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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: 442/2019 

 
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 

 

18.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 31.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 
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Αντιδήμαρχος 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.  

 

Θ Ε Μ Α 4.5: Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Ρόδου στο Πρόγραμμα 
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα 
Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και 
δραστηριότητες των δήμων» στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 2225/14-01-
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2019 πρόσκλησης IV, με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση 
αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» αρ.πρωτ. 2/19469/2019. 

 
Ο Δήμαρχος κ. Φώτης Χατζηδιάκος εισηγούμενος το θέμα , έθεσε υπόψη του 
Σώματος  την αρ.πρωτ. 2/19469/11-04-2019 εισήγηση της Δ/νσης 
Προγραμματισμού και Οργάνωσης,  η οποία έχει ως εξής: 

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών, με τη με αρ. πρωτ. 2225/14-01-2019 και την με αρ. 
πρωτ. 13111/24-02-2019 1η τροποποίηση της πρόσκλησης IV, με τίτλο 
«Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων», 
καλεί τους Δήμους της χώρας και τα Νομικά πρόσωπα αυτών για την υποβολή 
προτάσεων, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος 
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ IΙ» και του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές 
υποδομές και δραστηριότητες των δήμων». 
 
H παραπάνω πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση για την κατασκευή, 
επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων καθώς και κάθε 
άλλης συναφούς δράσης αυτών, που στόχο έχει τη βελτίωση των εν λόγω 
υποδομών, και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 
στον τομέα του ερασιτεχνικού και μαζικού αθλητισμού. Ο συνολικός 
προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 50.000.000 (€).  
 
Επιλέξιμες δαπάνες είναι:  
 • Κάθε είδους δαπάνη που αφορά στην κατασκευή, επισκευή και συντήρηση 
αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων (ενδεικτικά: κλειστά γυμναστήρια, 
κολυμβητήρια, γήπεδα, ταρτάν στίβου, αποδυτήρια) και την αναβάθμιση της 
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του ερασιτεχνικού και 
μαζικού αθλητισμού.  
• Κάθε είδους δαπάνη που αφορά συναφείς με τις ανωτέρω δράσεις. Ενδεικτικά 
αναφέρονται: κατασκευή ραμπών πρόσβασης ΑΜΕΑ που θα εξασφαλίζει την 
απρόσκοπτη πρόσβαση των χρηστών των εγκαταστάσεων, παρεμβάσεις που 
αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ασφάλειας των χρηστών κατά την 
προσέλευση και πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, ήτοι ηλεκτροφωτισμοί, 
διαγραμμίσεις οδών, τοποθέτηση ανακλαστικών οδοστρώματος και 
εγκατάσταση προειδοποιητικών πινακίδων περιορισμού της ταχύτητας των 
οχημάτων και πινακίδων σήμανσης. 
 • Κάθε είδους δαπάνη που αφορά δράσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση, 
εξοικονόμηση ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις 
αθλητικές εγκαταστάσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται: αντικατάσταση 
καυστήρα/λέβητα/σωληνώσεων με σύστημα που υποστηρίζεται από ΑΠΕ, 
ισοθερμικά καλύμματα, ηλιακά πάνελ για θέρμανση πισίνας, προσθήκη 
μόνωσης στο κέλυφος, αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα 
πιστοποιημένα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης). Οι παρεμβάσεις πρέπει 
υποχρεωτικά να αναβαθμίζουν την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου κατά μία 
(1) τουλάχιστον κατηγορία, σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ. 
 
Το ποσό χρηματοδότησης, διαμορφώνεται ως εξής:  
• Κάθε Δικαιούχος έχει δικαίωμα μόνο μίας (1) Αίτησης, με το συνολικό 
ανώτατο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα να ανέρχεται σε 600.000 €.  
• Κάθε Αίτηση μπορεί να περιλαμβάνει έως δύο (2) κύρια υποέργα, με ελάχιστο 
προϋπολογισμό κύριου υποέργου τα 30.000 €. 
• Στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός των υποέργων της αίτησης 
είναι μεγαλύτερος του ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα (600.000 €), 
τη διαφορά θα πρέπει να καλύψει ο Δικαιούχος, υποβάλλοντας σχετική 
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Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ότι 
θα καλύψει με ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα την 
οικονομική διαφορά που προκύπτει.  
Η λήξη υποβολής προτάσεων είναι η 30/04/2019.  

