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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: 443/2019 

 
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 4.6: 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. 4721/23-01-
2019 πρόσκλησης V, με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, 
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μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και 
αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού 
των δήμων της χώρας»αρ.πρωτ. 2/19468/2019. 
 

 
Ο Δήμαρχος κ. Φώτης Χατζηδιάκος εισηγούμενος το θέμα , έθεσε υπόψη του 
Σώματος  την αρ.πρωτ. 2/19468/11-04-2019 εισήγηση της Δ/νσης 
Προγραμματισμού και Οργάνωσης,  η οποία έχει ως εξής: 

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών, με τη με αρ. πρωτ. 4721/23-01-2019 
πρόσκληση V, με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά 
και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των 
στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της 
χώρας», καλεί τους Δήμους της χώρας 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 προμήθεια 
εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την 
δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων των Δήμων, με στόχο τη 
βελτίωση των εν λόγω υποδομών, και την αναβάθμιση της ποιότητας 
των παρεχόμενων υπηρεσιών που αφορά το επιβατικό κοινό. Ο 
συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 15.990.000€. 
 
Το ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο (δήμο), διαμορφώνεται βάσει 
των κάτωθι κριτηρίων:  
(α) Για τους Δήμους Αθηναίων & Θεσσαλονίκης, επιχορηγούμενος 
προϋπολογισμός 300.000 €, για τον εξοπλισμό έως 100 στάσεων ανά 
Δήμο.  
(β) Σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, πλην 
των Δήμων Αθηναίων και Θεσσαλονίκης, επιχορηγούμενος 
προϋπολογισμός 150.000 €, για τον εξοπλισμό έως 100 στάσεων ανά 
Δήμο.  
γ) Σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό άνω των 60.000 κατοίκων και έως 
100.000 κατοίκους, επιχορηγούμενος προϋπολογισμός 100.000 €, για 
τον εξοπλισμό έως 50 στάσεων.  
(δ) Σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό άνω των 15.000 κατοίκων και έως 
60.000 κατοίκους, επιχορηγούμενος προϋπολογισμός 50.000 €, για τον 
εξοπλισμό έως 25 στάσεων.  
(ε) Σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των 15.000 κατοίκων, 
επιχορηγούμενος προϋπολογισμός 20.000 €, για τον εξοπλισμό έως 10 
στάσεων.  
(στ) Μέγιστο ύψος επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ανά στάση τύπου 
Α του Παραρτήματος ΙΙΙ «Βασικές Αρχές Κατασκευής & Τοποθέτησης 
Τύπων Στεγάστρων» 4.000€.  
(ζ) Μέγιστο ύψος επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ανά στάση τύπου Β 
του Παραρτήματος ΙΙΙ «Βασικές Αρχές Κατασκευής & Τοποθέτησης 
Τύπων Στεγάστρων» 3.500 €.  
(η) Μέγιστο ύψος επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ανά στάση τύπου Γ 
του Παραρτήματος ΙΙΙ «Βασικές Αρχές Κατασκευής & Τοποθέτησης 
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Τύπων Στεγάστρων» 3.000€. 
Επιλέξιμη είναι κάθε είδους δαπάνη που αφορά στην προμήθεια 
εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την 
δημιουργία ή και αναβάθμιση στάσεων των δήμων (πχ. καθίσματα 
σταθερά ή ανακλινόμενα, φωτισμός, καλάθι αχρήστων), που στόχο έχει 
τη βελτίωση των εν λόγω υποδομών, και την αναβάθμιση της ποιότητας 
των παρεχόμενων υπηρεσιών του επιβατικού κοινού.  
Οι τύποι των στεγάστρων που μπορούν να επιλεγούν είναι τρεις. Ο τύπος 
Α, ο τύπος Β, και ο τύπος Γ.  
ΤΥΠΟΣ Α: Είναι τα στέγαστρα με πλάτος από 1,20μ. και άνω και 
τοποθετούνται σε πεζοδρόμια πλάτους από 2,70 και άνω. Η οπίσθια όψη 
(πλάτη) δύναται να είναι από διαφανές αντιβανδαλιστικό, άθραυστο 
πλαίσιο, το αριστερό (όπως παρατηρείται από τον δρόμο) κάθετο προς 
την γραμμή του πεζοδρομίου τμήμα θα είναι πλήρως καλυμμένο από 
πλαίσιο, ενώ το δεξιό κάθετο τμήμα δύναται να είναι καλυμμένο κατά 
πλάτος κατά το ήμισυ από διαφανές αντιβανδαλιστικό, άθραυστο 
πλαίσιο. Το στέγαστρο έχει κάθισμα τουλάχιστον τριών θέσεων, σταθερό 
ή ανακλινόμενο.  
ΤΥΠΟΣ Β: Είναι τα στέγαστρα με πλάτος από 1,00μ. έως 1,19μ. και 
τοποθετούνται σε πεζοδρόμια πλάτους από 1,80 έως 2,69μ. Δύναται να 
υπάρχει μόνο οπίσθια όψη (πλάτη) πλήρως κλειστή από διαφανές 
πλαίσιο. Αριστερά και δεξιά το στέγαστρο θα είναι τελείως ανοικτό (για 
την ελεύθερη διακίνηση των πεζών). Ο τύπος αυτός μπορεί να εξοπλιστεί 
μόνο με ανακλινόμενο κάθισμα.  
ΤΥΠΟΣ Γ: Είναι τα στέγαστρα με πλάτος από 1,00 έως 1,19μ και 
τοποθετούνται σε πεζοδρόμια πλάτους από 1,60μ έως 1,79μ. Στον τύπο 
αυτό των στεγάστρων δεν τοποθετείται οπίσθια όψη (πλάτη) ούτε 
αριστερό και δεξιό τμήμα (θα είναι τελείως ανοικτά για την ελεύθερη 
διακίνηση των πεζών). Στον τύπο αυτό απαγορεύεται η τοποθέτηση 
οποιουδήποτε καθίσματος.  
Οι δαπάνες θα πρέπει να αφορούν τη δημιουργία ή αναβάθμιση στάσεων 
που προβλέπονται σε εγκεκριμένες γραμμές (αστικές ή δημοτικές).  
Τα στέγαστρα αναμονής επιβατών θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις 
βασικές αρχές κατασκευής και τοποθέτησης του Παραρτήματος ΙΙΙ της 
παρούσης «Τεχνικές Προδιαγραφές & Βασικές Αρχές Κατασκευής & 
Τοποθέτησης Στεγάστρων Στάσεων».  
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: «Προμήθεια 
εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων 
των στάσεων εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού Δήμου 
Ρόδου», προϋπολογισμού 233.616 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ. Η πράξη περιλαμβάνει ένα (1) ομότιτλο Υποέργο  

