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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  12/4/ 2019   Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού:6/12-4-2019    Αριθ. Απόφασης: 490/2019 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα   την 12η Απριλίου  2019  ημέρα Παρασκευή  
και ώρα 12.30΄ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε  Τακτική Δημόσια 
Συνεδρίαση, το Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    
Δημάρχου    Ρόδου   κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. 
πρωτ. 2/18224/8.4.2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου               
κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε 
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους   Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄87/2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/ 
19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και  95 του Ν.3463/2006.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

25.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

 26.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

 

2.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
 

4. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  27.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 28.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 29.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 30.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

12. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

13. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

15. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ   

16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

17. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 
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18.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 

31.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 

Σύμβουλος  

19. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

  

21. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

22. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  

23.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

24.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 9.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 
 

10. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

3. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος  

11.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

4 ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ- Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

12. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
  

5. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (δικ/νος) 
 
 

13. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  

6. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

14.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

7.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 
(δικ/νος) 

15. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

8.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-
Γραμματέας  

16. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

  

 

Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν ο Γενικός Γραμματέας 
κ.Ε.Κορναρόπουλος.  
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
ένας (31), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με  θέματα Ημερήσιας 
Διάταξης: 
 
Τα εκτός Η/Δ θέματα με αύξοντα αριθμό 8,9,10 & 11, συζητήθηκαν 
με τα θέματα της 2ης ενότητας της Ημερήσιας Διάταξης.  
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Θ Ε Μ Α εκτός Η/Δ: Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο 
«Ενεργειακή αναβάθμιση, συντήρηση-διαμόρφωση παιδικού 
σταθμού Έπαυλης Δήμου Ρόδου» στην πρόσκληση με τίτλο 
«Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων» 
(κωδικός πρόσκλησης ΝΑΙΓ83, Α/Α ΟΠΣ: 3520), στον άξονα 
προτεραιότητας 2 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» αρ.πρωτ. 
2/19461/2019. 
 
Ο Δήμαρχος κ.Φ.Χατζηδιάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του 
Σώματος την υπ΄αριθ.πρωτ. 2/19461/2019 εισήγηση της Δ/νσης 
Προγραμματισμού και Οργάνωσης, η οποία έχει ως εξής:  
 
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με τη με 
αρ. πρωτ. 309/30-01-2019 πρόσκλησή της, (κωδικός πρόσκλησης ΝΑΙΓ83, 
Α/Α ΟΠΣ: 3520), με τίτλο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των 
δημοσίων κτιρίων», 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 2  «Αειφορική 
ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Νότιο Αιγαίο», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 
 
Στο πλαίσιο της παραπάνω πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν δράσεις που 
αφορούν στην την ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων δημόσιων 
κτιρίων, με σκοπό την επίτευξη των εθνικών στόχων του Εθνικού Σχεδίου 
Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση. 
Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της δράσης αφορούν στη μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας των δημοσίων κτιρίων και στην παράλληλη μείωση 
των εκπομπών CO2, μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και 
της χρήσης ΑΠΕ και μέσω εφαρμογής τεχνολογιών εξοικονόμησης 
ενέργειας. 
 
Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν στο κέλυφος των κτιρίων 
(θερμομόνωση), αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταση συστημάτων 
ψύξης – θέρμανσης, χρήση ΑΠΕ, κλπ, με συγκεκριμένες απαιτήσεις για την 
αναβάθμιση των κτιρίων σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης μεγαλύτερης 
ή ίσης της Β. Η κάλυψη του ενεργειακού στόχου διασφαλίζεται μέσω της 
διενέργειας ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή, τόσο 
πριν όσο και μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων. 
 
Η λήξη υποβολής προτάσεων είναι η 31/05/2019.  
 

Σε συνέχεια της παραπάνω πρόσκλησης ο Δήμος Ρόδου θα υποβάλει 
πρόταση για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Ενεργειακή 
αναβάθμιση, συντήρηση-διαμόρφωση παιδικού σταθμού Έπαυλης 
Δήμου Ρόδου». Το συνολικό κόστος για την παραπάνω πρόταση 
ανέρχεται σε 400.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  
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Η πράξη θα περιλαμβάνει ένα (1) Υποέργο με τίτλο «Ενεργειακή 
αναβάθμιση, συντήρηση-διαμόρφωση παιδικού σταθμού Έπαυλης 
Δήμου Ρόδου». Το υποέργο αφορά στην αναγκαία συντήρηση και 
διαρρύθμιση των χώρων και στην ενεργειακή αναβάθμιση του παιδικού  
σταθμού Ροδιακής Έπαυλης του Δήμου Ρόδου.  
Ο εν λόγω  παιδικός σταθμός βρίσκεται στο περιβάλλοντα χώρο της 
Ροδιακής Έπαυλης  με  αυτόνομη  είσοδο από την οδό  Ελ. Βενιζέλου. 
Στεγάζει νήπια  άνω των 2,5 ετών, με δυναμικό 60 παιδιών. Το κτίριο είναι 
διώροφο κτίσμα προϋφιστάμενο του 1955,  με  συνολικό εμβαδόν 
422,50μ2, χαρακτηρισμένο  διατηρητέο  με την υπουργική απόφαση ΥΑ 
ΥΠΕΧΩΔΕ/80837/5125/2-12-1986-ΦΕΚ 40/Δ/30-1-1987 και εμφανίζει 
εκτεταμένες φθορές λόγω παλαιότητας. 
       

Με βάση τα προαναφερθέντα,  

εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, 

1. Την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο 
«Ενεργειακή αναβάθμιση, συντήρηση-διαμόρφωση παιδικού 
σταθμού Έπαυλης Δήμου Ρόδου»  προϋπολογισμού 400.000 €, 
με αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης 263.212 €, στην πρόσκληση 
με τίτλο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων» 
(κωδικός πρόσκλησης ΝΑΙΓ83, Α/Α ΟΠΣ: 3520), στον άξονα 
προτεραιότητας 2 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο».  

2. Την έγκριση της κάλυψης του επιπλέον ποσού των 136.788 € 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. 

 

 
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
 
Ο επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» κ.Ε.Καρίκης και οι 
Δημοτικοί  Σύμβουλοι κ.κ. Ι.Γιαννακάκης, Μ.Καραγιάννη και Αικ.Μπιλιά, 
απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση  της Υπηρεσίας , τις διατάξεις του άρθρου 65 του 

Ν.3852/2010 και του άρθρου 93   του Ν.3463/2006 και με απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων  μελών του Σώματος, 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ομόφωνα  

1. Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος επειδή 

συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος χαρακτήρα σύμφωνα με την 

υπ΄αριθ.462Α/12-4-2019 απόφαση του Δ.Σ.  

2. Την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο 
«Ενεργειακή αναβάθμιση, συντήρηση-διαμόρφωση παιδικού 
σταθμού Έπαυλης Δήμου Ρόδου»  προϋπολογισμού 400.000 
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€, με αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης 263.212 €, στην 
πρόσκληση με τίτλο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των 
δημοσίων κτιρίων» (κωδικός πρόσκλησης ΝΑΙΓ83, Α/Α ΟΠΣ: 3520), 
στον άξονα προτεραιότητας 2 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση 
των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο».  

3. Την έγκριση της κάλυψης του επιπλέον ποσού των 136.788 € για 
την υλοποίηση της πράξης, από ιδίους πόρους  του Δήμου.    

4. 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. 

 

               

ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 

 


