεται ότι είναι επιλέξιμες δαπάνες για ωρίμανση και παρακολούθηση της υλοποίησης 

των έργων έως και 1% του συνολικού προϋπολογισμού κάθε πρότασης με ανώτατο όριο το ποσό των 

100.000 Ευρώ. 

 

Σύμφωνα με τον Οδηγό (βλ. παρ. 4), πριν την υποβολή των προτεινόμενων προς χρηματοδότηση δράσεων 

έξυπνης πόλεις στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, θα προηγηθεί έλεγχος 

συμβατότητας αυτών με τους ειδικούς και γενικούς στόχους του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 σε δύο στάδια, και, πιο συγκεκριμένα: 

«Πρώτο Στάδιο – Υποβολή Στρατηγικού πλάνου Έξυπνης Πόλης 

 Οι ενδιαφερόμενοι δήμοι καλούνται εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας 

πρόσκλησης, να υποβάλλουν στρατηγικό πλάνο έξυπνης πόλης, το οποίο θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα εξής: 

 Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης σε υποδομές έξυπνης πόλης 

 Αιτήματα χρηματοδότησης ή ενταγμένα έργα για δράσεις έξυπνης πόλης στα πλαίσια άλλων 

προγραμμάτων και προσκλήσεων, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα Α. Τρίτσης, τα Περιφερειακά 

Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) και η δράση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» (Open Malls) που έχει 

ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

(ΕΠΑνΕΚ). 

 Σχέδιο δράσεων έξυπνης πόλης στο πλαίσιο του στρατηγικού πλάνου, για τις οποίες θα πρέπει να 

περιλάβουν : 

o Σύντομη περιγραφή του φυσικού αντικειμένου  

o Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

o Ενδεχόμενες συνέργειες με τις δράσεις που έχουν ενταχθεί σε άλλα προγράμματα ή για τις 

οποίες έχουν κατατεθεί σχετικά αιτήματα. 

Επισημαίνεται ότι τα στρατηγικά πλάνα που θα υποβληθούν, θα ελεγχθούν ως προς την συμβατότητα και τη 

συνάφειά τους με τους ειδικούς και γενικούς στόχους του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

Ελλάδα 2.0. 

Δεύτερο Στάδιο- Υποβολή Αιτημάτων Χρηματοδότησης από το Τ.Α 

Σε συνέχεια του ελέγχου συμβατότητας των στρατηγικών πλάνων έξυπνης πόλης που θα υποβληθούν, οι Δήμοι 

θα κληθούν εντός νέας προθεσμίας δύο (2) μηνών να καταθέσουν τεχνικά δελτία πράξης, έντυπα ανάλυσης 

κόστους και πρότυπα τεύχη διακήρυξης για τις πράξεις που θα έχουν περιληφθεί, τα οποία θα ελεγχθούν εκ 

νέου αναφορικά με την συμβατότητα και τη συνάφειά τους με τους ειδικούς και γενικούς στόχους του Εθνικού 

Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, πριν την κατάθεσή τους στην Ειδική Υπηρεσία 

Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης». 

Ο Δήμος Ρόδου, ως δικαιούχος υποβολής πρότασης χρηματοδότησης δράσεων έξυπνης πόλης και, 

ακολουθώντας τις οδηγίες της ΚτΠ Μ.Α.Ε., απέστειλε με το με αριθμ. πρωτ. 2/10994/02/03/2022 

διαβιβαστικό έγγραφο προς την ΚτΠ, το στρατηγικό πλάνο έξυπνης πόλης Δήμου Ρόδου με τίτλο 

«Στρατηγικό πλάνο ψηφιακού μετασχηματισμού Δήμου Ρόδου» που εκπονήθηκε από την Διεύθυνση 

Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών. 

Η ΚτΠ Μ.Α.Ε., μετά τον έλεγχο συμβατότητας, όπως ο Οδηγός περιγράφει σχετικά με το πρώτο στάδιο, με 

το με αρ. πρωτ. ΚτΠ ΜΑΕ: 5091/28-03-2022 με τίτλο «Προετοιμασία Τεχνικού Δελτίου και υποβολή 

τελικού κόστους Λίστας Υποέργων», ενημέρωσε ότι μπορούμε να προβούμε στην προετοιμασία Τεχνικού 

Δελτίου, όπως προβλέπεται κατά το δεύτερο στάδιο, και να το αποστείλουμε έως στις 27/05/2022 στην ΚτΠ 
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Μ.Α.Ε. Στην συνέχεια και εφόσον αυτό προεγκριθεί, μπορεί ο Δήμος να το υποβάλλει στην Ειδική Υπηρεσία 

Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ) για την τελική έγκρισή του. 

Ο Δήμος Ρόδου προτίθεται να υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης  η οποία στοχεύει στην απορρόφηση του 

μέγιστου οικονομικού αντικειμένου που προβλέπει η Πρόσκληση για τον Δήμο μας.  

