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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  25/10/2019  Τακτικής Δημόσιας Συνεδρίασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
 

Αριθ. Πρακτικού: 18/25-10-2019    Αριθ. Απόφασης: 844/2019 
 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 25η Οκτωβρίου του  2019  ημέρα  Παρασκευή       
και ώρα 18.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το 
Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου                     
κ. Αντωνίου Β. Καμπουράκη. 
Το Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/56401/21.10.2019 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία 
δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  των 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.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  29.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

 2. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-Αντιδήμαρχος 31.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 4. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 32.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  
 5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήμαρχος   

 6.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ-Αντιδήμαρχος 33.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
 7.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

 8.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 34.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
 9.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  35.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
10.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-
Αντιδήμαρχος 

36.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

11. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 37.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

12.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 38.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 
13.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 39.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
14.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 40.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
15.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος 41.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
16.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 42.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΑΞΙΩΝ»  
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17.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 43.ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 
Γραμματέας Δ.Σ. 

18.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 44.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

19.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ. 45.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

20.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος  

46.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΡΟΔΟΥ» 

21.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 47.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

22.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   
 23.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   
24.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

25.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

26.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
27.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

28.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ   

 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος) 2.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ (δικ/νος) 

 
Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση είναι:  

1. Η  Γενική  Γραμματέας  Δήμου Ρόδου κα Κυριακή Νικολαϊδου 
2. Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Ρόδου κ. Θεόδωρος Παπαγεωργίου 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα 
εννέα (49) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι σαράντα  επτά  (47), 
άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με θέμα Ημερήσιας Διάταξης: 
 

Θ Ε Μ Α 52: Αποδοχή ένταξης και υλοποίηση της Πράξης «Επισκευή 
και μετατροπή παλαιού Δημοτικού Σχολείου Μαριτσών σε χώρο 
άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 
0010887059, στην υποδράση 19.2.4.5- Υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 
2014-2020 Τοπικό Πρόγραμμα CLL/LEADER, αριθ.πρωτ. 
2/56605/2019 . 

 

Η Γενική Γραμματέας του Δήμου Ρόδου κ.Κυριακή Νικολαΐδου εισηγούμενη 

το θέμα, θέτει υπόψη του Σώματος την αρ.πρωτ. 2/56605/22-10-2019 
εισήγηση της Δ/νσης Προγραμματισμού  & Οργάνωσης, η  οποία έχει ως 

ακολούθως:    

 



3 

 

 Στο πλαίσιο της με   αρ. πρωτ.: 066/9-5-2018 πρόσκλησης  της 
Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου Α.Ε. (ΑΝΔΩ Α.Ε), για την υποβολή προτάσεων στο 
πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και μετά την με αρ. 734/2018 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υποβολή της με αρ. πρωτ. 
2/48428/03-08-2018 αίτησης στήριξης, εντάχθηκε με την αρ. πρωτ. 2567/19-07-
2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ:6ΞΒΣ7ΛΞ-ΔΚΥ)  η πράξη 
«Επισκευή και μετατροπή παλαιού δημοτικού Σχολείου Μαριτσών σε χώρο 

άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0010887059, στην  
υποδράση 19.2.4.5, του υπομέτρου 19.2: «Υλοποίηση δράσεων της τοπικής 
στρατηγικής ανάπτυξης» του  ΠΑΑ 2014-2020-Τοπικό Πρόγραμμα 
(CLLD/LEADER). 
 
 Η πράξη, προϋπολογισμού 411.040,00 €, συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).  
Αφορά στην επισκευή του Παλιού Δημοτικού Σχολείου Μαριτσών και την 

μετατροπή του σε χώρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων, καθώς και την προμήθεια 
του απαραίτητου εξοπλισμού.  
  Η πράξη περιλαμβάνει δύο υποέργα: 
 Το πρώτο υποέργο με τίτλο «Επισκευή και μετατροπή παλαιού δημοτικού 
σχολείου Μαριτσών σε χώρο άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων», με 
προϋπολογισμό 385.00,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι εξής: 
• Επισκευή φθορών του φέροντα οργανισμού του κτιρίου, 
• Επισκευή οξειδωμένου οπλισμού και αποκατάσταση του σκυροδέματος καθώς 

και ενίσχυση με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα της περιμετρικής φέρουσας 
τοιχοποιίας και της οροφής.  