Σύμφωνα με τη μελέτη προμήθειας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά 
και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων τύπου Β και Γ για τη βελτίωση των 
εν λόγω υποδομών, και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών του επιβατικού κοινού.  
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Με βάση τα προαναφερθέντα,  

εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, 

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. 4721/23-01-
2019 πρόσκλησης V, με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, 
μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και 
αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού 
των δήμων της χώρας»με ποσό χρηματοδότησης 150.000 ευρώ  

2.Την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: 
«Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση 
στεγάστρων των στάσεων εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού 
Δήμου Ρόδου», προϋπολογισμού 233.616 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του 
Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και 
πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» στο πλαίσιο της 
με αρ. πρωτ.4721/23-01-2019 πρόσκλησης V, με τίτλο: «Προμήθεια 
εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την 
δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του 
επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» 

3. Την έγκριση της κάλυψης του επιπλέον ποσού των 83.616 ευρώ για 
τη υλοποίηση της  πράξης με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, 
κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων των στάσεων 
εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού 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   

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 
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των δήμων» στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 4721/23-01-2019 πρόσκλησης V, 
με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση 
στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την 
εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας»με ποσό 
χρηματοδότησης 150.000 ευρώ  

2. Την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: «Προμήθεια 
εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων των 
στάσεων εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού Δήμου Ρόδου», 
προϋπολογισμού 233.616 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στο 
Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα 
Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες 
των δήμων» στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.4721/23-01-2019 πρόσκλησης V, 
με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση 
στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την 
εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» 

3. Την έγκριση της κάλυψης του επιπλέον ποσού των 83.616 ευρώ για τη 
υλοποίηση της  πράξης με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, 
μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων των στάσεων εξυπηρέτησης 
του επιβατικού κοινού 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  


