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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: 918/2019 
 

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»  

16.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 40.ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 
Γραμματέας Δ.Σ. 
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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  25ο: Έγκριση Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του 
υποέργου «Βελτίωση Συνθηκών Στέγασης ΡΟΜΑ Δήμου Ρόδου» 
στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής Ένταξης – 
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045833 
του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο  2014-2020», αρ.πρωτ. 14/60632/2019.   
 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Γ.Τριάντος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του 
Σώματος την υπ΄αριθ.πρωτ.14/60632/07-11-2019 εισήγηση της Δ/νσης 
Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας, η οποία έχει ως εξής:  
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Σε συνέχεια των:  
Υπ΄αριθμ. 3398/30.09.2019 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ:ΨΡΡΧ7ΛΞ-Σ6Ψ) της Πράξης 
με τίτλο «Βελτίωση Συνθηκών Στέγασης ΡΟΜΑ Δήμου Ρόδου» με κωδικό ΟΠΣ 
(MIS) 5045833 στο Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο  2014-2020» και  
 
Θέτουμε υπόψη σας την απόφαση υλοποίησης υποέργου με ίδια Μέσα της πράξης 
«Βελτίωση Συνθηκών Στέγασης ΡΟΜΑ Δήμου Ρόδου» στον Άξονα Προτεραιότητας 
«Προώθηση της κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού  με 
κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045833 του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο  2014-2020». 
 
Ζητείται από το Σώμα όπως εγκρίνει την Απόφαση Υλοποίηση με Ιδία Μέσα του 
υποέργου  «Βελτίωση Συνθηκών Στέγασης ΡΟΜΑ Δήμου Ρόδου» στον Άξονα 
Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045833 του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο  2014-2020». 
 

Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «Βελτίωση Συνθηκών 
Στέγασης ΡΟΜΑ Δήμου Ρόδου» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση 
της κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού  με κωδικό 
ΟΠΣ (MIS) 5045833 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν το Δικαιούχο 

2. Τη με αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015(ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργική Απόφαση 
Συστήματος Διαχείρισης 
3. Υπ΄αριθμ. 3398/30.09.2019 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ:ΨΡΡΧ7ΛΞ-Σ6Ψ) της 
Πράξης με τίτλο «Βελτίωση Συνθηκών Στέγασης ΡΟΜΑ Δήμου Ρόδου» με κωδικό 
ΟΠΣ (MIS) 5045833στο Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο  2014-2020»  
4. Υπ΄αριθμ. …………….. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 
για έγκριση υλοποίησης του προγράμματος «Βελτίωση Συνθηκών Στέγασης ΡΟΜΑ 
Δήμου Ρόδου» 

5. Τη με αριθμ. 588/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου για 
έγκριση υποβολής της πράξης «Επιδότηση Ενοικίου ΡΟΜΑ Δήμου Ρόδου» του ΕΠ 
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020 (ΑΔΑ: 6Χ2ΜΩ1Ρ-ΚΛΧ) 

Αποφασίζουμε  

την υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου «Βελτίωση Συνθηκών Στέγασης ΡΟΜΑ 
Δήμου Ρόδου» της Πράξης «Βελτίωση Συνθηκών Στέγασης ΡΟΜΑ Δήμου Ρόδου» 
με κωδικό ΟΠΣ 5045833 από τον Δήμο Ρόδου, ως ακολούθως: 

Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ –ΔΕΙΚΤΕΣ  
Φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι  η εξασφάλιση του «κατοικείν» για 36 μήνες 
στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών στεγαστικής υποστήριξης για αξιοπρεπή διαβίωση 
– μετεγκατάσταση πληθυσμού περιθωριοποιημένων ειδικών κοινωνικών ομάδων, 
όπως οι Ρομά, σε αυτόνομες στεγαστικές λύσεις, και παράλληλα η παροχή 
κοινωνικών υπηρεσιών για την προώθηση στην απασχόληση και γενικότερα την 
κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωσή τους στον αστικό ιστό. 
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Οι ωφελούμενοι της πράξης θα προέρχονται  από περιθωριοποιημένους 
πληθυσμούς διαμένοντες στους καταυλισμούς του Δήμου Ρόδου και έχουν 
καταγραφεί στις απογραφές που πραγματοποιήθηκε από την 21η Ιουλίου έως την 
5η Σεπτεμβρίου 2017 από τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ρόδου με 
παράρτημα Ρομά σε συνεργασία με το  Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η επιλογή θα 
πραγματοποιηθεί μετά από εξατομικευμένη προσέγγιση και μέσω συγκεκριμένων 
κριτηρίων, σύμφωνα με το Σχέδιο Παροχής Υπηρεσιών. Μέσω της πράξης 
αναμένεται να ωφεληθούν 20 οικογένειες (ωστόσο, επειδή η υλοποίηση της 
πράξης συνδέεται άμεσα με τη διαθεσιμότητα κατοικιών, σε πρώτη φάση ο 
αριθμός των ωφελούμενων οικογενειών θα είναι λιγότερος και εκτιμάται να 
φτάσει τις 17). 

Στόχος της δράσης, εκτός από την ανεύρεση οικήματος, αποτελεί και η παροχή 
συνοδευτικών υπηρεσιών για την ενδυνάμωση και αυτονόμηση των ωφελουμένων 
οικογενειών. Ο Δήμος Ρόδου, θα  αναλάβει το ρόλο του μεσολαβητή μεταξύ 
ενοικιαστή και εκμισθωτή, εντοπίζοντας  κατάλληλες κατοικίες για μίσθωση και 
άτομα-οικογένειες που πληρούν τα κριτήρια για να μετεγκατασταθούν σε 
αυτόνομες οικίες ή διαμερίσματα στον αστικό ιστό του  δήμου. Η χορήγηση του 
μισθώματος θα καταβάλλεται ανά τριμηνία στον ιδιοκτήτη για προσυμφωνημένη 
περίοδο χρόνου.  Οι προτεινόμενες κατοικίες θα καλύπτουν τα ελάχιστα 
τετραγωνικά μέτρα τις ανάγκες των ατόμων – οικογένειας, σύμφωνα με τον 
Κτηριοδομικό Κανονισμό (ΦΕΚ 59/τΔ/1989).  