 
Σε συνέχεια της παραπάνω πρόσκλησης ο Δήμος Ρόδου θα υποβάλει πρόταση 
για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και 
συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ρόδου». Το συνολικό 
κόστος για την παραπάνω πρόταση ανέρχεται σε 1.328.312,00€  
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  
 
 Η πράξη θα περιλαμβάνει δύο υποέργα: 
1. Το 1ο  υποέργο περιλαμβάνει ένα κύριο υποέργο και τρία 
δευτερεύοντα: 
Το κύριο υποέργο έχει τίτλο: «Ανακατασκευή χλοοτάπητα στο δημοτικό 
γήπεδο Ιαλυσού του Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού 476.000,00 ευρώ 
(με εργασίες, εργολαβικό όφελος, απρόβλεπτα , αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%) 
Σύμφωνα με τη μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών 
προβλέπονται όλες οι κατασκευαστικές εργασίες εγκατάστασης υβριδικού 
χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Ιαλυσού. Επιπλέον προβλέπονται και 
όλες οι απαραίτητες κατασκευαστικές εργασίες αναβάθμισης της υπάρχουσας 
υποδομής, δηλαδή 

• Εγκατάσταση εδαφικού υποστρώματος κατάλληλο για υβριδικό 
χλοοτάπητα 

• Εγκατάσταση επιφανειακού αποστραγγιστικού δικτύου  
• Εγκατάσταση νέου αυτόματου αρδευτικού δικτύου με χρήση υπόγειων 

αυτοανυψούμενων εκτοξευτήρων μέσης ακτίνας διαβροχής για 
μεγιστοποίηση της επικάλυψης σε συνθήκες δυνατού ανέμου. 

 
Το δευτερεύον υποέργο έχει τίτλο: «Δημιουργία γηπέδων 5χ5 - 
αποκατάσταση κτηρίου αποδυτηρίων και νέα περίφραξη 
προπονητηρίου Αγίων Αποστόλων του Δήμου Ρόδου», προϋπολογισμού 
400.000,00 ευρώ (με εργασίες, εργολαβικό όφελος, απρόβλεπτα , 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%). 
Σύμφωνα με τη μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών προβλέπεται 
η αποκατάσταση του κτηρίου των αποδυτηρίων στο προπονητήριο της περιοχής 
Αγίων Αποστόλων Ρόδου, η επανακατασκευή των αγωνιστικών χώρων και 
δημιουργία γηπέδων 5Χ5, καθώς και η κατασκευή νέας περιμετρικής 
περίφραξης και συμπλήρωσης κιγκλιδωμάτων των υφιστάμενων κερκίδων, 
ώστε ο χώρος να καταστεί λειτουργικός.  
 
Το δευτερεύον υποέργο έχει τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση αθλητικών 
εγκαταστάσεων Τ. Κ Απολλώνων Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού 
50.000,00 ευρώ (με εργασίες, εργολαβικό όφελος, απρόβλεπτα , αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α. 24%) 
Σύμφωνα με τη μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών 
προβλέπεται:   
Η τοποθέτηση ελαστικού δαπέδου στα γήπεδα καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης 
και αντισφαίρισης του Αθλητικού Κέντρου Απολλώνων. Ο χρωματισμός των 
μικρών κερκίδων–πεζουλιών και των αυλότοιχων του Αθλητικού Κέντρου και ο 
χρωματισμός εσωτερικά και εξωτερικά των αποδυτηρίων. Η μόνωση του 
δώματος των αποδυτηρίων του γηπέδου ποδοσφαίρου Απολλώνων με διπλή 
επίστρωση ασφαλτόπανου.  
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Το δευτερεύον υποέργο έχει τίτλο: «Κατασκευή μικρής κερκίδας 
Δημοτικού γηπέδου Τ Κ Αγ. Ισιδώρου του Δήμου Ρόδου», 
προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ (με εργασίες, εργολαβικό όφελος, 
απρόβλεπτα , αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%) 
Σύμφωνα με τη μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών προβλέπεται 
η κατασκευή μικρών κερκίδων από σκυρόδεμα στο Δημοτικό Γήπεδο της Τ.Κ 
του Αγίου Ισιδώρου.   
 
