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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  29/11/2019  Τακτικής Δημόσιας Συνεδρίασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
 

Αριθ. Πρακτικού: 21/29-11-2019    Αριθ. Απόφασης: 894/2019 
 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 29η Νοεμβρίου του  2019  ημέρα  Παρασκευή       
και ώρα 18.30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το 
Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου. 
Το Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/64003/25.11.2019 
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  25.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

   
2. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-Αντιδήμαρχος 26.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
3. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  
4.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήμαρχος 28. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ-Αντιδήμαρχος 29.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
6.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Αντιδήμαρχος 30.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 
7.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 31.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
8.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  32.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
9.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-
Αντιδήμαρχος 

33.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 34.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

11.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 35.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 
12.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 36.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
13.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 37.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
14.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος 38.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
15.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 39.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΑΞΙΩΝ»  
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16.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 40.ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 
Γραμματέας Δ.Σ. 

17.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 41.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

18.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ. 42.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

19.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος  

43.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΡΟΔΟΥ» 

 44.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

   
   
20.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

21.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

22.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
23.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

24.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ   

 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος) 4.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(δικ/νος) 

2. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (δικ/νος) 
5. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
(δικ/νος) 

3. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(δικ/νος) 
 

 
Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση είναι: 
1. Γενική  Γραμματέας  Δήμου Ρόδου κα Κυριακή Νικολαϊδου. 
2. Πρόεδρος Συμβουλίου Γενναδίου κ. Ακκούρης  Σταύρος. 
 
Μετά την διαπίστωση απαρτίας, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 
Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι σαράντα  τέσσερις  (44), ο 
Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Σοκορέλος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης στην 
οποία κλήθηκε νόμιμα ο Δήμαρχος κ.Αντώνης Καμπουράκης. Λόγω 
απουσίας του κ.Δημάρχου, τον αναπληροί   ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος 
Τριάντος, νόμιμα αναπληρωτής Δημάρχου. 
 
 

Θ Ε Μ Α 2ο: Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: 
«Αποκατάσταση Δημοτικού Σταδίου Ρόδου “ΔΙΑΓΟΡΑΣ”», στην 
πρόσκληση IV με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών 
εγκαταστάσεων των δήμων», του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», 
Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και 
δραστηριότητες των δήμων» του Υπουργείου Εσωτερικών, 
αρ.πρωτ.2/63624/2019. 
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 Ο Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος , εισηγούμενος το θέμα, θέτει 
υπόψη του Σώματος την αρ.πρωτ.2/63624/2019 εισήγηση της Δ/νσης 
Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων, η οποία έχει ως εξής: 
 
  

Το Υπουργείο Εσωτερικών (Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής. Διεύθυνση Οικονομικής και 
Αναπτυξιακής Πολιτικής. Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και 
Διαχείρισης Π.Δ.Ε.), με την αρ. πρωτ. 2225/14.01.2019 Πρόσκληση IV, 
Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και 
δραστηριότητες των δήμων», με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και 
συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων», καλεί τους Δήμους της 
χώρας για την υποβολή αιτημάτων ένταξης χρηματοδότησης στο πλαίσιο 
του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI». 
 
Στο πλαίσιο της ανωτέρω περιγραφόμενης πρόσκλησης, θα 
χρηματοδοτηθούν οι δήμοι (και νομικά πρόσωπα αυτών) για την 
κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και 
κάθε άλλης συναφούς δράσης αυτών. Στόχος της πρόσκλησης είναι η 
βελτίωση των εν λόγω υποδομών και η αναβάθμιση της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του αθλητισμού.  
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός, βάσει της με αρ. πρωτ. 44048/07.06.2019 
3η τροποποιητική της IV Πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών, 
ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ (€).  
 
 
Πιο συγκεκριμένα: 
 
Η υποβολή προτάσεων αφορά στην κατασκευή, επισκευή και συντήρηση 
αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων με τον κάθε δικαιούχο να έχει τη 
δυνατότητα υποβολής μόνο μίας (1) αίτησης με συνολικό ανώτατο ποσό 
χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα της 600.000,00 ευρώ (€). Η αίτηση 
μπορεί να περιλαμβάνει έως δύο (2) κύρια υποέργα με ελάχιστο όμως 
προϋπολογισμό κύριου υποέργου τις 30.000,00 ευρώ (€). 
 
