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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 391/2022 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 04
ο
  

Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση όψεων κτιρίου "Villa Dei 

Medici" νυν κτίριο Δ.Ο.Π. Ρόδου του συγκροτήματος OSPEDALE REGIO και διαμόρφωση 

περιβάλλοντα χώρου» στο Μέτρο 1 «Σύνθετες αστικές αναπλάσεις» Άξονας 2 της πρόσκλησης «Αστική 

Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού 

Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για τα έτη 2021 - 2022. (Εισήγηση με 

α/α 2288/24-05-2022 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 2288/24-05-2022 Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Οργάνωσης, η 

οποία έχει ως εξής:        

 
 

 
 

Θέμα: Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση όψεων κτιρίου "Villa Dei 

Medici" νυν κτίριο Δ.Ο.Π. Ρόδου του συγκροτήματος OSPEDALE REGIO και διαμόρφωση περιβάλλοντα 

χώρου» στο Μέτρο 1 «Σύνθετες αστικές αναπλάσεις» Άξονας 2 της πρόσκλησης «Αστική Αναζωογόνηση & 

Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για τα έτη 2021 - 2022. 

Ο πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου, με τη με αρ. πρωτ. 4410/22-06-2021 πρόσκλησή του, (κωδικός 

πρόσκλησης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2021), με τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις 

Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», καλεί τους Δήμους της χώρας, που έχουν τουλάχιστον έναν οικισμό με 

πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή είτε του μόνιμου πληθυσμού της 

ΕΛΣΤΑΤ (ΦΕΚ 698/Β/2014), είτε του πραγματικού – de facto πληθυσμού της ΕΛΣΤΑΤ (ΦΕΚ 699/B/2014), 

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική 

Αναζωογόνηση & λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού 

Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για τα έτη 2021-2022. 

Η πρόσκληση είναι η πρώτη από τις δυο προβλεπόμενες στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου χρηματοδοτικού 

προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του άξονα προτεραιότητας «Αστική Αναζωογόνηση 

& λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τα έτη 2021-2022.  

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης, ο Άξονας Προτεραιότητας 2 του Χρηματοδοτικού Προγράμματος 

περιλαμβάνει 2  μέτρα ως εξής:  

 

1. Μέτρο 1: Σύνθετες αστικές αναπλάσεις, με επιλέξιμες δράσεις:  

1.1 Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου ή δίκτυο αυτών  

1.2 α. Αποκατάσταση/επανάχρηση δημόσιων κτιρίων   

                χαρακτηρισμένων ως διατηρητέα ή μνημεία ή έργα τέχνης  

     β. Συνδυασμός των δράσεων 2.5 και 2.6 του Μέτρου 2  

 

2. Μέτρο 2: Παρεμβάσεις στον αστικό χώρο με επιλέξιμες δράσεις: 

2.1. Αναδιαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων, χώρων πρασίνου και υφιστάμενων δικτύων κοινόχρηστων 

χώρων πρασίνου, με έμφαση στη συμπλήρωση των φυτεύσεων. 
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2.2. Αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου. Η δράση αυτή 

μπορεί να αποτελεί τμήμα άλλων δράσεων. 

2.3. Δημιουργία ή αναβάθμιση παιδικών χαρών. 

2.4. Αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική αναβάθμιση, διεύρυνση, ανακατασκευή, πεζοδρόμων ή 

και πεζοδρομίων και επιμέρους υποδομών τους ή και δημιουργία νέων πεζοδρομίων σε μέρη που δεν 

υπάρχουν και θεωρούνται απαραίτητα για την ασφαλή διέλευση των πεζών, για τη δημιουργία δικτύου 

κίνησης πεζών με πρόνοια και για εμποδιζόμενα άτομα, σε κάθε περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές 

του βιοκλιματικού σχεδιασμού. 

2.5. Ανακαίνιση και διαμόρφωση κτιρίων που βρίσκονται στην ιδιοκτησία Ο.Τ.Α./ Δικαιούχου ή έχουν 

εκμισθωθεί/παραχωρηθεί σε ΟΤΑ/ Δικαιούχο από φορείς που συγκαταλέγονται στους εν δυνάμει 

δικαιούχους του Πράσινου Ταμείου για χρονική διάρκεια τουλάχιστον 15 ετών, με στόχο την επανάχρησή 

τους για την κάλυψη αναγκών εγκατάστασης κοινωνικών, πολιτιστικών ή εν γένει αναπτυξιακών 