2. Το 2Ο υποέργο έχει τίτλο: «Βελτίωση αγωνιστικής επιφανείας του 
γηπέδου Διμυλιάς του Δήμου Ρόδου». Ο προϋπολογισμός της μελέτης 
προμήθειας ανέρχεται σε  302.312,00 ευρώ (με εργασίες, και Φ.Π.Α. 24%). 
Σύμφωνα με τη μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών προβλέπεται 
η προμήθεια νέου ειδικού σύγχρονου εξοπλισμού λειτουργίας (συνθετικού 
χλοοτάπητα ποδοσφαίρου),ώστε να ικανοποιούνται οι τεχνικές και λειτουργικές 
ιδιότητες της επιφάνειας του γηπέδου, με σκοπό την αναβάθμιση του ώστε να 
καταστεί σύγχρονο, ασφαλές, λειτουργικό και ανθεκτικό στο χρήστη.    
 

Με βάση τα προαναφερθέντα,  

εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, 

1.Την αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Ρόδου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 
II» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και 
πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» στο πλαίσιο της με αρ. 
πρωτ. 2225/14-01-2019 πρόσκλησης IV, με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και 
συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» με ποσό χρηματοδότησης 
600.000,00 ευρώ  

2.Την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: «Κατασκευή, 
επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ρόδου», 
προϋπολογισμού 1.328.312,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με 
αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης 600.000,00 ευρώ στο Πρόγραμμα 
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα Προτεραιότητας 
«Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» στο 
πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 2225/14-01-2019 πρόσκλησης IV, με τίτλο: 
«Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων 

3. Έγκριση της κάλυψης του επιπλέον ποσού των 728.312,00 ευρώ για τη 
υλοποίηση της  πράξης με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση 
αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ρόδου» από ιδίους  πόρους του Δήμου. 

4.Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ρόδου για την υπογραφή της αίτησης 
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 ο 
Αντιπρόεδρος κ.Στ.Στάγκας ,απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης 
του θέματος. 
 

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   
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του Ν.3463/2006 και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων  μελών του 

Σώματος, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 1.Την έγκριση αποδοχής συμμετοχής του Δήμου Ρόδου στο Πρόγραμμα 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα 
Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες 
των δήμων» στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 2225/14-01-2019 πρόσκλησης 
IV, με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών 
εγκαταστάσεων των Δήμων» με ποσό χρηματοδότησης 600.000,00 ευρώ  

2.Την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: «Κατασκευή, 
επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ρόδου», 
προϋπολογισμού 1.328.312,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με 
αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης 600.000,00 ευρώ στο Πρόγραμμα 
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα 
Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες 
των δήμων» στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 2225/14-01-2019 πρόσκλησης 
IV, με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών 
εγκαταστάσεων των Δήμων 

3. Την έγκριση της κάλυψης του επιπλέον ποσού των 728.312,00 ευρώ για τη 
υλοποίηση της  πράξης με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση 
αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ρόδου» από ιδίους  πόρους του 
Δήμου. 

4.Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ρόδου για την υπογραφή της αίτησης 
καθώς και όλων των απαιτούμενων εγγράφων και δικαιολογητικών για την 
υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης. 

 

  
      ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         
 
 
 
                               ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ  