Το πρόγραμμα, επιτρέπει τη συμπλήρωση της χρηματοδότησης από ιδίους 
πόρους ή άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα εφόσον προκύπτει οικονομική 
διαφορά.  
 
Από το πρόγραμμα καλύπτεται κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε 
κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των 
Δήμων, κάθε είδους δαπάνη που αφορά συναφείς με τις περιγραφόμενες 
δράσεις (κατασκευή ραμπών πρόσβασης ΑΜΕΑ κτλ.), καθώς και κάθε 
είδους δαπάνη που αφορά σε δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης, 
εξοικονόμηση ενέργειας κτλ.  
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Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται, με 
την με αρ. πρωτ. 66311/25.09.2019 4η τροποποίηση της IV Πρόσκλησης, η 
31η Δεκεμβρίου 2019. 
 
Ο Δήμος Ρόδου, σε συνέχεια της ανωτέρω πρόσκλησης, αποδέχθηκε τη 
συμμετοχή του στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του Υπουργείου 
Εσωτερικών και αποφάσισε με την με αρ. πρακτικού: 6/12.04.2019 αριθ. 
απόφασης: 442/2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, 
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, 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 (…)». Βάσει της παραπάνω απόφασης, 
ακολούθησε η υπ’ αριθ. 08.07.2019-354066 έγκριση του Τμήματος 
Μελετών Αθλητικών Έργων και Παρακολούθησης Υλοποίησης 
Προγραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, καλείται σήμερα να εγκρίνει την 
τροποποίηση της παραπάνω απόφασης και την επανακατάθεση 
πρότασης χρηματοδότησης στο περιγραφόμενο πρόγραμμα για την 
πράξη με τίτλο: «Αποκατάσταση Δημοτικού Σταδίου Ρόδου 
“ΔΙΑΓΟΡΑΣ”», βασιζόμενο σε τρεις βασικούς άξονες: α) την 
κατεπείγουσα ανάγκη αποκατάστασης του Δημοτικού Σταδίου 
Ρόδου «ΔΙΑΓΟΡΑΣ», β) το μεγάλο αριθμό αθλητών - ενηλίκων και 
ανηλίκων - που εξυπηρετεί, το αυξημένο κοινό εν γένει - επίσης 
ενηλίκων και ανηλίκων - που φιλοξενεί , καθώς και γ) την ιστορική 
και πολιτιστική του αξία, που πολλαπλασιάζει  και επιβάλλει την 
αναγκαιότητα διάσωσή του. 
 
Η πράξη περιλαμβάνει ένα (1) Υποέργο με τίτλο: «Αποκατάσταση 
Δημοτικού Σταδίου Ρόδου “ΔΙΑΓΟΡΑΣ”», προϋπολογισμού 600.000,00 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
 

Δημοτικό Στάδιο Ρόδου: 
To Δημοτικό Στάδιο Ρόδου «Διαγόρας», βρίσκεται στην πόλη της Ρόδου και 
φέρει το όνομα του Ρόδιου Ολυμπιονίκη «Διαγόρα». Κατασκευάστηκε το 
1932 κατά τη διάρκεια της ιταλικής περιόδου με αρχιτέκτονα τον Armando 
Bernabiti, οπότε και έφερε το όνομα «Arena Del Sole (=Ηλιόλουστη 
Αρένα)». 
Το στάδιο, εκτιμάται ότι μπορεί να φιλοξενήσει περί 7.000 άτομα, ενώ οι 
καθήμενοι μπορεί να φθάσουν τους 3.500. Διαθέτει μοναδική 
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αρχιτεκτονική ομορφιά, που απαιτείται να αποκατασταθεί και 
αναμφισβήτητη ιστορική αξία. Έχει κατασκευαστεί σε σχήμα ελληνικού 
αρχαίου σταδίου σχήματος U και διαθέτει κερκίδες σε τρεις πλευρές, πίστα 
ποδηλατοδρομίου, βοηθητικό προπονητικό κέντρο και γήπεδα 
καλαθοσφαίρισης. 
 
Σήμερα, το Δημοτικό Στάδιο της Ρόδου «ΔΙΑΓΟΡΑΣ», οφείλει να 
αποκατασταθεί, δια της παρούσας πράξης, τιμώντας και τηρώντας την 
αρχιτεκτονική του μορφή, αλλά και εξυπηρετώντας το σκοπό λειτουργίας 
του στη σύγχρονη εποχή, υιοθετώντας τις παγκόσμιες προδιαγραφές. 
 