δραστηριοτήτων, 

2.6. Αισθητική αναβάθμιση όψεων κτιρίων που βρίσκονται στην ιδιοκτησία Ο.Τ.Α./ Δικαιούχου ή έχουν 

εκμισθωθεί/παραχωρηθεί σε ΟΤΑ/Δικαιούχο από φορείς που συγκαταλέγονται στους εν δυνάμει δικαιούχους 

του Πράσινου Ταμείου για χρονική διάρκεια τουλάχιστον 15 ετών, σε αξιόλογα τουριστικά, κοινωνικά ή 

πολιτιστικά σημεία της πόλης ή του δήμου, όπως σε κεντρικές πλατείες, καθώς και κτιρίων κεντρικών 

αξόνων και παραλιακών μετώπων. 

2.7. Διαμόρφωση θεσμοθετημένων χώρων στάθμευσης οχημάτων, υπαίθριων με βιοκλιματικά 

χαρακτηριστικά και υλικά καθώς και υπόγειων. 

2.8. Αναβάθμιση αύλειων χώρων σχολείων, ενίσχυση της φύτευσης και της διαπερατότητας των εδαφών 

για τη δημιουργία χώρων πρασίνου στα σχολεία. 

 

Κάθε Δήμος μπορεί να υποβάλλει έως 2 προτάσεις για τη χωρική του επικράτεια και στο ίδιο Μέτρο 

και οι δυο προτάσεις.   
 

Το συνολικό ύψος του «αιτούμενου ποσού χρηματοδότησης» δεν πρέπει να υπερβαίνει το «ανώτατο ποσό 

χρηματοδότησης» όπως υπολογίζεται ανάλογα με το πληθυσμιακό μέγεθος του Δήμου σε συνάρτηση με το 

Μέτρο του προγράμματος (σύμφωνα με τον τύπο του εδαφίου 6 «ύψος χρηματοδότησης» του Οδηγού 

Διαχείρισης του Χ.Π.). 

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 31/05/2022.  

 

Στο πλαίσιο της παρούσας  πρόσκλησης ο Δήμος Ρόδου θα υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης πράξης με 

τίτλο «Αποκατάσταση όψεων κτιρίου "Villa Dei Medici" νυν κτίριο Δ.Ο.Π. Ρόδου του συγκροτήματος 

OSPEDALE REGIO και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου» στο Μέτρο Μ1 με τίτλο «Σύνθετες αστικές 

αναπλάσεις» του Χ.Π. «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τα έτη 2021-2022 

Η πράξη αφορά την αποκατάσταση του κτιρίου "Villa Dei Medici" νυν κτίριο Δ.Ο.Π. Ρόδου του 

συγκροτήματος OSPEDALE REGIO καθώς και την ανάδειξη και αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου του.  

  

Το κτίριο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ιωάννη Μεταξά 1 και Ερυθρού Σταυρού 6 (Ο.Τ. 78) στην πόλη 

της Ρόδου και έχει κηρυχθεί διατηρητέο με το Φ.Ε.Κ.: Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.Γ. 80837/5125/2-12-86 (ΦΕΚ 40/Δ/30-

1-87). Κατά μήκος των παραπάνω οδών υφίσταται η ιταλική περίφραξη χωρίς μεταγενέστερες παρεμβάσεις. 

Στο σημείο συμβολής των οδών υφίσταται κρήνη η οποία έχει χαρακτηριστεί ως σημειακό ιστορικό 

διατηρητέο μνημείο της πόλης της Ρόδου από το Υπουργείου Πολιτισμού βάση του Φ.Ε.Κ.: Αριθμ. 

ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/2704/43881 Χαρακτηρισμός ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων δεκαεννέα (19) κρηνών  

στην πόλη της Ρόδου Αρ. Φύλλου 830/ Β’ / 2-10-1995 

 

Στο πλαίσιο της πράξης προβλέπονται ήπιες παρεμβάσεις διαμόρφωσης, που θα συμβάλουν στην 

αναβάθμιση και λειτουργικότητα του χώρου, με σεβασμό στο ιστορικό περιβάλλον και προσβασιμότητα των 

ΑΜΕΑ τόσο στο κτίριο όσο και στο περιβάλλοντα χώρο. Συγκεκριμένα, προβλέπονται: 

1. Επεμβάσεις αποκατάστασης των όψεων του κτιρίου "Villa Dei Medici" νυν κτίριο Δ.Ο.Π. Ρόδου του 

συγκροτήματος OSPEDALE REGIO (αντικατάσταση κουφωμάτων, αποκατάσταση σοβάδων και 

αρχιτεκτονικών στοιχείων, μόνωση του δώματος, αποκατάσταση δαπέδων, επισκευή κιγκλιδωμάτων, 