Τουλάχιστον ένα από τα άνεργα μέλη της ωφελούμενης οικογένειας είναι σκόπιμο 
να συμμετέχει, κατά προτεραιότητα, μετά από συμπλήρωση του εντύπου 
εργασιακής συμβουλευτικής του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά, σε 
σχετικές προσκλήσεις για την προώθηση στην απασχόληση με στόχο την ένταξη 
των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας και τα παιδιά οφείλουν να συμμετέχουν 
στην υποχρεωτική εκπαίδευση, προσκομίζοντας βεβαίωση φοίτησης από τη 
σχολική μονάδα.  Τέλος τα μέλη της ωφελούμενης οικογένειας θα υποστηρίζονται 
από ένα ευρύ πλέγμα κοινωνικών υπηρεσιών που θα παρέχονται από το Κέντρο 
Κοινότητας Δήμου Ρόδου με Παράρτημα Ρομά.   

Ο Δήμος Ρόδου με την προτεινόμενη παρέμβαση προσβλέπει τόσο στη διασφάλιση 
στέγης για τον τοπικό πληθυσμό Ρομά, όσο και στην αποκατάσταση ενός επιπέδου 
αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης με ταυτόχρονη καταπολέμηση των 
στερεοτυπικών αντιλήψεων που αποστερούν την πρόσβαση του πληθυσμού Ρομά 
στην απασχόληση, την εκπαίδευση και τις υπηρεσίες υγείας. Απώτερος στόχος 
αποτελεί η ομαλή κοινωνική ένταξη και η σταδιακή διάχυση των οικογενειών, 
εντός του πολεοδομικού ιστού του Δήμου Ρόδου, αλλά και η αβίαστη προσαρμογή 
στις καθημερινές λειτουργίες της κοινωνίας.   

 
Αναλυτική Περιγραφή ανά Πακέτο Εργασίας 
Δημοσιοποίηση της πράξης προς δυνητικούς ωφελούμενους και 
ιδιοκτήτες ακινήτων 
Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά θα μεριμνήσει για τη 
δημοσιοποίηση της Πράξης και την ενημέρωση/πληροφόρηση των εν δυνάμει 
ωφελούμενων στις κοινότητες Ρομά του Δήμου Ρόδου. 
Στο πλαίσιο αυτό, θα εκδοθεί σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 
στην οποία κατ΄ελάχιστο θα αναφέρεται η χρονική διάρκεια υποβολής αιτήσεων, 
ο αριθμός ωφελουμένων, η διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων, τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς και πληροφορίες για το 
πρόγραμμα, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τη διάρκειά του.  
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Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους ωφελούμενους για 
συμμετοχή στην Πράξη θα αναρτηθεί: 
•   Στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου (www.rhodes.gr)  για όλο το διάστημα που 
το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με Παράρτημα Ρομά  θα δέχεται αιτήσεις 
(ηλεκτρονική αφίσα συνοδευόμενη με δελτίο τύπου), 
• Στην Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του  Δήμου Ρόδου και στο 
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με Παράρτημα Ρομά με ανάρτηση αφίσας  
• Σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας με 
ανάρτηση αφίσας 
Επιπλέον, η ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για την προώθηση και την 
ευαισθητοποίηση του πληθυσμού θα επιτευχθεί με τη δημοσιοποίηση του 
προγράμματος από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μέσω συνέντευξης τύπου, 
που θα δοθεί στην Αίθουσα Εθιμοτυπίας του Δημαρχιακού Μεγάρου. 
Παράλληλα με τις ενέργειες επιλογής των ωφελουμένων, το Κέντρο Κοινότητας 
Δήμου Ρόδου με Παράρτημα Ρομά θα προβεί σε ενέργειες εύρεσης κατάλληλων 
κατοικιών-διαμερισμάτων για τις δυνητικά ωφελούμενες οικογένειες με ανοικτή 
πρόσκληση στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου, που θα δημοσιευθεί στην αρχική 
σελίδα. Κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό πρόσωπο-ιδιοκτήτης ακινήτων στα όρια του 
δήμου, μπορεί να υποβάλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είτε μέσω έντυπης 
αίτησης που θα υπάρχει στα γραφεία του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά 
είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: kkrhodes@rhodes.gr). Η 
πρόσκληση για τα ακίνητα θα παραμένει ανοιχτή καθ’ όλη τη διάρκεια 
χρηματοδότησης της πράξης ή/και μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου 
προϋπολογισμού της πράξης. 
Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με Παράρτημα Ρομά θα προβεί σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες συνεργασίας και επικοινωνίας προκειμένου να 
ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι και να δρομολογηθούν  οι απαιτούμενες 
ενέργειες / διαδικασίες συμμετοχής τους στην πράξη.  
Αναλυτική περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που θα παρέχονται σε συνεργασία 
με άλλους φορείς. 
Το σχέδιο παροχής υπηρεσιών θα  περιλαμβάνει δέσμη  εξειδικευμένων 
ενεργειών: 

� με ''ανθρωποκεντρικό'' πυρήνα, όπου μελετάται και εξειδικεύεται η 
παρέμβαση σε συνάρτηση με τις διαγνωσμένες ανάγκες των Ρομά, ώστε να 
μπορούν να ωφεληθούν από ένα εξατομικευμένο σχέδιο παρέμβασης με βάση τις 
ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες και τις δυνατότητές τους. 
�  με ''κοινωνικό'' πυρήνα όπου ενεργοποιείται η δικτύωση και η εμπλοκή του 
τοπικού κοινωνικού συνόλου στις παρεμβατικές ενέργειες, αλλά και η συμμετοχή 
των επωφελούμενων σε επιμέρους δράσεις της παρέμβασης με στόχο να 
διευκολυνθεί η αποδοχή και η υποδοχή των ατόμων. 

Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται, κατά περίπτωση, στους ωφελούμενους του 
προγράμματος, είναι: 
1. Στέγαση 
2. Κάλυψη μηνιαίας δαπάνης για πληρωμή λογαριασμών κοινής ωφέλειας  

3. Ψυχοκοινωνική υποστήριξη από τα στελέχη του Παραρτήματος Ρομά  
4. Συμβουλευτική (εργασιακή, χρηματοοικονομικής διαχείρισης, αγωγή υγείας 
και διατροφής) 
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5. Λήψη κοινωνικών παροχών σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας με 

παράρτημα Ρομά (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, επιδόματα αναπηρίας, 
Κοινωνικά Τιμολόγια, δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη ανασφαλίστων κα) 
6. Διασύνδεση µε αρμόδιες Υπηρεσίες, με στόχο, μεταξύ άλλων: 
� Την εγγραφή στον ΟΑΕΔ 
� Την αξιοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και ένταξης στην εργασία 
� Την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής από τους εργασιακούς συμβούλους 
των Κέντρων Προώθησης στην Απασχόληση του ΟΑΕΔ 
� Την εγγραφή ανηλίκων στην υποχρεωτική εκπαίδευση 

 
Για κάθε ωφελούμενο νοικοκυριό, που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα επιδότησης 
ενοικίου, θα υπάρχει καρτέλα υποδοχής και παρακολούθησης καθώς και 
Εξατομικευμένο σχέδιο κοινωνικής ένταξης μέσω συμπλήρωσης εντύπων 
ψυχοκοινωνικής και συμβουλευτικής στήριξης.   
 
Κριτήρια ένταξης των Ρομά στο πρόγραμμα:  
Οι ωφελούμενοι/ες της πράξης είναι άτομα που διαμένουν στους καταυλισμούς 
του Δήμου Ρόδου και έχουν καταγραφεί στις απογραφές που πραγματοποιήθηκε 
από την 21η Ιουλίου έως την 5η Σεπτεμβρίου 2017 από τα στελέχη του Κέντρου 
Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά σε συνεργασία με το  Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου. Επιλέγονται μετά από εξατομικευμένη προσέγγιση που διενεργούν τα 
στελέχη του  Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ρόδου με Παράρτημα Ρομά και στη βάση 
των παρακάτω κριτηρίων:  
1. Είναι δημότες ή/και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ρόδου. 
2. Έχουν εγγραφεί στο  Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με Παράρτημα 
ΡΟΜΑ (και στο μητρώο ωφελουμένων). 

3. Έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες διευθέτησης τυχών αστικοδημοτικών 
εκκρεμοτήτων. 
4. Δεν διαθέτουν ακίνητη περιουσία που να τους επιτρέπει να κατοικούν σε 
αυτή. 
5. Δεν συμμετέχουν σε ενεργό, αντίστοιχο, πρόγραμμα στέγασης. 
6. Έχουν Δελτίο Ανεργίας (εφόσον δηλώνουν άνεργοι). 
7. Το ετήσιο ατομικό/οικογενειακό εισόδημα είναι κάτω από το όριο της 
φτώχειας, όπως αυτό προσδιορίζεται από τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της 

ΕΛΣΤΑΤ για κάθε κατηγορία νοικοκυριού. 
8. Τα παιδιά τους έχουν εγγραφεί στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία 
της περιοχής και φοιτούν κανονικά σε αυτά. 

Σημειώνεται ότι: τα κριτήρια / προϋποθέσεις με αριθμό 4,5 και 8 θα πρέπει να 
ισχύουν σε όλη τη διάρκεια της πράξης για κάθε ωφελούμενο και θα ελέγχονται 
περιοδικά από το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με Παράρτημα Ρομά. Μη 
τήρηση αυτών συνεπάγεται τη διακοπή της πράξης για τα εν λόγω ωφελούμενα 
άτομα και νοικοκυριά αυτών. 
 
9. Επιπρόσθετα των προαναφερόμενων κριτηρίων θα συνεκτιμηθούν τα 
παρακάτω: 
• Έχουν εργασιακή εμπειρία ή συμμετέχουν/συμμετείχαν σε προγράμματα 
κατάρτισης ή σχολείο δεύτερης ευκαιρίας,  
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• Συμμετέχουν/συμμετείχαν σε ομαδική και/ή εξατομικευμένη συμβουλευτική 

υποστήριξη. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης  
Οι δυνητικοί ωφελούμενοι Ρομά για την πράξη  «Επιδότηση Ενοικίου Ρομά Δήμου 
Ρόδου» θα πρέπει να καταθέσουν σχετική έντυπη αίτηση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με Παράρτημα Ρομά, όπου 
ακολουθείται διαδικασία υποδοχής και πληροφόρησης για τον τρόπο λειτουργίας 
του προγράμματος. Στην περίπτωση θετικής απάντησης-αξιολόγησης, σύμφωνα 
με τα προαναφερόμενα κριτήρια επιλογής, δημιουργείται Οικογενειακός Φάκελος 
Ένταξης, ο οποίος περιλαμβάνει:  
1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας 
2. Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης, Εκκαθαριστικό Σημείωμα και Πρόσφατη 
Βεβαίωση Περιουσιακής Κατάστασης, όπως αυτή αποτυπώνεται στο έντυπο Ε9 (με 
ευθύνη του αιτούντος) 
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (με ευθύνη του αιτούντος) 
4. Βεβαίωση διαμονής σε οικισμό / καταυλισμό Ρομά (με ευθύνη του Κέντρου 
Κοινότητας Δήμου Ρόδου με  Παράρτημα Ρομά) 
5. Έκθεση πλήρωσης κριτήριων του αιτούντος ως προς τις απαιτήσεις του 
προγράμματος (με ευθύνη του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ρόδου με  Παράρτημα 
Ρομά)  
6. Έκθεση αξιολόγησης από τον/την κοινωνικό/ή λειτουργό του Κέντρου 
Κοινότητας Δήμου Ρόδου με  Παράρτημα Ρομά. 
 
