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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  08/05/2020  Τακτικής δια περιφοράς  Συνεδρίασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 09/08-05-2020    Αριθ. Απόφασης: 120/2020 

 
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 27.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης 
«ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

02.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 28.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
03.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-Αντιδήμαρχος 29.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
04.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  
05.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήμαρχος 31.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

06.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

32.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

07.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Αντιδήμαρχος 

33.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

08.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 34.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

 35.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
09.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ  ΤΣΑΜΠΙΚΑ-
Αντιδήμαρχος 

36.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 37.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

11.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ   38.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 
12.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 39.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
13.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 40.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
14. ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος 41.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
15.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 42. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης 
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«ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ»  
16.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 43. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-  

Γραμματέας Δ.Σ. 
 44.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
17.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ. 45.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
18.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος  
46.ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ-
Επικεφαλής παράταξης  
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» 

19.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 47.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   
 
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 εκτός Η/Δ : Έγκριση τηλεπικοινωνιακού κόστους λειτουργίας του 
συστήματος κυκλοφοριακής διαχείρισης του έργου «MOTIVATE», 
αρ.πρωτ.2/18733/2020. 

 
Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ηλεκτρονικά – με 
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email για όλα τα θέματα της Τακτικής  διά περιφοράς Συνεδρίασης , επί συνόλου  
(48) θεμάτων και (7) εκτός Η/Δ, ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις τους για την 
έγκριση της υπ΄αριθ.πρωτ. 2/18733/2020 εισήγησης της Διεύθυνσης 
Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών, η οποία έχει ως εξής: 

 

Έχοντας υπόψη ότι: 

1. Στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
INTERREG MED 2014 – 2020 έργου «MOTIVATE» έχουν εγκατασταθεί 10 
νέοι αισθητήρες (8 αισθητήρες τεχνολογίας Bluetooth και 2 τεχνολογίας 
υπέρυθρων) που εμπλουτίζουν το δίκτυο των αισθητήρων του παλιότερου 
έργου «ΔΙΑΥΛΟΣ» 

 Οι αισθητήρες αυτοί επικοινωνούν με το κέντρο ελέγχου με την χρήση 
ασύρματου δικτύου δεδομένων πάνω από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας με 
μια κάρτα SIM ανά συσκευή, τοποθετημένη στη συσκευή, για αποστολή 
η/και και λήψη μόνο δεδομένων (data). Διευκρινίζεται ότι σε καμία 
περίπτωση δεν θα γίνεται χρήση των εν λόγω καρτών  για ομιλία. 

2. Το κόστος της λειτουργίας των ασύρματων αυτών συνδέσεων το είχε 
αναλάβει η ανάδοχος εταιρεία AMCO για ένα χρόνο από την οριστική 
παραλαβή του έργου, η οποία έγινε στις 11/12/2018. Από κει και πέρα 
πρέπει να το αναλάβει ο Δήμος. Το συνολικό μηνιαίο κόστος λειτουργίας 
ανέρχεται σε 55,20 ευρώ / μήνα συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και 
αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Περιγραφή / χρήση κάρτας SIM Τεμ. Μηνιαίο 
κόστος / τεμ. 
με ΦΠΑ 24% 

(ευρώ) 

Μηνιαίο 
κόστος με 
ΦΠΑ 24% 

(ευρώ) 

Κάρτες των 1GB για κυκλοφοριακούς 
αισθητήρες 

10 5,52 55,20 

 
3. Επειδή το έργο είναι χωρίς χρονικό περιορισμό υπολογίζεται το κόστος για το 

οικ. έτος 2020 σε 8 X 55,20 = 441,60 ευρώ (από Μάιο ως Δεκέμβριο για το 
τρέχον έτος) και για κάθε έτος σε 12 X 55,20 = 662,40 ευρώ. Στις τιμές 
αυτές θα πρέπει να προστεθούν και τυχόν αναπροσαρμογές τιμών, αφού 
χωρίς τις κάρτες αυτές δεν μπορεί να λειτουργήσει το έργο. 

4. Υπάρχει πίστωση εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του έτους 2020 και 
ειδικότερα στον Κ.Α. 00-6452.0001 με περιγραφή «Συνδρομές Internet» 
στην οποία υπάρχει ήδη ανάληψη υποχρέωσης ποσού 10.000 ευρώ με τις 
αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 36/2020 και 909/2020 (ΑΔΑ 9Μ7ΣΩ1Ρ-
ΟΝ4 και 67ΝΠΩ1Ρ-ΞΑΙ αντίστοιχα). 

5. Επειδή για τις συνδρομές internet ισχύει αναλογικά ότι ισχύει και για 
συνδρομή σε εφημερίδες - περιοδικά (εφόσον η συνδρομή προβλέπεται από 
διάταξη νόμου ή εξυπηρετεί τους σκοπούς ή τις λειτουργικές δραστηριότητες 
του Δήμου ή της Κοινότητας), μέχρι την 19/7/2018 για την έγκριση της 
δαπάνης ήταν αναγκαίο να υπάρχει έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
σύμφωνα με την (Εγκ.Υπ.Εσωτ. 59774/86). Από 19/7/2018 σύμφωνα με 
περίπτ.α παρ.5 άρθρο 206 του Ν.4555/18 δεν απαιτείται πλέον απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου για την εγγραφή του δήμου, ως συνδρομητή σε 
εφημερίδες, περιοδικά ή άλλα έντυπα που κρίνονται χρήσιμα για τη 
λειτουργία του δήμου, καθώς και σε ηλεκτρονικές βάσεις πληροφοριών. 
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Όμως από την ακριβή διατύπωση του νόμου δεν προκύπτει ακριβώς τι 
γίνεται με την περίπτωση των συνδρομών Internet, οπότε για ασφάλεια, 
ακολουθούμε την παλαιότερη διάταξη που εφαρμοζόταν αναλογικά και για 
τις συνδρομές  internet και ζητούμε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο 

να εγκρίνει τη μηνιαία συνδρομή  των 55,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 24% (συν τυχόν αναπροσαρμογές τιμών) για το τηλεπικοινωνιακό κόστος 
λειτουργίας του συστήματος κυκλοφοριακής διαχείρισης του  έργου «MOTIVATE» 
που θα πληρώνεται κάθε φορά μετά από έκδοση λογαριασμού της VODAFONE. 

             
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 
 

• Την αρ.πρωτ.2/18733/2020 εισήγηση της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων 
Τεχνολογιών, 

• Τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του ανωτέρω θέματος, 
• 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 
86/25-4-2020) που αφορούν στην κύρωση των ανωτέρω Π.Ν.Π. 
αντίστοιχα.    

• Με  απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι:  
Παρόντες: είκοσι έξι  (26) 
« Υπέρ» ψήφισαν και οι είκοσι έξι (26) 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Την έγκριση της εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση και λήψη απόφασης 
για το θέμα, επειδή συντρέχουν λόγοι επείγοντος χαρακτήρα, σύμφωνα με την 
αρ. 088/08-05-2020 (Α.Δ.Α:ΩΕ7ΤΩ1Ρ-4Χ3) Απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

2. Την έγκριση της μηνιαίας συνδρομής του Δήμου Ρόδου με το ποσό  των 
55,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (συν τυχόν 
αναπροσαρμογές τιμών) για το τηλεπικοινωνιακό κόστος λειτουργίας του 
συστήματος κυκλοφοριακής διαχείρισης του  έργου «MOTIVATE» που θα 
πληρώνεται κάθε φορά μετά από έκδοση λογαριασμού της VODAFONE. 

 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

          ΜΙΧΑΗΛ Β.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ  