χρωματισμός κλπ) 
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2. Ανάδειξη του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου με εγκατάσταση αρχιτεκτονικού φωτισμού  

3. Αποκατάσταση και ανάδειξη της χαρακτηρισμένης ως μνημείου κρήνης στην περίφραξη του χώρου 

4. Εργασίες πρασίνου (μεταφυτεύσεις, κλαδεύσεις νέες φυτεύσεις εγκατάσταση συστήματος αυτόματου 

ποτίσματος κλπ) και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου ώστε να αποτελέσει εστία πρασίνου με 

δυνατότητα περιήγησης και στάσης μέσω νέων διαδρόμων περιμετρικά του κτιρίου "Villa Dei 

Medici"  

5. Αποκατάσταση της περίφραξης του περιβάλλοντα χώρου 

6. Αποκατάσταση εξωτερικών κλιμάκων και κατασκευή ράμπας, ώστε το κτίριο να είναι προσβάσιμο 

από ΑΜΕΑ.   

7. Δημιουργία νέου χώρου συγκέντρωσης, τόσο για εκδηλώσεις όσο και για βιωματικά εργαστήρια για 

κατοίκους και επισκέπτες της πόλης. 

 

Με βάση τα προαναφερθέντα και έχοντας υπόψη ότι: 

α) Το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης» του Δήμου Ρόδου για το Μέτρο 1 του προγράμματος 

διαμορφώνεται με βάση τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του Δήμου (πραγματικός - de facto 

πληθυσμός βάσει της επίσημης απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ του 2011 (ΦΕΚ 699/Β/2014)) και τον 

αντίστοιχο τύπο του εδαφίου 6 «ύψος χρηματοδότησης» του Οδηγού Διαχείρισης του Χ.Π. στα 

1.604.000,00€.    
β) Σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης του Χ.Π, το «τελικό ποσό ένταξης» του  Δήμου, δηλαδή το ποσό 

που δύναται να αιτηθεί και να λάβει από το Πράσινο Ταμείο 

1) δεν μπορεί να υπερβαίνει το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης», όπως διαμορφώνεται ανά Μέτρο, 

σε συνάρτηση με τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του κάθε Δήμου και 

2) δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60% του Οριστικού Προϋπολογισμού των έργων για έργα του Μέτρου  

εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή, 

1. Την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση όψεων κτιρίου 

"Villa Dei Medici" νυν κτίριο Δ.Ο.Π. Ρόδου του συγκροτήματος OSPEDALE REGIO και 

διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου», προϋπολογισμού 1.604.000€, με αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης 

962.400€ (αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης = 60% προϋπολογισμού της πράξης), στο μέτρο Μ1 

«Σύνθετες αστικές αναπλάσεις» του Άξονα προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές 

δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού 

ισοζυγίου» για τα έτη 2021-2022, στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 4410/22-06-2021 πρόσκλησης του 

Πράσινου Ταμείου (κωδικός πρόσκλησης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ -2021). 

2. Την έγκριση της κάλυψης του επιπλέον ποσού των 641.600€ (προϋπολογισμός πράξης –αιτούμενο ποσό 

χρηματοδότησης) για την υλοποίηση της πράξης, από ΣΑΤΑ παρελθόντων ετών 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 εισήγηση με α/α 2288/24-05-2022 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. 

 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. 

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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 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 πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση όψεων 

κτιρίου "Villa Dei Medici" νυν κτίριο Δ.Ο.Π. Ρόδου του συγκροτήματος OSPEDALE REGIO και 

διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου», προϋπολογισμού 1.604.000€, με αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης 

962.400€ (αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης = 60% προϋπολογισμού της πράξης), στο μέτρο Μ1 «Σύνθετες 

αστικές αναπλάσεις» του Άξονα προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις 

Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου» 

για τα έτη 2021-2022, στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 4410/22-06-2021 πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου 

(κωδικός πρόσκλησης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ -2021). 

2. Εγκρίνει την κάλυψη του επιπλέον ποσού των 641.600€ (προϋπολογισμός πράξης –αιτούμενο ποσό 

χρηματοδότησης) για την υλοποίηση της πράξης, από ΣΑΤΑ παρελθόντων ετών του Δήμου.   

3. Εξουσιοδοτείται του Δημάρχου 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. 391/2022  

 

 

   

 

 

                           

             

        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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