Επιλογή ακινήτων 
Τα ακίνητα που θα επιλεγούν για μίσθωση θα πληρούν τα παρακάτω κριτήρια: 
1. θα έχουν νόμιμη οικοδομική άδεια, στην οποία να αναφέρεται ότι πρόκειται 

για οικία,  
2. θα διαθέτουν τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης, φυσικό 
και επαρκή αερισμό, επαρκή θέρμανση, αποχέτευση, 
3. θα έχουν όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά προς ενοικίαση (π.χ. 
ενεργειακό πιστοποιητικό),  
4. σε κάθε προτεινόμενο διαμέρισμα θα διαμένει ΜΟΝΟ μία (1) οικογένεια 
(ένοικοι),  
5. να ενοικιαστεί μέχρι το 50% των διαμερισμάτων κάθε ακινήτου-κτίσματος, 
εφόσον το κτίσμα έχει πάνω από 3 διαμερίσματα, 

6. η μίσθωση του ακινήτου θα έχει συνολική διάρκεια τριών (3) ετών, με 
δυνατότητα παράτασης. 

Επιπρόσθετα της ηλεκτρονικής υποβολής της «Δήλωσης Πληροφοριακών 
Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας», θα συντάσσεται Ιδιωτικό 
Συμφωνητικό Μίσθωσης μεταξύ του ωφελούμενου, του ιδιοκτήτη και του Δήμου 
Ρόδου, ο οποίος θα υπογράφει ως εγγυητής της μίσθωσης.  
 
Έγκριση επιλογής ωφελουμένων 
Τα αιτήματα στέγασης εξετάζονται με σειρά προτεραιότητας και με διασφάλιση της 
διαφάνειας στην επιλογή των ωφελουμένων. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής 
και Υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια επιλογής, την έκθεση αξιολόγησης 
του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ρόδου με Παράρτημα Ρομά, τη βεβαίωση διαμονής 
και την έκθεση πλήρωσης κριτηρίων τα υποβάλλει για έγκριση συμμετοχής στο 
πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη συνέχεια, με 
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου  θα ορίζονται οι επιλεγμένοι 
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ωφελούμενοι, τους οποίους το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ρόδου με 
Παράρτημα Ρομά θα καλεί να αποδεχθούν τους όρους και τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από το πρόγραμμα, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία ένταξής 
τους σε αυτό.  
Οι ωφελούμενοι της παρέμβασης δεσμεύονται από σχετικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό 
που θα έχουν υπογράψει με τον Δήμο Ρόδου. Οι υποχρεώσεις που θα 
αναφέρονται στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό αφορούν σε αποδοχή εκ μέρους των 
ωφελουμένων του ελέγχου και της επίβλεψης από το Κέντρο Κοινότητας Δήμου 
Ρόδου με Παράρτημα Ρομά  των συνθηκών διαβίωσης, της κατάστασης των 
διαμερισμάτων, κ.λ.π.. Την τήρηση των υποχρεώσεων τους κατά την διάρκεια της 
παραμονής τους, καθώς και την παρακολούθηση της εξέλιξης του Ατομικού (ή 
Οικογενειακού) Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης τους, θα παρακολουθούν τα αρμόδια 
στελέχη του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ρόδου με Παράρτημα Ρομά, τα οποία θα 
πραγματοποιούν επισκέψεις σε τακτά χρονικά διαστήματα ή και εκτάκτως, και θα 
ενημερώνουν τον ατομικό/οικογενειακό φάκελο.  
  

Μεθοδολογία- Εργαλεία Παρακολούθησης 

Παρακολούθηση ωφελούμενων 
Για κάθε ωφελούμενο θα πρέπει να διασφαλίζεται μια σαφής διαδρομή 
παρακολούθησής του, στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα:  
1. Τήρηση ατομικού/οικογενειακού φακέλου ωφελούμενου (ηλεκτρονική και 
έντυπη μορφή), ο οποίος θα περιλαμβάνει τα εξής: 
• Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

• Δικαιολογητικά συμμετοχής στην πράξη, όπως αυτά ορίζονται στο 
«Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης» 
• Εξατομικευμένο σχέδιο κοινωνικής ένταξης, το οποίο θα διαμορφώνεται 
στην αρχή του προγράμματος και πριν τη μετεγκατάσταση του ωφελούμενου στον 
αστικό ιστό. Το εξατομικευμένο σχέδιο κοινωνικής ένταξης θα εκπονείται από τα 
αρμόδια στελέχη του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ρόδου με Παράρτημα Ρομά, 
όπου θα καθορίζονται οι στόχοι για κάθε ωφελούμενο από την υλοποίηση του 
προγράμματος.  
• Αξιολόγηση της πορείας του ωφελούμενου κατά τη διάρκεια της 

συμμετοχής του, λαμβάνοντας υπόψη το εξατομικευμένο πρόγραμμα, το οποίο θα 
ενημερώνεται και επικαιροποιείται ανά εξάμηνο. 
• Τελική έκθεση αξιολόγησης της συμμετοχής του ωφελούμενου με το πέρας 
της συμμετοχής του στην πράξη. 
 
