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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

 

Από το πρακτικό της με αριθμό 02
ης

 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίασης  

της 12
ης 

Ιανουαρίου 2023 

 

Αριθμός Απόφασης 05/2023 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 02
ο
    

Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων  Β’ Δημοτικού, 

Γυμνασίου-Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Αρχαγγέλου Δήμου Ρόδου» στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο 

Αιγαίο» 2021-2027  στα πλαίσια της Δράσης «Δ.2.1 Ενεργειακή αναβάθμιση του δημόσιου κτηριακού 

αποθέματος της ΠΝΑ». (Εισήγηση με α/α 2720/10-01-2023 Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης) 

 Στη Ρόδο σήμερα Πέμπτη 12
η
 Ιανουρίου 2023 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, τις διατάξεις του άρθρου 48 του Νόμου 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 

112/14-06-2022 και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Νόμου 4954/2022  και την υπ’ αριθμό 85/10-01-2023 

απόφαση Δημάρχου (Α.Δ.Α.:6ΡΡ2Ω1Ρ-ΘΩΨ) «Ορισμός Αντιδημάρχων ως τακτικά μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής», σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση με αριθμ. πρωτ.:2/2637/12-01-2023, η οποία κοινοποιήθηκε 

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

ΥΠΕΣ αρ. 374 με αρ. πρωτ.: 39135/30-05-2022. 

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 οκτώ (08) μέλη και ονομαστικά ως εξής:     

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

στη δια περιφοράς διαδικασία 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

ενώ κλήθηκαν για τη συμμετοχή 

01.  Καμπουράκης Β. Αντώνης 01. Γιαννάς Νικόλαος 

02. Καρίκης Ευστράτιος 02. Κορωναίος Ιωάννης 

03.  Καμπούρης Τηλέμαχος 03. Παλαιολόγου Μιχαήλ 

04.  Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης)  

05.   Φλοσκάκης Νεκτάριος  

06.  Μανέττας Βασίλειος  

07.  Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα  

mailto:oikepitropi@rhodes.gr
http://www.rhodes.gr/
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08. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος  

 

Το μέλος της μειοψηφίας κ. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος δήλωσε το εξής: 
Απέχουμε από την ψηφοφορία λόγω της απόφσης του ΣΤΕ μέχρι διεκπεραίωσης της νομοθεσίας από το αρμόδιο 

Υπουργείο. 

 

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, τέθηκε 

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής η εισήγηση με α/α 2720/10-01-2022 Διεύθυνσης 

Προγραμματισμού και Οργάνωσης, της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, η οποία έχει ως εξής:       

 

Θέμα: Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων  Β’ Δημοτικού, 

Γυμνασίου-Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Αρχαγγέλου Δήμου Ρόδου» στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 

2021-2027  στα πλαίσια της Δράσης «Δ.2.1 Ενεργειακή αναβάθμιση του δημόσιου κτηριακού αποθέματος της 

ΠΝΑ»  

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», με τη με αρ. πρωτ. 4588/08-12-2022 

πρόσκλησή της, (κωδικός πρόσκλησης 02_Δ.2.1, Α/Α ΟΠΣ: 221), με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση του 

δημόσιου κτηριακού αποθέματος της ΠΝΑ», καλεί ανάμεσα σε άλλους και τους Δήμους Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν 

στο πλαίσιο της Δράσης «Δ.2.1 Ενεργειακή αναβάθμιση του δημόσιου κτηριακού αποθέματος της ΠΝΑ» του 

νέου Περιφερειακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027. 

Η Δράση αφορά σε παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και προσθήκης 

βιοκλιματικών χαρακτηριστικών, σε δημόσια/δημοτικά κτίρια. Ενδεικτικές παρεμβάσεις αποτελούν η 

ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού κελύφους και Η/Μ εγκαταστάσεων, η αναβάθμιση συστημάτων 

φυσικού/τεχνητού φωτισμού, η εγκατάσταση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης,  η ενσωμάτωση 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κτίρια, κ.λπ. 

Προτεραιότητα δίνεται στα περισσότερο ενεργοβόρα δημόσια κτίρια και σε κτίρια που κατατάσσονται σε 

χαμηλή κατηγορία ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα ΚΕΝΑΚ  και για την επίτευξη των 

στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση. Μέσω των 

προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων προβλέπεται η βελτίωση της ενεργειακής κατάταξης των ενισχυόμενων 

δημόσιων κτιρίων κατά δύο τουλάχιστον ενεργειακές κατηγορίες, η οποία θα τεκμηριώνεται με βάση τα 

πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ). 

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 200.000,00€ και 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων η 13/01/2023.  