Με βάση τα προαναφερθέντα,  

εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου: 

1. Την έγκριση της τροποποίησης της με αρ. πρακτικού: 6/12.04.2019 
αριθ. απόφασης: 442/2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου, κατά τα ανωτέρω. 

2. Την έγκριση κατάθεσης αιτήματος για τη λήψη της σύμφωνης 
γνώμης του Υπουργού ή Υφυπουργού Αθλητισμού του Τμήματος 
Μελετών Αθλητικών Έργων και Παρακολούθησης Υλοποίησης 
Προγραμμάτων  του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε 
αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 08.07.2019-354066 έγκριση του 
Τμήματος Μελετών Αθλητικών Έργων και Παρακολούθησης 
Υλοποίησης Προγραμμάτων  του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού. 

1. Την έγκριση αποδοχής της συμμετοχής του Δήμου Ρόδου στο 
Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του Υπουργείου Εσωτερικών, Άξονας 
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.  

3. Την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: 
«Αποκατάσταση Δημοτικού Σταδίου Ρόδου “ΔΙΑΓΟΡΑΣ”», 
προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
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. 

4. Την εξουσιοδότηση του Αντιδημάρχου Πολιτιστικών Μνημείων και 
Υπηρεσίας Δόμησης Δρα. Στέφανου Ι. Δράκου,  για την υπογραφή 
της αίτησης χρηματοδότησης, καθώς και όλων των απαιτούμενων 
εγγράφων και δικαιολογητικών για την υποβολή της πρότασης 
χρηματοδότησης. 

5. Τη δέσμευση ότι η πράξη θα συμπεριληφθεί στο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα του Δήμου Ρόδου, έτους 2020. 
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Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Καλετός 

Πότσος, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ κ.Σάββας Διακοσταματίου  και οι  

Δημοτικοί  Σύμβουλοι κ.κ. Κω/νος Τσουρούτης και Γεώργιος Σαρικάς,  ήταν 

απόντες από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα. 

  

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

να αποφασίσει σχετικά. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση ,τις 
διατάξεις του άρθρου 67 παρ.7 του Ν. 3852/2010 , όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018)  και του 
άρθρου 93   του Ν.3463/2006, με διαλογική συζήτηση που περιγράφεται 
αναλυτικά στο πρακτικό της Συνεδρίασης και με απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων     μελών του Σώματος (σε σύνολο των σαράντα   40  παρόντων 
μελών ψήφισαν «υπέρ» και οι σαράντα  40).  
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. Την έγκριση της τροποποίησης της με αριθ. Απόφασης: 442/2019, 

αρ. πρακτικού: 6/12.04.2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου, κατά τα ανωτέρω. 

2. Την έγκριση κατάθεσης αιτήματος για τη λήψη της σύμφωνης 
γνώμης του Υπουργού ή Υφυπουργού Αθλητισμού του Τμήματος 
Μελετών Αθλητικών Έργων και Παρακολούθησης Υλοποίησης 
Προγραμμάτων  του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε 
αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 08.07.2019-354066 έγκρισης του 
Τμήματος Μελετών Αθλητικών Έργων και Παρακολούθησης 
Υλοποίησης Προγραμμάτων  του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού. 

3. Την έγκριση αποδοχής της συμμετοχής του Δήμου Ρόδου στο 
Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του Υπουργείου Εσωτερικών, Άξονας 
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.  

4. Την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: 
«Αποκατάσταση Δημοτικού Σταδίου Ρόδου “ΔΙΑΓΟΡΑΣ”», 
προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
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-
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01-2019 πρόσκλησης IV, με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και 
συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων. 

5. Την εξουσιοδότηση του Αντιδημάρχου Πολιτιστικών Μνημείων και 
Υπηρεσίας Δόμησης Δρα. Στέφανου Ι. Δράκου,  για την υπογραφή 
της αίτησης χρηματοδότησης, καθώς και όλων των απαιτούμενων 
εγγράφων και δικαιολογητικών για την υποβολή της πρότασης 
χρηματοδότησης. 

6. Τη δέσμευση ότι η πράξη θα συμπεριληφθεί στο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα του Δήμου Ρόδου, έτους 2020. 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.ΙΩΣΗΦ                                     ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 

 
 