2. Ατομικό Μηνιαίο Δελτίο Παρακολούθησης Παροχής Υπηρεσιών. Ειδικότερα, 

το εξατομικευμένο σχέδιο θα αποτυπώνεται στο ατομικό μηνιαίο πρόγραμμα 
παρακολούθησης παροχής υπηρεσιών, στο οποίο θα συμπληρώνονται οι προς 
παροχή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των συνοδευτικών υπηρεσιών που θα 
παρέχονται σε συνεργασία με άλλους φορείς με τη συναίνεση και τη συνεργασία 
των ωφελουμένων. 
Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει: 
α) να συντάσσεται πρόγραμμα συνεδριών με τον ωφελούμενο, και  
β) να τηρείται τετράδιο συνεδριών και επικοινωνίας. 
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Οι συνεδρίες θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα 
(τουλάχιστον ανά μήνα) ή και, σε περίπτωση ανάγκης, έκτακτα, ανάλογα με τις 
ανάγκες του κάθε ωφελούμενου και σε συνεργασία μαζί του. Για την τήρηση των 
παραπάνω στοιχείων-πληροφοριών το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ρόδου με 
Παράρτημα Ρομά θα πρέπει να χρησιμοποιεί σχετικά τυποποιημένα έντυπα. Το 
επιδοτούμενο ποσό θα καλύπτει το μηνιαίο μίσθιο και τους λογαριασμούς ΟΚΩ του 
ενοικιαζόμενου ακινήτου. 
Συνοπτικά:  
1. Επιλογή ακινήτων  
Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με Παράρτημα Ρομά θα προβεί σε ενέργειες 
εύρεσης κατάλληλων κατοικιών-διαμερισμάτων για τις δυνητικά ωφελούμενες 
οικογένειες με ανοικτή πρόσκληση στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου. Κάθε 
ενδιαφερόμενος, φυσικό πρόσωπο-ιδιοκτήτης ακινήτων στα όρια του δήμου, 
μπορεί να υποβάλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είτε έντυπα είτε 
ηλεκτρονικά. Η πρόσκληση από το Δήμο Ρόδου  για τα ακίνητα θα παραμένει 
ανοιχτή καθ’ όλη τη διάρκεια χρηματοδότησης της πράξης ή/και μέχρι την 
εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού της πράξης. Τα ακίνητα που θα 
επιλεγούν τελικά θα είναι σύμφωνα με τον Κτηριοδομικό Κανονισμό (ΦΕΚ 
59/τΔ/1989). Η χορήγηση του μισθώματος θα καταβάλλεται ανά τριμηνία στον 
ιδιοκτήτη για προσυμφωνημένη περίοδο χρόνου. Η μίσθωση θα έχει συνολική 
διάρκεια 36 μήνες και δυνατότητα παράτασης.  
2. Επιλογή ωφελουμένων  
Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά θα μεριμνήσει για τη 
δημοσιοποίηση της Πράξης και την ενημέρωση/πληροφόρηση των εν δυνάμει 
ωφελούμενων στις κοινότητες Ρομά του Δήμου Ρόδου. Θα εκδοθεί σχετική 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στην οποία κατ΄ ελάχιστο θα αναφέρεται 
η χρονική διάρκεια υποβολής αιτήσεων, ο αριθμός ωφελουμένων, η διαδικασία 
επιλογής των ωφελουμένων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς 
και πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τη διάρκειά 
του. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους ωφελούμενους για 
συμμετοχή στην Πράξη θα αναρτηθεί: 
• Στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου (www.rhodes.gr)  για όλο το διάστημα που το 
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με Παράρτημα Ρομά  θα δέχεται αιτήσεις, θα 
υπάρχει αναρτημένη ηλεκτρονική αφίσα συνοδευόμενη με δελτίο τύπου) 
• Στην Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του  Δήμου Ρόδου και στο 
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με Παράρτημα Ρομά, με ανάρτηση αφίσας 
• Σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας με 
ανάρτηση αφίσας. 
3. Πλέγμα Κοινωνικών υπηρεσιών  
Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται, κατά περίπτωση, στους ωφελούμενους του 
προγράμματος, είναι: Στέγαση, Κάλυψη μηνιαίας δαπάνης για πληρωμή 
λογαριασμών κοινής ωφέλειας, Ψυχοκοινωνική υποστήριξη από τα στελέχη του 
Παραρτήματος Ρομά, Συμβουλευτική (εργασιακή, νομική, χρηματοοικονομικής 
διαχείρισης, αγωγή υγείας και διατροφής), Λήψη κοινωνικών παροχών σε 
συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρομά της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου Ρόδου (Κοινωνικό Εισόδημα 
Αλληλεγγύης, επιδόματα αναπηρίας, Κοινωνικά Τιμολόγια, δωρεάν φαρμακευτική 
περίθαλψη ανασφαλίστων κα), Διασύνδεση µε αρμόδιες Υπηρεσίες, με στόχο την 
εγγραφή στον ΟΑΕΔ, την αξιοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και ένταξης στην 
εργασία, την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής από τους εργασιακούς 
συμβούλους των Κέντρων Προώθησης στην Απασχόληση του ΟΑΕΔ, την εγγραφή 
ανηλίκων στην υποχρεωτική εκπαίδευση 
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Χρονική Διάρκεια 

Η διάρκεια της επιδότησης ενοικίου για κάθε συμμετέχοντα είναι 36 μήνες. Η 
πράξη θα διαρκέσει από 1/11/2019 έως 30/6/2023. 
Επιλέξιμες Δαπάνες  
Το Υποέργο προβλέπει την κάλυψη άμεσων δαπανών 
Καλύπτονται:  
- Μηνιαίο ποσό μίσθωσης ακινήτου ανάλογο με το μέγεθος της οικογένειας 
(αριθμός μελών)  
• Μηνιαία δαπάνη νοικοκυριού για την πληρωμή λογαριασμών κοινής 
ωφέλειας (ύδρευση, ενέργεια, δημοτικά τέλη και φόροι) και κοινόχρηστων 

δαπανών πολυκατοικίας  

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΑΚΕΤΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

ΑΝΘΡ/ΜΗΝ
ΕΣ1 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΕ 1  

«Επιδότη

ση 

Ενοικίου 

ΡΟΜΑ 

Δήμου 

Ρόδου» 

 

Π.1.1: 
Πρόσκληση 
Εκδήλωσης 
Ενδιαφέρο
ντος προς 
τους 
ωφελούμεν
ους και 
αποδεικτικ
ά 
δημοσιοποί
ησης  

1/11/201
9 

30/06/20
23  

375.840,00
€ 

375.840,00
€ 

                                                 
1Συμπληρώνεται ο απαιτούμενος χρόνος απασχόλησης σε ανθρωπομήνες  

ΠΕ 1 : «Βελτίωση Συνθηκών Στέγασης ΡΟΜΑ Δήμου Ρόδου» 

Παραδοτέα:  

Π.1.1: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους ωφελούμενους και αποδεικτικά 
δημοσιοποίησης  

