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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  27/12/2019  Τακτικής Δημόσιας Συνεδρίασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
 

Αριθ. Πρακτικού: 24/27-12-2019    Αριθ. Απόφασης:  968/2019 
 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 27η Δεκεμβρίου του  2019  ημέρα  Παρασκευή       
και ώρα 20.30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το 
Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου                     
κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη. 
Το Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/70671/23.12.2019 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία 
δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλους τους Δημοτικούς 
Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 65,  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: 
 27.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

 1. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 28.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 2. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-Αντιδήμαρχος 29.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 3. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  
 4.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήμαρχος   

 5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ-Αντιδήμαρχος 31.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
 6.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-  Αντιδήμαρχος  
 7.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 32.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
 8.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  33.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
 9.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-
Αντιδήμαρχος 

34.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 35.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

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

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

Γραμματέας Δ.Σ. 
17.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 41.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
18.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ.  

19.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος  

42.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΡΟΔΟΥ» 

 43.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

20.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   
  21.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   
22.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

23.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

24.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
25.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

26.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ   

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ –
Αντιδήμαρχος (δικ/νος) 

4.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

2.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (δικ/νος) 5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος) 
3.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 6.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

 
Επίσης παρούσα στη Συνεδρίαση είναι η Γενική  Γραμματέας  Δήμου 
Ρόδου κα. Κυριακή Νικολαϊδου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα 
εννέα (49) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι σαράντα  τρεις  (43), ο 
Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της 
Συνεδρίασης.  
 
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ.Σάββας Διακοσταματίου και ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Αγαπητός Πάλλας απεχώρησαν κατά τη διάρκεια της 
ενημέρωσης από το Δήμαρχο κ. Αντώνη Καμπουράκη και τους 
κ.κ.Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους & Δημοτικούς 
Συμβούλους. 
 

Θ Ε Μ Α 23ο:  Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης για την ένταξη και 
υλοποίηση του έργου με τίτλο « Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση 
μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ρόδου» και 
Αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου Ρόδου στο Πρόγραμμα 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ( πρόσκληση 29816/18-4-2019 του Υπουργείου 
Εσωτερικών) με τίτλο: « Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και 
μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας». 
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Η Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κ. Κ. Νικολαϊδου  εισηγούμενη το θέμα, 
έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ. πρωτ. 16/70415/2019                  
εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, η  οποία έχει ως εξής:   

 

 Το υπουργείο Εσωτερικών, με τη με αρ. πρωτ. 29816/18-04-2019 πρόσκληση 
VIII, με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων 
πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας» καλεί τους Δήμους της 
χώρας για την υποβολή αιτημάτων ένταξης, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν 
στο πλαίσιο του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και του Άξονα 
Προτεραιότητας  «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες 
των Δήμων». Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 
55.000.000 ευρώ (€). 
Με την ανωτέρω πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών, δίνεται η δυνατότητα 
στους Δήμους της χώρας, μεταξύ των οποίων και στον Δήμο Ρόδου, να 
υποβάλλουν προτάσεις  προς ένταξη και χρηματοδότηση για: 

- Α. Τη σύνταξη νέων μελετών πυροπροστασίας-σχεδίων κάτοψης  και 
τεχνικών περιγραφών μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας 

- Β. Την επικαιροποίηση παλαιών μελετών 

- Γ. Τη σύνταξη και παράδοση των τευχών δημοπράτησης για την 
υλοποίηση των προβλεπόμενων στη μελέτη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας 

- Δ. Την υλοποίηση και τη συντήρηση μέτρων και μέσων εγκεκριμένης 
μελέτης πυροπροστασίας 
 
Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά κατηγορία (Α,Β,Γ) για κάθε σχολική 
μονάδα καθορίζεται ως εξής: 
 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

Νηπιαγωγεία –ολιγοθέσια 
δημοτικά (μονοθέσια, διθέσια, 
τριθέσια) 

1.000,00€ 

Δημοτικά με λειτουργικότητα 
έως 6/θέσιο 

1.500,00€ 

Δημοτικά με λειτουργικότητα 
από 7/θέσιο και άνω 

Γυμνάσια-Λύκεια 

2.000,00€ 

 
Για την κατηγορία Δ το ποσό χρηματοδότησης καθορίζεται ως εξής: 

 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 
Νηπιαγωγεία –ολιγοθέσια 

δημοτικά (μονοθέσια, διθέσια, 
τριθέσια) 

1.500,00€ 

Δημοτικά με λειτουργικότητα 
έως 6/θέσιο 

2.000,00€ 

Δημοτικά με λειτουργικότητα 
από 7/θέσιο και άνω 

Γυμνάσια-Λύκεια 

3.000,00€ 

 
Ο Δήμος Ρόδου προτίθεται να υποβάλλει πρόταση προς ένταξη και 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης για όλες τις σχολικές 
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μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης . Η πρόταση θα 
περιλαμβάνει: 
ΥΠΟΈΡΓΟ1 με τίτλο << Εκπόνηση νέων μελετών  ή την επικαιροποίηση παλιών 
μελετών πυροπροστασίας , σύνταξη και παράδοση των τευχών δημοπράτησης 
για την υλοποίηση των   προβλεπόμενων στη μελέτη μέτρων και μέσων 
πυροπροστασίας >> προϋπολογισμού μελετών ποσού 448.260,00 ευρώ με 
ΦΠΑ 24% εκ των οποίων τα 271.560 ευρώ χρηματοδοτείται από το  Φιλόδημος 
και 176.700,00 ευρώ θα χρηματοδοτηθεί από τον Δήμο Ρόδου όπως αυτό 
φαίνεται στο συνημμένο πίνακα 
 
