ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Της από 08/05/2020 Τακτικής δια περιφοράς Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου
Αριθ. Πρακτικού: 09/08-05-2020

Αριθ. Απόφασης: 098/2020

Στη Ρόδο σήμερα την 08η Μαΐου του 2020 ημέρα Παρασκευή με τη δια
περιφοράς διαδικασία συνεδρίασε το Δημοτικού Συμβούλιο Ρόδου με την έγκριση
και σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη.
Το Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/18557/04.05.2020 (Ορθή
Επανάληψη) έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία
δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 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), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.1 της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ. φύλλου 55/11-3-2020), του άρθρου 43 παρ.1
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ. φύλλου 75/30-03-2020), της
Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ.πρωτ.18318/13-3-2020), καθώς και
τους Ν.4682 (ΦΕΚ Α΄76/03-04-2020) και Ν.4684 (ΦΕΚ 86/25-4-2020) που
αφορούν στην κύρωση των ανωτέρω Π.Ν.Π. αντίστοιχα.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:
01.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ -Αντιδήμαρχος

02.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
03.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-Αντιδήμαρχος
04.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
05.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήμαρχος
06.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣΑντιδήμαρχος
07.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αντιδήμαρχος
08.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
09.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑΑντιδήμαρχος
10.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
11.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ
12.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
13.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
14. ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος
15.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ

27.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣΕπικεφαλής παράταξης
«ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»
28.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
29.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
30.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣΑντιπρόεδρος Δ.Σ.
31.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
32.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
33.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
34.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
35.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
36.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
37.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
38.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
39.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
40.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
41.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
42. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕπικεφαλής παράταξης
«ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ»
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16.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

43. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓραμματέας Δ.Σ.
44.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ.
45.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
18.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ- 46.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣΑντιδήμαρχος
Επικεφαλής παράταξης
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»
19.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
47.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
21.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
22.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑντιδήμαρχος
23.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣΑντιδήμαρχος
24.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
25.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ
Αντιδήμαρχος
26.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ενώ κλήθηκαν για τη συμμετοχή
01. ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