Π.1.1.i.: Ατομικός/οικογενειακός φάκελος ωφελούμενου 

Π.1.1.ii: Αποφάσεις ΔΣ για την έγκριση συμμετοχής στο πρόγραμμα 

Π.1.2: Πρόσκληση προς ιδιοκτήτες κατοικιών και αποδεικτικά δημοσιοποίησης 

Π.1.2.i: Εκδήλωση ενδιαφέροντος από ιδιοκτήτες κατοικιών 
Π.1.3: Μηνιαία κατάσταση τιμολογίων – λογαριασμών 

Π.1.3i: Συμφωνητικά μίσθωσης κατοικιών 

Π.Ι.3.ii: Λογαριασμοί ΥΚΩ  
Π.1.4: Συγκεντρωτικό μηνιαίο δελτίο παρακολούθησης ωφελούμενων 
Π.1.4.i: Ατομικό Μηνιαίο Δελτίο Παρακολούθησης Παροχής Υπηρεσιών 
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Π.1.1.i.: 
Ατομικός/οι
κογενειακό
ς φάκελος 
ωφελούμεν
ου 
Π.1.1.ii: 
Αποφάσεις 
ΔΣ για την 
έγκριση 
συμμετοχή
ς στο 
πρόγραμμα 
 
Π.1.2: 
Πρόσκληση 
προς 
ιδιοκτήτες 
κατοικιών 
και 
αποδεικτικ
ά 
δημοσιοποί
ησης 
Π.1.2.i: 
Εκδήλωση 
ενδιαφέρον
τος από 
ιδιοκτήτες 
κατοικιών 
 
Π.1.3: 
Μηνιαία 
κατάσταση 
τιμολογίων 
– 
λογαριασμ
ών  
Π.1.3i: 
Συμφωνητι
κά 
μίσθωσης 
κατοικιών 
Π.Ι.3.ii: 
Λογαριασμ
οί ΥΚΩ  
 
Π.1.4: 
Συγκεντρω
τικό 
μηνιαίο 
δελτίο 
παρακολού
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θησης 
ωφελούμεν
ων  
Π.1.4.i: 
Ατομικό 
Μηνιαίο 
Δελτίο 
Παρακολού
θησης 
Παροχής 
Υπηρεσιών 
 

ΣΥΝΟΛΑ    
375.840,00

€ 
375.840,00

€ 

 

Το αναλυτικό ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ των Πακέτων Εργασίας και των 
επί μέρους ενεργειών  του Υποέργου αποτυπώνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
(διάγραμμα Gantt ή παρόμοιο) 
Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΟΣΤΗ 
Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Υποέργου ανέρχεται σε 457.920,00€ και θα 
χρηματοδοτηθεί από το ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 (όπως προβλέπεται στην 
Απόφαση Ένταξης). 
Ο αναλυτικός Π/Ϋ και η τεκμηρίωση του κόστους των επί μέρους εργασιών/ 
κατηγοριών δαπανών (ανθρώπινων πόρων, υλικών μέσων, 
προμηθειών/υπηρεσιών, έμμεσων δαπανών)αποτυπώνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – 
ΠΙΝΑΚΕΣ Β.1-Β.ν. 
[Εφόσον προβλέπεται η δυνατότητα προσδιορισμού δαπανών βάσει 
απλοποιημένου κόστους, τεκμηριώνεται/ περιγράφεται η μεθοδολογία 
υπολογισμού τους, λαμβάνοντας υπόψη το Τμήμα Δ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ 
ΣΧΕΔΙΟτου Τεχνικού Δελτίου Υποέργου (ΤΔΥ)και τις σχετικές Οδηγίες] 
[Για την ανάλυση του Προϋπολογισμού και τη συμπλήρωση των Πινάκων 
λαμβάνεται υπόψη η με αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015  (ΦΕΚ Β΄1822) 
Υπουργική Απόφαση (ΥΠΑΣΥΔ 2014-2020)] 
Γ.ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΥΠΟΕΡΓΟΥ 
[Περιγράφονται: 
• Οι διαδικασίες που έχει θεσπίσει/εφαρμόζει ο Δικαιούχος για τη διοίκηση 
και διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Υποέργου 
• οι αρμόδιες Υπηρεσίες/όργανα για την παρακολούθηση και 
πιστοποίηση/παραλαβή του φυσικού αντικειμένου, την οικονομική διαχείριση κλπ.  
(μπορεί να χρησιμοποιηθεί οακόλουθος Πίνακας «ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ – 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»)          

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
για υλοποίηση με Ίδια Μέσα 

ΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Τμήμα/ 
Μονάδα 

Θεσμικό 
Πλαίσιο2 

ΟΝ/ΕΠΩΝΥΜΟ 
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 

ΟΡΙΣΜΟΥ 
Απόφαση υλοποίησης Γραφείο Αρ 58 Αντώνης Υπ Αριθμ 

                                                 
2Αναφέρεται, ανάλογα με το είδος του Φορέα, το θεσμικό πλαίσιο από το οποίο προκύπτει η ισχύουσα οργανωτική 

δομή/αρμοδιότητα  (π.χ ΠΔ με τον ισχύοντα «οργανισμό», Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας κλπ) 
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Υποέργου Δημάρχου 
Ρόδου  