  ΥΠΟΈΡΓΟ2 με τίτλο << Υλοποίηση και  συντήρηση μέτρων και μέσων 
εγκεκριμένης μελέτης     πυροπροστασίας >> προϋπολογισμού έργων ποσού 
651.620 ευρώ με ΦΠΑ 24%  εκ των οποίων τα 399.900 ευρώ χρηματοδοτείται 
από το  Φιλόδημος και 251.720 ευρώ θα χρηματοδοτηθεί από τον Δήμο Ρόδου 
όπως αυτό φαίνεται στο συνημμένο πίνακα 
 
Ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει: 
 
1.Την υποβολή  αίτησης χρηματοδότησης για την ένταξη και υλοποίηση του 
έργου με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέσων πυροπροστασίας στις 
σχολικές μονάδες του Δήμου Ρόδου» με δύο υποέργα 
Α) ΥΠΟΈΡΓΟ1 με τίτλο << Εκπόνηση νέων μελετών  ή την επικαιροποίηση 
παλιών μελέτών πυροπροστασίας , σύνταξη και παράδοση των τευχών 
δημοπράτησης για την υλοποίηση των   προβλεπόμενων στη μελέτη μέτρων και 
μέσων πυροπροστασίας >> προϋπολογισμού μελετών ποσού 447.640 ευρώ με 
ΦΠΑ 24% εκ των οποίων τα 271.560 ευρώ χρηματοδοτείται από το  Φιλόδημος 
και 176.080 ευρώ θα χρηματοδοτηθεί από τον Δήμο Ρόδου όπως αυτό φαίνεται 
στο συνημμένο πίνακα 
 
Β) ΥΠΟΈΡΓΟ2 με τίτλο << Υλοποίηση και  συντήρηση μέτρων και μέσων 
εγκεκριμένης μελέτης     πυροπροστασίας >> προϋπολογισμού έργων ποσού 
651.620 ευρώ με ΦΠΑ 24%  εκ των οποίων τα 399.900 ευρώ χρηματοδοτείται 
από το  Φιλόδημος και 251.720 ευρώ θα χρηματοδοτηθεί από τον Δήμο Ρόδου 
όπως αυτό φαίνεται στο συνημμένο πίνακα 
 
2.Την αποδοχή της  συμμετοχής  του Δήμου Ρόδου στο Πρόγραμμα  
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (πρόσκληση 29816/18-4-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών)  
με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων 
πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας». 
3.Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υποβολή της αίτησης 
χρηματοδότησης και την  υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων για την 
οριστική έγκριση και υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και 
υλοποίηση μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ρόδου» 
 
 

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

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 
 

•  Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου 
με αρ. πρωτ.: 16/70415/20-12-2019, 
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• 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 απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι:  
Παρόντες: σαράντα ένας (41) 
Απόντες: δύο (2) 
« Υπέρ» ψήφισαν σαράντα ένας 

 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 

1. Εγκρίνει την υποβολή  αίτησης χρηματοδότησης για την ένταξη και 
υλοποίηση του έργου με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση 
μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου 
Ρόδου» με δύο υποέργα 
Α) ΥΠΟΈΡΓΟ1 με τίτλο « Εκπόνηση νέων μελετών  ή την επικαιροποίηση 
παλιών μελετών πυροπροστασίας, σύνταξη και παράδοση των τευχών 
δημοπράτησης για την υλοποίηση των   προβλεπόμενων στη μελέτη 
μέτρων και μέσων πυροπροστασίας» προϋπολογισμού μελετών ποσού 
447.640 ευρώ με ΦΠΑ 24% εκ των οποίων τα 271.560 ευρώ 
χρηματοδοτείται από το  Φιλόδημος και 176.080 ευρώ θα 
χρηματοδοτηθεί από τον Δήμο Ρόδου όπως αυτό φαίνεται στο 
συνημμένο πίνακα 
 
Β) ΥΠΟΈΡΓΟ2 με τίτλο  «Υλοποίηση και  συντήρηση μέτρων και μέσων 
εγκεκριμένης μελέτης     πυροπροστασίας» προϋπολογισμού έργων 
ποσού 651.620 ευρώ με ΦΠΑ 24%  εκ των οποίων τα 399.900 ευρώ 
χρηματοδοτείται από το  Φιλόδημος και 251.720 ευρώ θα 
χρηματοδοτηθεί από τον Δήμο Ρόδου όπως αυτό φαίνεται στο 
συνημμένο πίνακα 
 
2. Εγκρίνει την αποδοχή της  συμμετοχής  του Δήμου Ρόδου στο 
Πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (πρόσκληση 29816/18-4-2019 του 
Υπουργείου Εσωτερικών)  με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και 
υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές 
μονάδες της χώρας». 
 
3. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη για την 
υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και την  υπογραφή όλων των 
απαραίτητων εγγράφων για την οριστική έγκριση και υλοποίηση της 
πράξης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέσων 
πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ρόδου» 
                                                         

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                

 

ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.ΙΩΣΗΦ                                     
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