Μετά από συνεργασία των Δ/νσεων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών και Προγραμματισμού & 

Οργάνωσης, συντάχθηκε πρόταση προς υποβολή, με τίτλο Πράξης «Δράσεις Έξυπνης Πόλης Δήμου 

Ρόδου», προϋπολογισμού τριών εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων ευρώ (3.267.000 €) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Η Πράξη θα περιλαμβάνει οκτώ (8) Υποέργα τα οποία συνοψίζονται στον παρακάτω Πίνακα: 

 

Α/Α Τίτλος Υποέργου 
Κόστος υλοποίησης 

(συμπερ. ΦΠΑ) 

1 
Έργο πυροπροστασίας με έξυπνες κάμερες CCD και αισθητήρες 5 

αισθήσεων  
995.000,00 € 

2 Σύστημα Έξυπνης Διάβασης Πεζών   320.000,00 € 

3 Σύστημα Έξυπνης Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων  455.000,00 € 

4 Σύστημα Διαχείρισης Κυκλοφορίας Οχημάτων   547.000,00 € 

5 Σύστημα Τηλεφροντίδας με ρολόι και βραχιόλι 300.000,00 € 

6 
Δίκτυο αισθητήρων στα σχολικά κτήρια για έλεγχο αέρα, ρύπων και 

ταλαντώσεις κτιρίων 
300.000,00 € 

7 Ενιαία Πλατφόρμα Παρακολούθησης Smart City & Cyber Security 320.000,00 € 

8 

 «Παροχή υπηρεσίας συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου 

Ρόδου σχετικά με τη σύνταξη και την προετοιμασία του φακέλου 

υποβολής χρηματοδότησης και των τεχνικών δελτίων των έργων - 

δράσεων  έξυπνης πόλης σύμφωνα με το Πρόγραμμα του Εθνικού 

Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0) RRF: 

Recovery and Resilience Facility» 

30.000,00 € 

Συνολικό κόστος έργου  3.267.000,00 € 

Με βάση τα προαναφερθέντα, 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε  

1. Την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Δράσεις Έξυπνης Πόλης Δήμου 

Ρόδου», προϋπολογισμού τριών εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων ευρώ (3.267.000 €) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στο πλαίσιο της Δράσης με κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 16854 και τίτλο «Έξυπνες 

Πόλεις» σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 που 

χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης 

2. Την ανάληψη δέσμευσης για ένταξη /εγγραφή της Πράξης εφόσον εγκριθεί, στο Ετήσιο 

Πρόγραμμα Δράσης ( Τεχνικό Πρόγραμμα και Προϋπολογισμός Δήμου Ρόδου ) 

3. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη για την υπογραφή της αίτησης 

χρηματοδότησης και όλων των συνοδευτικών εγγράφων της. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με α/α 2286/24-05-2022 Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Οργάνωσης, της εφαρμογής 

εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου. 

 Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 20
ης

 Έκτακτης δια περιφοράς 

συνεδρίασης 2022, η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά - με email σε όλα τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής, 

 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), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-2-%ce%ba%cf%8d%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-11-3-2020-%cf%80%cf%81%ce%ac%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-67-%cf%84%cf%81%cf%8c%cf%80%ce%bf%cf%82-%ce%bb%ce%ae%cf%88%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%86%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb/
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 Την εγκύκλιο 643/69472/24-09-2021 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'). 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

1. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Δράσεις Έξυπνης Πόλης Δήμου 

Ρόδου», προϋπολογισμού τριών εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων ευρώ (3.267.000 €) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στο πλαίσιο της Δράσης με κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 16854 και τίτλο «Έξυπνες Πόλεις» 

σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 που χρηματοδοτείται από το 

Ταμείο Ανάκαμψης. 

2. Εγκρίνει την ανάληψη δέσμευσης για ένταξη/εγγραφή της Πράξης εφόσον εγκριθεί, στο Ετήσιο 

Πρόγραμμα Δράσης ( Τεχνικό Πρόγραμμα και Προϋπολογισμός Δήμου Ρόδου). 

3. Εξουσιδοτείται ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Β. Καμπουράκης για την υπογραφή της αίτησης 

χρηματοδότησης και όλων των συνοδευτικών εγγράφων της. 

 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 390/2022  

 

 

   

 

 

                           

             

        ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρίκης Ευστράτιος 

Coliadis Alexandre-Basile (Αλέξης)  

Φλοσκάκης Νεκτάριος     

Μανέττας Βασίλειος                                                                        

Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα  

Γιαννάς Νικόλαος 

Κορωναίος Ιωάννης 

Παλαιολόγου Μιχαήλ 

            Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος 

  

          

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

    

 

 

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

α/α η αναπληρώτρια 

 

 

 
Παπαγεωργίου Μαρία 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

      Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Δήμαρχος Ρόδου 

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Τηλέμαχος Καμπούρης 
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