 
Ν.3852/20

10 

Καμπουράκης   32/2019 
 Απόφαση 

Πρωτοδικείου 
Ρόδου 

Παρακολούθηση της 
Υλοποίησης και 
Ολοκλήρωσης του 
Υποέργου 

Διεύθυνση 
Κοινωνικής 
Πολιτικής 
και Υγείας  

ΦΕΚ 
3159/Τεύχ

ος Β/  
30-12-
2011 

Χριστίνα 
Καραγιάννη 

Αναπληρώτρι
α 

Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης 
Κοινωνικής 

Πολιτικής και 
Υγείας  

Οικονομική Διαχείριση 

Διεύθυνση 
Κοινωνικής 
Πολιτικής 
και Υγείας 

ΦΕΚ 
3159/Τεύχ

ος Β/  
30-12-
2011 

Ειρήνη 
Μαργκός   

Υπάλληλος 
Τμήματος 

Εφαρμογής 
προγραμμάτω
ν κοινωνικής 
πολιτικής και 
ισότητας των 

φύλων 

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης Πράξης και με στόχο την καλύτερη δυνατή 
υλοποίησή της, όπως επίσης και της επίτευξης των τιθέμενων στόχων 
προβλέπεται: 
Η συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής. Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής  γνωμοδοτεί και εισηγείται την παραλαβή των 
παραδοτέων μετά τη συμβατική ολοκλήρωσή τους. Η παραλαβή πραγματοποιείται 
μέσω του ελέγχου του συνόλου των προβλεπόμενων παραδοτέων, για τα οποία 
αξιολογείται η ποσοτική και ποιοτική πληρότητα – αρτιότητα, βάσει των 
προδιαγραφών που έχουν τεθεί από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο 
Αιγαίο». 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής  θα αποτελείται από τους:  
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 

Τριάντος  
Γεώργιος 

Ιατρός, 
Αντιδήμαρχος 

Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Πολιτικής  

Πρόεδρος 

Καραγιάννη 
Χριστίνα 

ΠΕ 
Κοινωνιολόγων 

Αναπληρώτρια 
Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης 

Κοινωνικής Πολιτικής 
και Υγείας 

Επιστημονικά Υπεύθυνη 

Ειρήνη Μαργκός ΔΕ Διοικητικού  

Υπάλληλος 
Διεύθυνσης 

Κοινωνικής Πολιτικής 
και Υγείας  

Οικονομικά Υπεύθυνος 

 
Ως Υπεύθυνη του υποέργου ορίζεται η κα. Χριστίνα Καραγιάννη, κοινωνιολόγος, 
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας Δήμου 
Ρόδου (επισυνάπτεται βιογραφικό σημείωμα). 
Η Υπεύθυνη του υποέργου έχει την συνολική αρμοδιότητα συντονισμού και 
εποπτείας όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, συλλογικών οργάνων και 
φυσικών προσώπων, συνεργάζεται με αυτούς και συνυπογράφει μαζί με τον 
νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου το Τ.Δ.Υ., αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την 
εγκυρότητα και την πληρότητα των πληροφοριών που καταγράφονται σε αυτό. 
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Το απασχολούμενο στο Υποέργο προσωπικό (τακτικό/υφιστάμενο και 
έκτακτο/νέο/εξωτερικοί συνεργάτες), οι ειδικότητες, τα καθήκοντα, το καθεστώς 
ανάθεσης/πρόσληψης, ο χρόνος απασχόλησης και το αντίστοιχο κόστος 
αποτυπώνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΠΙΝΑΚΕΣ Β.1 και Β.2 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Απόφαση Εκτέλεσης με ίδια μέσα  

Συνοπτικό χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Πράξης: «Επιδότηση Ενοικίου ΡΟΜΑ Δήμου 
Ρόδου» 
α/α Στάδιο  Ημερομηνία Παρατηρήσεις  

1 Απόφαση Έγκρισης απόφασης εκτέλεσης με 

ίδια μέσα   

15/10/2019  

2 Πακέτο 1 εργασιών  1/11/2019-30/06/2023  

3 Εκθέσεις προόδου  1/11/2019-30/06/2023 

Σε μηνιαία βάση  

 

4 Λήξη έργου (φυσικού αντικειμένου) 30/06/2023  

5 Αποπληρωμή και οικονομική εκκαθάριση 

έργου  

31/12/2023  

6 Έκθεση απολογισμού έργου 31/12/2023  
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Πίνακας Β  Σύνολο Προϋπολογισμού3 
 

ΠΑΚΕΤΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ4 Κόστος 
Άλλων 

Άμεσων 
Δαπανών5 

Σύνολο 
Έμμεσων 
Δαπανών6 

Σύνολο Εκτιμώμενη 
απασχόληση 

Τακτικού 
Προσωπικού 

Κόστος 
Τακτικού 

Προσωπικού 

Εκτιμώμενη 
απασχόλησηΈ

κτακτου 
Προσωπικού 

Κόστος 
Έκτακτου 

Προσωπικού 

Κόστος 
Προμηθειών 

Κόστος 
Εξωτερικών 
Υπηρεσιών 

ΠΕ 1 : 

«Επιδότηση 

Ενοικίου 

ΡΟΜΑ Δήμου 

Ρόδου» 

 

 

Π.1.1: 
Συγκεντρωτικό 
μηνιαίο δελτίο 
παρακολούθησ
ης 
ωφελούμενων  
Π.1.2: Μηνιαία 
κατάσταση 
τιμολογίων – 
λογαριασμών  

      375.840,00€   

ΣΥΝΟΛΑ ……. Α/Μ ……. € ……. Α/Μ € ……. €  375.840,00€ ……. € ……. € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΥΠΟΕΡΓΟΥ  

375.840,00€ ……. €    

                                                 
3Η ΔΑ/ΕΦ μπορεί να προβλέπει στην Πρόσκληση ως αποδεκτό ένα ποσοστό μεταφοράς ποσών (το πολύ έως 20% των εγκριθέντων) μεταξύ των ΠΕ και μεταξύ των Κατηγοριών 
Δαπανών κατά την υλοποίηση του Υποέργου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν επηρρεάζεται η φύση και οι στόχοι της Πράξης/του Υποέργου  
4 Τα Υποέργα που υλοποιούνται με ίδια μέσα δεν δύναται να περιλαμβάνουν αναθέσεις άνω του ορίου της παραγράφου 1, του άρθρου 133 του Ν. 4270/2014 (πρόχειρος 
διαγωνισμός). Αναθέσεις άνω του ορίου αυτού θα πρέπει να αποτελούν διακριτά υποέργα. Σε κάθε περίπτωση η σχετική απόφαση θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη. 
5  Άλλες Δαπάνες όπως δημοσιότητας, ταξιδιών κλπ θεωρούνται επιλέξιμες εφόσον τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά τους για την υλοποίηση του Υποέργου 
6 Σύμφωνα με το Τμήμα Δ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου 
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Πίνακας Β.1  Ομάδας Έργου – Τακτικό (Υφιστάμενο) Προσωπικό  
 