02.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αφού διαπιστώθηκε ότι συμμετέχει τουλάχιστον το ½ των μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου σύμφωνα με τον πίνακα ψηφοφορίας που εστάλη με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο σε όλους ανεξαιρέτως τους Δημοτικούς Συμβούλους και επεστράφη
συμπληρωμένος στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου επί σαράντα
εννέα (49) Δημοτικών Συμβούλων στην πρόσκληση με τη δια περιφοράς
διαδικασία, ανταποκρίθηκαν οι σαράντα επτά (47).
Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και των θεμάτων
εκτός Ημερήσιας Διάταξης, οι επικεφαλής των παρατάξεων «ΡΟΔΟΣ
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ», «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» και «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
κ.κ.
Φώτης Χατζηδιάκος, Δημήτρης Κρητικός και Καλετός Πότσος αντίστοιχα,
καθώς και τα μέλη αυτών, με το υπ΄αριθ.πρωτ. 2/19253/07-05-2020
έγγραφό τους δηλώνουν την παρουσία τους στη Συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου και αποχωρούν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης των θεμάτων
της Ημερήσιας Διάταξης και των έκτακτων θεμάτων.
Συνεπώς η Συνεδρίαση άρχεται παρουσία είκοσι έξι (26) Δημοτικών Συμβούλων.
Θ Ε Μ Α 32ο : Συμπλήρωση της με αρ. 738/2019 απόφασης του Δ.Σ. περί
αποδοχής των όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από
το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα
« ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» για την εκτέλεση του έργου: « Βελτίωση αγροτικής
οδοποϊίας Δήμου Ρόδου», αρ. πρωτ. 2/11547/2020.
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Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ηλεκτρονικά – με
email για όλα τα θέματα της Τακτικής διά περιφοράς Συνεδρίασης, επί συνόλου
(48) θεμάτων και (7) εκτός Η/Δ/ θεμάτων, ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις τους
για την έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. 2/11547/04-03-2020 εισήγηση της Δ/νσης
Προγραμματισμού και Οργάνωσης, η οποία έχει ως εξής:
Με τη με αρ. πρωτ. 44057/10-6-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
εντάχθηκε το έργο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Ρόδου», προϋπολογισμού
1.800.500,00€, στον Άξονα Προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής
οδοποιίας» του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», με ποσό χρηματοδότησης
868.000,00€.
Το εν λόγω έργο, θα υλοποιηθεί με τα εξής υποέργα:
1. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΣΟΡΩΝΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΦΑΝΩΝΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ»
2. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ – ΣΙΑΝΝΩΝ – ΑΓΙΟΥ
ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ»
3. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΔΡΟΜΩΝ
ΣΤΙΣ
Τ.Κ.
ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ-ΛΑΧΑΝΙΑΣΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ –ΒΑΤΙΟΥ–ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΑΣ
ΡΟΔΟΥ»
Σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης, η χρηματοδότηση του έργου
πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου, που χορηγείται από το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του
Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται
από πόρους του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου
Εσωτερικών.
Στην με αρ. 3690/2019 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών &
Δανείων, εγκρίθηκε η χορήγηση επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου στο Δήμο
Ρόδου, συνολικού 868.000,00 €, για την εκτέλεση του έργου του θέματος, με όρους
τους οποίους, αποδέχθηκε ο Δήμος Ρόδου με τη με αρ. 738/2019 Απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Σε συνέχεια των παραπάνω αποφάσεων το Τ.Π. & Δ. έστειλε στο Δήμο Ρόδου το
σχέδιο του δανειστικού συμβολαίου μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του Τ.Π. & Δ. για
τη χορήγηση στο Δήμο δανείου ύψους 868.000,00€ για την εκτέλεση του
επενδυτικού έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Ρόδου», ενταγμένου στο
πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».
Ο Δήμος Ρόδου προέβη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 100 και 278 του
Ν. 3852/2010, στην αποστολή του σχεδίου του δανειστικού συμβολαίου στο
Ελεγκτικό Συνέδριο για τη διενέργεια του σχετικού προληπτικού ελέγχου
νομιμότητας.
Κατόπιν εκδόθηκε η με αρ. 849/2019 πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της
δανειακής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του Ταμείου Παρακαταθηκών &
Δανείων, για την υλοποίηση της πράξης «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου
Ρόδου», υπό τον όρο ότι «το άρθρο 10.2 αυτής περί εκχώρησης όλων των αξιώσεων
που απορρέουν από τη σύμβαση ανάθεσης του επίμαχου έργου σε βάρος του
αναδόχου και, ειδικότερα, των αξιώσεων από την εγγυητική επιστολή που θα λάβει
από τον ανάδοχο για την καλή εκτέλεση αυτού, θα εγκριθεί από το Δημοτικό
Συμβούλιο Ρόδου (πρβλ. Ε.Σ. VI Τμ. 736/2019)». Με το με αρ. πρωτ. 74009/8-12020 έγγραφό του το Ελεγκτικό Συνέδριο κοινοποίησε στο Δήμο Ρόδου την
παραπάνω πράξη, επισημαίνοντας ότι μπορεί να προβεί άμεσα στην υπογραφή του
ελεγχθέντος σχεδίου σύμβασης, αφού πρώτα συμμορφωθεί με τον όρο που
αναφέρεται στην παρούσα πράξη.
Ο Δήμος Ρόδου, κοινοποίησε τη με αρ. 849/2019 πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Τ.Π. & Δ., το οποίο με το με αρ. πρωτ. (0) 4515_20/13-
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1-2020 έγγραφο του, μας ενημέρωσε ότι μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης από
το Δημοτικό Συμβούλιο και την κοινοποίησή της στην Αποκεντρωμένη Δ/ση Αιγαίου
και στο Τ.Π. & Δ, θα προβεί στην αποστολή του σχεδίου του δανειστικού συμβολαίου
προς υπογραφή.
Σε συνέχεια των παραπάνω και έχοντας τας υπόψη
α) Τα οριζόμενα στα άρθρα 65 και 100 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκαν και
ισχύουν.
β) Το με αρ. πρωτ. 74009/8-1-2020 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τη με
αρ. 849/2019 πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
γ) Το με αρ. πρωτ. (0) 4515_20/13-1-2020 έγγραφο του Τ.Π. & Δ.,
σας γνωστοποιούμε το σχέδιο της δανειακής σύμβασης μεταξύ του Δ. Ρόδου και του
Τ.Π. & Δ. για τη χορήγηση στο Δήμο δανείου ύψους 868.000,00€ για την εκτέλεση
του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Ρόδου», ενταγμένου στο
πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», επισημαίνοντας τα οριζόμενα στο άρθρο 10.2: «Για
πρόσθετη ασφάλεια του δανείου σε κεφάλαιο, κάθε είδους τόκους, έξοδα κλπ, ο
«ΔΗΜΟΣ» σε περίπτωση κήρυξης έκπτωτου του αναδόχου του Έργου, δια
του παρόντος εκχωρεί στο «Τ.Π. & Δανείων» από τώρα και έως την ολοκλήρωση
και το κλείσιμο του Έργου, όλες τις αξιώσεις του που απορρέουν ή θα απορρεύσουν
από τη σύμβαση ανάθεσής του που έχει συνάψει με τον ανάδοχο και ειδικότερα την
εγγυητική επιστολή που έχει λάβει από αυτόν για την καλή εκτέλεση του Έργου» και
εισηγούμαστε
Τη συμπλήρωση της με αρ. 738/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με την
αποδοχή των οριζομένων στο άρθρο 10.2 του σχεδίου της δανειακής σύμβασης
μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, για την
εκτέλεση του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Ρόδου», ενταγμένου στο
πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»: «10.2 Για πρόσθετη ασφάλεια του δανείου σε
κεφάλαιο, κάθε είδους τόκους, έξοδα κλπ, ο «ΔΗΜΟΣ» σε περίπτωση κήρυξης
έκπτωτου του αναδόχου του Έργου, δια του παρόντος εκχωρεί στο «Τ.Π. &
Δανείων» από τώρα και έως την ολοκλήρωση και το κλείσιμο του Έργου, όλες τις
αξιώσεις του που απορρέουν ή θα απορρεύσουν από τη σύμβαση ανάθεσής του που
έχει συνάψει με τον ανάδοχο και ειδικότερα την εγγυητική επιστολή που έχει λάβει
από αυτόν για την καλή εκτέλεση του Έργου».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
•
•
•

