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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:  969/2019 
 
 

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 
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.  

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 24ο:  Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο         
« Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και 
την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ρόδου» 
στον άξονα προτεραιότητας « Κοινωνικές και πολιτιστικές 
υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» του προγράμματος     
« ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών ( πρόσκληση ΙΧ) 
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Η Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κ. Κ. Νικολαϊδου  εισηγούμενη το θέμα, 
έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ. πρωτ. 2/70656/23-12-2019  εισήγηση 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, η  οποία έχει ως εξής:   

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών με τη με αρ. πρωτ. 29878/18-4-2019 
πρόσκλησή του (Πρόσκληση ΙΧ), με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων 
υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καλεί τους Δήμους της χώρας για την υποβολή 
προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο 
του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και 
δραστηριότητες των δήμων» του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».  

Η πρόσκληση αυτή αφορά στη χρηματοδότηση των δήμων της χώρας για 
την κατασκευή ή προκατασκευή και τοποθέτηση ραμπών και χώρων υγιεινής 
για ΑμεΑ στις σχολικές μονάδες τους και αποσκοπεί στη βελτίωση των 
υποδομών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στην 
αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της 
εκπαίδευσης. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 35.000.000 €. 
Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης για κάθε σχολική μονάδα (νηπιαγωγεία, 
δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια) καθορίζεται σε 500€ (χωρίς ΦΠΑ) για την 
κατασκευή ή προκατασκευή και τοποθέτηση ραμπών και 2.500€ (χωρίς ΦΠΑ) 
για την κατασκευή χώρων υγιεινής. 

Συγκεκριμένα στο Δήμο Ρόδου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα 
ΙΙ της πρόσκλησης, χρηματοδοτείται η κατασκευή ή προκατασκευή και 
τοποθέτηση ραμπών για ΑμεΑ σε 17 Γυμνάσια – Λύκεια και 75 Νηπιαγωγεία – 
Δημοτικά καθώς και η κατασκευή χώρων υγιεινής για ΑμεΑ σε 26 Γυμνάσια – 
Λύκεια και 105 Νηπιαγωγεία – Δημοτικά. Συνεπώς το συνολικό ανώτατο ποσό 
χρηματοδότησης για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο παράρτημα ΙΙ της πρόσκλησης, ανέρχεται στα 463.140,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 31η Δεκεμβρίου 

2019. Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, με δυνατότητα 
παράτασης σε περιπτώσεις δικαιολογημένων αιτημάτων των Δήμων. 

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών συνέταξε τη μελέτη  του έργου 
«Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την 
εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ρόδου», προϋπολογισμού 
1.522.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η μελέτη αφορά στη βελτίωση 
των υποδομών (ράμπες, χώροι υγιεινής) των σχολικών μονάδων  Α/βαθμιας και 
Β/θμιας εκπαίδευσης ως προς  την πρόσβαση και εξυπηρέτηση των ΑμεΑ  στους 
χώρους των μονάδων. Προβλέπονται εργασίες κατασκευής ραμπών και WC, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των ΑμεΑ  σε 111 
σχολικά συγκροτήματα σε όλη την έκταση του νησιού της Ρόδου.  
 

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 29878/18-4-2019 πρόσκλησης του 
Υπουργείου Εσωτερικών ο Δήμος Ρόδου θα υποβάλει πρόταση για τη 
χρηματοδότηση του έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την 
πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ρόδου», 
προϋπολογισμού 1.522.000,00€. 

 
Σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, το ανώτατο συνολικό ποσό 

χρηματοδότησης του έργου ανέρχεται στα 463.140,00€ (με ΦΠΑ). Για το λόγο 
αυτό ο Δήμος Ρόδου πρέπει να δεσμευθεί ότι θα συμβάλλει με ιδίους πόρους, 
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πέραν της χρηματοδότησης των 463.140,00 (με ΦΠΑ), στην υλοποίηση της 
προτεινόμενου έργου, συνολικού προϋπολογισμού 1.522.000,00€ (με ΦΠΑ).  

 
Με βάση τα προαναφερθέντα και έχοντας υπόψη τα οριζόμενα στη με αρ. 

πρωτ.  29878/18-4-2019 πρόσκληση (ΙΧ) του  Υπουργείου Εσωτερικών με 
τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την 
εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

εισηγούμαστε  

1. Την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Κατασκευή 
ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ 
σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ρόδου», προϋπολογισμού 1.522.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης 
463.140,00€ στον Άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές 
υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» του Προγράμματος 
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.  29878/18-4-2019  
πρόσκλησης (IΧ) του Υπουργείου Εσωτερικών. 

2. Την έγκριση της κάλυψης του επιπλέον ποσού των 1.058.860,00€ που θα 
απαιτηθεί για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων 
υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες 
του Δήμου Ρόδου», από ιδίους πόρους του Δήμου. 

3. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ρόδου για την υπογραφή του αιτήματος 
ένταξης και όλων των απαιτούμενων εγγράφων και δικαιολογητικών για 
την υποβολή της πρότασης. 

 
 

 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 Προγραμματισμού και Οργάνωσης Δήμου 
Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/70656/23-12-2019, 

  
• 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 πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Κατασκευή 

ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση 
ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ρόδου», προϋπολογισμού 
1.522.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με αιτούμενο ποσό 
χρηματοδότησης 463.140,00€ στον Άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές 
και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» του 
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Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.  
29878/18-4-2019  πρόσκλησης (IΧ) του Υπουργείου Εσωτερικών. 
 

2. Εγκρίνει την κάλυψη του επιπλέον ποσού των 1.058.860,00€ που θα 
απαιτηθεί για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων 
υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές 
μονάδες του Δήμου Ρόδου», από ιδίους πόρους του Δήμου. 
 

3. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη για την 
υπογραφή του αιτήματος ένταξης και όλων των απαιτούμενων εγγράφων 
και δικαιολογητικών για την υποβολή της πρότασης. 

 
                                                        

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                

 

 

ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.ΙΩΣΗΦ                                     

 

     

 

 

 