 (A) (B) (Γ) (Δ) (Ε) (ΣΤ) (Ζ) (Η) (Θ)7 

α/α Ονοματεπώνυμο8 Ειδικότητα 

Τρόπος απασχόλησης: 
α) Ποσοστό (…%) του 

συμβατικού χρόνου  
β) υπερωριακή απασχόληση 

γ) πρόσθετη απασχόληση 
 Να αναφερθεί η σχετική νομική 

βάση 

Εργασίες –
Καθήκοντα- 

Ρόλος 

Πακέτα Εργασίας 
/Παραδοτέα 

Χρονική 
διάρκεια (από-

έως)   

Εκτιμώμενη 
απασχόληση σε 

Α/Μ 
 

Μικτό  
Μηνιαίο  
 Κόστος  

Κόστος (€) 

1 Κατερίνα Ταβερνάρη  
Κοινωνική 
Λειτουργός  

30%  

Π.1.1: Συγκεντρωτικό 
μηνιαίο δελτίο 
παρακολούθησης 
ωφελούμενων  

15/10/2019-
μέχρι τη λήξη 

του έργου 
   

2 
Τσαμπίκα 
Καραγεωργίου  

Εκπαιδεύτρια  30%  

Π.1.1: Συγκεντρωτικό 
μηνιαίο δελτίο 
παρακολούθησης 
ωφελούμενων  

15/10/2019- 
μέχρι τη λήξη 

του έργου 
   

3 
Παναγιώτα Μαριά  
 

Επισκέπτρια 
Υγείας  

30%  

Π.1.1: Συγκεντρωτικό 
μηνιαίο δελτίο 
παρακολούθησης 
ωφελούμενων  

15/10/2019- 
μέχρι τη λήξη 

του έργου 
   

4 
Άννα Δημητρίου 
 

Λογίστρια 

30% 

 

Π.1.1: Συγκεντρωτικό 
μηνιαίο δελτίο 
παρακολούθησης 
ωφελούμενων  

15/10/2019- 
μέχρι τη λήξη 

του έργου  
 

 

 

10% 
Π.1.2: Μηνιαία κατάσταση 
τιμολογίων – λογαριασμών 

15/10/2019- 
μέχρι τη λήξη 

του έργου 
  

5 Ειρήνη Θεοδροπούλου  
Διαμεσολαβήτ
ρια  

30%  

Π.1.1: Συγκεντρωτικό 
μηνιαίο δελτίο 
παρακολούθησης 
ωφελούμενων  

15/10/2019- 
μέχρι τη λήξη 

του έργου 
 

 

 

6 Ευαγγελία Χατζημιχαήλ Ψυχολόγος 30%  

Π.1.1: Συγκεντρωτικό 
μηνιαίο δελτίο 
παρακολούθησης 
ωφελούμενων  

15/10/2019- 
μέχρι τη λήξη 

του έργου 
 

 

€ 

        Σύνολο  

                                                 
7(Θ) = (Ζ) x (Η) 
 
8Συμπληρώνεται προαιρετικά το ονοματεπώνυμο των στελεχών/μελών της Ομάδας Έργου και υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του Υπεύθυνου του Υποέργου. 
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Πίνακας Β.2 Ομάδας Έργου – Έκτακτο (Νέο) Προσωπικό 
 

α/α Ειδικότητα 
Σχέση 

Απασχόλησης 

Τρόπος πρόσληψης/ Πακέτα Εργασίας / 
Παραδοτέα 

Χρονοδιάγραμμα 
(από –έως) 

Χρόνος 
Κόστος (€) 

Νομική Βάση (μήνες) 

       € 

        

      Σύνολο € 
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Πίνακας Β.3  Υφιστάμενων Υποδομών – Υλικών μέσων (εάν απαιτείται) 
 

α/α Περιγραφή  
Συμμετοχή σε 

Πακέτα Εργασίας 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

χρονικό διάστημα 
διάθεσης στο έργο 

Κόστος Απόσβεσης 
(€) 

Παρατηρήσεις 

        
        
        
 
 

Πίνακας Β.4  Προμηθειών (Νέων Υποδομών – Υλικών μέσων) 
 

 
 

Πίνακας Β.5  Εξωτερικών Υπηρεσιών  
 

α/α Περιγραφή  
Συμμετοχή σε 

Πακέτα 
Εργασίας 

Διαδικασία 
Ανάθεσης / 

 θεσμικό πλαίσιο 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 
Τιμή μονάδας  

 
Κόστος (€)  

 
Παρατηρήσεις 

         
         
      Σύνολο  

€ 
 

 
 

Πίνακας Β.6  Άλλων Δαπανών (π.χ. ταξιδιών) 
 
 
Πίνακας Β.7Έμμεσες Δαπάνες 

α/α Περιγραφή  
Συμμετοχή σε 

Πακέτα 
Εργασίας 

Διαδικασία 
Ανάθεσης/ 

 θεσμικό πλαίσιο 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 
Τιμή μονάδας  

 
Κόστος (€)  

 
Παρατηρήσεις 

         
         
      Σύνολο  

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

αποφασίσει σχετικά. 

Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» κ.Κ.Πότσος, ο 

Αντιπρόεδρος κ. Σ.Διακοσταματίου και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κ.Τσουρούτης, 

Α.Πάλλας, Μ.Χριστοδούλου, Γ.Σαρικάς, Γ.Πόκκιας απουσίαζαν από τη συζήτηση και 

λήψη απόφασης για το θέμα. 

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 και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος (σε 

σύνολο 37 παρόντων μελών ψήφισαν «υπέρ» και οι 37),  

  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την ανωτέρω Απόφαση Υλοποίησης με Ιδία Μέσα του υποέργου  
«Βελτίωση Συνθηκών Στέγασης ΡΟΜΑ Δήμου Ρόδου» στον Άξονα 
Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045833 του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο  2014-2020». 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.ΙΩΣΗΦ                                     ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 

 
 