Σε συνέχεια της παραπάνω πρόσκλησης, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», με 

το με αρ. πρωτ. 18/05-01-2023 έγγραφό της, μας επισημαίνει την ανάγκη ένταξης στο νέο Περιφερειακό 

Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027 της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων  Β’ Δημοτικού, 

Γυμνασίου-Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Αρχαγγέλου Δήμου Ρόδου», η οποία είναι ενταγμένη στο το ΕΠ Νοτίου 

Αιγαίου 2014-2020, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η χρηματοδότησή της και η ομαλή ολοκλήρωσή της. 

Η πράξη θα αξιολογηθεί  από την ΕΥΔ ως «μεταφερόμενη», θα απενταχθεί από το ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-

2020 και θα εκδοθεί νέα Απόφαση Ένταξης στο ΠεΠ «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027. 

Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την υποβολή  της πράξης και η διαδικασία υποβολής θα πρέπει να 

έχει ολοκληρωθεί έως 13/1/2023, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην πρόσκληση. 

Σε συνέχεια των παραπάνω και επειδή επιπρόσθετα για την ολοκλήρωση της ενταγμένης πράξης «Ενεργειακή 

αναβάθμιση κτιρίων  Β’ Δημοτικού, Γυμνασίου-Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Αρχαγγέλου Δήμου Ρόδου», απαιτείται 

μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και η τεκμηρίωση της κάλυψης του 

ενεργειακού στόχου, μέσω της ενεργειακής επιθεώρησης (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης) από 

Ενεργειακό Επιθεωρητή, η Πράξη «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων  Β’ Δημοτικού, Γυμνασίου-Λυκείου και 

ΕΠΑ.Λ. Αρχαγγέλου Δήμου Ρόδου», η οποία θα υποβληθεί εκ νέου για ένταξη στο Περιφερειακό Πρόγραμμα 

«Νότιο Αιγαίο» 2021-2027 θα περιλαμβάνει τα παρακάτω δύο υποέργα: 

Υποέργο 1: «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων  Β’ Δημοτικού, Γυμνασίου-Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Αρχαγγέλου 

Δήμου Ρόδου», συμβατικής δαπάνης 716.024,65€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
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Υποέργο 2: «Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων Β’ Δημοτικού, Γυμνασίου-Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Αρχαγγέλου», 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.170,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Με βάση τα προαναφερθέντα,  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

1. Την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων  Β’ 

Δημοτικού, Γυμνασίου-Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Αρχαγγέλου Δήμου Ρόδου», συνολικού προϋπολογισμού 

724.194,65€, στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027  στα πλαίσια της Δράσης «Δ.2.1 

Ενεργειακή αναβάθμιση του δημόσιου κτηριακού αποθέματος της ΠΝΑ», ως «μεταφερόμενη» από το Ε.Π. 

Νοτίου Αιγαίου 2014-2020.  

2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Καμπουράκη για την υπογραφή της πρότασης 

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

 
 
 

 
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με α/α 2720/10-01-2023 Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης, της εφαρμογής 

εισηγήσεων Δήμου Ρόδου, 

  Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέμα ημερήσιας διάταξης της 02
ης

 Έκτακτης δια περιφοράς 

συνεδρίασης 2023, η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά - με email σε όλα τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής, 

 Την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ αρ. 374 με αρ. πρωτ.: 39135/30-05-2022. 

 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, τις ρυθμίσεις του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 

τεύχος Α'), τις διατάξεις του άρθρου 48 του Νόμου 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112/14-06-2022) και τις 

διατάξεις του άρθρου 78 του Νόμου 4954/2022.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
(Το μέλος της μειοψηφίας κ.κ. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος δήλωσε "ΑΠΟΧΗ" από την ψηφοφορία 

του θέματος) 

Α) Εγκρίνει την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων  Β’ 

Δημοτικού, Γυμνασίου-Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Αρχαγγέλου Δήμου Ρόδου», συνολικού προϋπολογισμού 

724.194,65€, στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027  στα πλαίσια της Δράσης «Δ.2.1 

Ενεργειακή αναβάθμιση του δημόσιου κτηριακού αποθέματος της ΠΝΑ», ως «μεταφερόμενη» από το Ε.Π. 

Νοτίου Αιγαίου 2014-2020.  

Β) Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Β. Καμπουράκης για την υπογραφή της πρότασης 

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

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 05/2023  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

      Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Τηλέμαχος Καμπούρης 
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ΤΑ ΜΕΛΗ 

Καρίκης Ευστράτιος 

Coliadis Alexandre-Basile (Αλέξης)  

Φλοσκάκης Νεκτάριος     

Μανέττας Βασίλειος                                                                        

Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα 

Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος 

 

         

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

    

 

 

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 
 

Παπαγεωργίου Μαρία 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Δήμαρχος Ρόδου 
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