•

•

Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/11547/04-03-2020 εισήγηση της Δ/νσης
Προγραμματισμού και Οργάνωσης,
Τις καταστάσεις ψηφοφορίας για το ανωτέρω θέμα, οι οποίες απεστάλησαν
ηλεκτρονικά και επεστράφησαν συμπληρωμένες.
Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) , του άρθρου 93 του
Ν.3463/2006 και του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019,
Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(αρ. φύλλου 55/11-3-2020), του άρθρου 43 παρ.1 της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου
(αρ. φύλλου 75/30-03-2020) και της
Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ.πρωτ.18318/13-3-2020),
καθώς και τους Ν.4682 (ΦΕΚ Α΄76/03-04-2020) και Ν.4684 (ΦΕΚ 86/25-42020) που αφορούν στην κύρωση των ανωτέρω Π.Ν.Π. αντίστοιχα.
Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι:
Παρόντες: είκοσι έξι (26)
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« Υπέρ» ψήφισαν και οι είκοσι έξι (26)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη συμπλήρωση της με αρ. 738/2019 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου, με την αποδοχή των οριζομένων στο άρθρο 10.2 του σχεδίου
της δανειακής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του Ταμείου
Παρακαταθηκών & Δανείων, για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση
αγροτικής οδοποϊίας Δήμου Ρόδου», ενταγμένου στο πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»:
«10.2 Για πρόσθετη ασφάλεια του δανείου σε κεφάλαιο, κάθε είδους
τόκους, έξοδα κλπ, ο «ΔΗΜΟΣ» σε περίπτωση κήρυξης έκπτωτου του
αναδόχου του Έργου, δια του παρόντος εκχωρεί στο «Τ.Π. & Δανείων»
από τώρα και έως την ολοκλήρωση και το κλείσιμο του Έργου, όλες τις
αξιώσεις του που απορρέουν ή θα απορρεύσουν από τη σύμβαση ανάθεσής
του που έχει συνάψει με τον ανάδοχο και ειδικότερα την εγγυητική επιστολή
που έχει λάβει από αυτόν για την καλή εκτέλεση του Έργου».

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ Β.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ
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