• Καθαίρεση  εσωτερικών τοίχων ανάμεσα στις αίθουσες για την δημιουργία 
ενιαίου χώρου  χώρος και κατασκευή νέων χώρων υγιεινής.  

• Επισκευή  δαπέδων και τοποθέτηση νέων πλακιδίων.  
• Νέα ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση. 
• Αντικατάσταση όλων των κουφωμάτων με νέα ξύλινα  
• Μόνωση δώματος και  
• Χρωματισμός του κτιρίου. 

Το δεύτερο υποέργο με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού - Επισκευή και 
μετατροπή παλαιού δημοτικού σχολείου Μαριτσών σε χώρο άσκησης πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων», με προϋπολογισμό 26.040,00 € συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α, αφορά στην προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού για την εξασφάλιση της 
λειτουργικότητας του χώρου.  

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση ένταξης: «Μεταξύ του δικαιούχου 
και της ΟΤΔ ΑΝ.ΔΩ.Α.Ε. υπογράφεται σύμβαση, η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά 
όλους τους όρους που διέπουν την υλοποίηση της ενταγμένης πράξης». Με το με 
αρ. πρωτ. CLLD/369/2-8-2019 έγγραφό της η ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. μας κοινοποίησε το 
σχέδιο της σύμβασης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπογραφή της, 
μεταξύ των οποίων είναι και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 
αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης. 
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Με βάση τα προαναφερθέντα,  

εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, 

1. Την αποδοχή της με αρ. πρωτ. 2567/19-07-2019 απόφασης 
ένταξης της πράξης «Επισκευή και μετατροπή παλαιού δημοτικού 
σχολείου Μαριτσών σε χώρο άσκησης πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων»,  με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0010887059, στην υποδράση 
19.2.4.5 - Υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020-Τοπικό Πρόγραμμα 
CLLD/LEADER. 
 

2. Την υλοποίηση της πράξης σύμφωνα με τους όρους της απόφασης 
ένταξης και το χρονικό    προγραμματισμό αυτής καθώς και την 
απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων που παρατίθενται στο 
συνημμένο παράρτημα Ι «Υποχρεώσεις δικαιούχων» της απόφασης 
ένταξης.  
 

Την αποδοχή της χρηματοδότησης της Πράξης,  «Επισκευή και 

μετατροπή παλαιού δημοτικού σχολείου Μαριτσών σε χώρο 

άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων», προϋπολογισμού 

411.040,00 €, σύμφωνα με τους όρους και το χρηματοδοτικό 

σχέδιο, όπως αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ.Μ.Σοκορέλος, κάλεσε το Σώμα 

να αποφασίσει σχετικά. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Α.Κωνσταντίνου, Δ.Καρατζιάς, Ι.Ιατρίδης, 

Μ.Χριστοδούλου, Γ.Πόκκιας, Α.Παλλάς, Ν.Γιαννάς και Γ.Σαρικάς, ήτοι οκτώ 

(8) τον αριθμό, ήταν απόντες από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το 

θέμα. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, τις 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τoυ άρθρου 93 του Ν.3463/2006και με 

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων  μελών (σε σύνολο 39 παρόντων 

μελών ψήφισαν «υπέρ» και οι 39). 
 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 

1. Την έγκριση της αποδοχής της με αρ. πρωτ. 2567/19-07-2019 
απόφασης ένταξης της πράξης «Επισκευή και μετατροπή παλαιού 
δημοτικού σχολείου Μαριτσών σε χώρο άσκησης πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων»,  με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0010887059, στην υποδράση 
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19.2.4.5 - Υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020-Τοπικό Πρόγραμμα 
CLLD/LEADER. 

2. Την υλοποίηση της πράξης σύμφωνα με τους όρους της απόφασης 
ένταξης και το χρονικό    προγραμματισμό αυτής καθώς και την 
απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων που παρατίθενται στο 
συνημμένο παράρτημα Ι «Υποχρεώσεις δικαιούχων» της απόφασης 
ένταξης.  

3. Την έγκριση της αποδοχής της χρηματοδότησης της Πράξης,  
«Επισκευή και μετατροπή παλαιού δημοτικού σχολείου Μαριτσών σε 
χώρο άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων», προϋπολογισμού 
411.040,00 €, σύμφωνα με τους όρους και το χρηματοδοτικό σχέδιο, 
όπως αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης. 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.ΙΩΣΗΦ                                     ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ  

 

 


