
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της από  31/07/2020  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: 13/31-07-2020    Αριθ. Απόφασης: 206/2020

Στη Ρόδο σήμερα την 31η Ιουλίου του  2020  ημέρα  Παρασκευή  και ώρα  15.00
στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου συνήλθε
σε Τακτική Συνεδρίαση  κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα
στην Εγκύκλιο 163/33282/29.05.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών και τις  εκδοθείσες
υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης
αρ.Δ1α/ΓΠ οικ.30612/16.05.2020 (Β΄1869) και την παρ.3 του άρθρου 14 της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης οικ.Δ1α/Γ.Π.  οικ.32009/23.05.2020 (Β 1988),  παρουσία του
Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη.
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ.  2/35667/27.07.2020  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) και 95 του Ν.3463/2006.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ -Αντιδήμαρχος 26. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»

2. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 27.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-Αντιδήμαρχος 28.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 29.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
5. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήμαρχος 30.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ-Αντιδήμαρχος 31.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
7. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Αντιδήμαρχος 32.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
8. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 33.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

34.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

9. ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-
Αντιδήμαρχος

35.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

10.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 36.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

11.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-
Αντιδήμαρχος   

37.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ

12.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 38.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

13.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 39.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

14.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος 40.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

15.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ
16.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 41. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-  

Γραμματέας Δ.Σ.
17.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
18.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ.

19.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ- 42.ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ-
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Αντιδήμαρχος Επικεφαλής παράταξης 
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»

20.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 43.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  21.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

22.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-
Αντιδήμαρχος

23.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος

24.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-Αντιδήμαρχος

25.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (δικ/νος) 4.ΚΡΗΤΙΚΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής  παράταξης  «ΡΟΔΟΣ
ΑΞΙΩΝ»

2. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(δικ/νος) 5.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Παρόντες  στη  Συνεδρίαση  είναι,  η  Γενική  Γραμματέας  Δήμου  Ρόδου  κα  Κυριακή
Νικολαϊδου, η Πρόεδρος της Κοινότητας Ρόδου Κα Μάνθα Ζιώγου και ο Πρόεδρος της
Κοινότητας Λίνδου κ. Χρυσοβαλάντης Λάμπης. 

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  Δημοτικός  Σύμβουλος  κ.Μιχαήλ  Καφετζής  αποχώρησε  από  τη  Συνεδρίαση  στη
συζήτηση του 1ου εκτός Ημερήσιας. Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
κ.Κ.Πότσος και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Κωνσταντίνος Τσουρούτης αποχώρησαν μετά
την ψηφοφορία του 8ου θέματος.

Θ Ε Μ Α 14ο: Έγκριση μεταφοράς έργων από τα προγράμματα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
Ι» στο Πρόγραμμα « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»,  αρ. πρωτ. 2/30570/2020.

Η Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κ. Κυριακή Νικολαϊδου εισηγούμενη το θέμα, έθεσε
υπόψη του Σώματος  την υπ΄αριθ.  πρωτ.  2/30570/30-06-2020 εισήγηση της  Δ/νσης
Προγραμματισμού και Οργάνωσης, η οποία έχει ως εξής:

Με την παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έβδομου της ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος
Α') η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 1 του Ν.4683/20 (ΦΕΚ 83/10.04.2020
τεύχος Α') και αντικαταστάθηκε από το άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο της Πράξης Νομοθ.
Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’),  η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το
άρθρο  1  του  Ν.4684/2020  ορίζεται  ότι  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  καταρτίζει  ειδικό
αναπτυξιακό πρόγραμμα (εφεξής «Πρόγραμμα»), με σκοπό την προμήθεια αγαθών και
υπηρεσιών,  την εκπόνηση μελετών και  την κατασκευή έργων ιδίως στους τομείς  της
βασικής υποδομής, της ψηφιακής σύγκλισης, της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και την
προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και προστασίας της δημόσιας
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υγείας,  και  ειδικότερα την άρση των οικονομικών επιπτώσεων από τη διασπορά του
κορωνοϊού  COVID-19,  καθώς  και  για  την  εκτέλεση  δράσεων  και  πρωτοβουλιών
κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. 

Με  την  παρ.3α  του  ίδιου  άρθρου  ορίζεται  ότι  με  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών εξειδικεύονται οι σκοποί της
παρ. 1 σε άξονες προτεραιότητας και καθορίζονται τα κριτήρια ένταξης των δικαιούχων
φορέων,  η  διαδικασία  υποβολής  των  αιτημάτων  ένταξης  και  αξιολόγησης  αυτών,  η
διαδικασία υποβολής αιτημάτων της έκτακτης χρηματοδότησης, ο έλεγχος της πορείας
εκτέλεσης των έργων, οι όροι και τα δικαιολογητικά χορήγησης και ο τρόπος απόδοσης
του προϊόντος των δανείων, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την αποπληρωμή
των δανείων των περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,
ο φορέας διαχείρισης του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Με όμοια
απόφαση είναι δυνατή η διεύρυνση των σκοπών της παρ. 1, υπό την προϋπόθεση ότι οι
νέοι  άξονες  είναι  εντός  των  στόχων  της  αναπτυξιακής  πολιτικής  του  Υπουργείου
Εσωτερικών. Με προσκλήσεις του Υπουργού Εσωτερικών καλούνται οι ενδιαφερόμενοι
να υποβάλλουν αιτήματα ένταξης.  

Κατ'  εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η ΚΥΑ 22766/09.04.2020 (ΦΕΚ
1386/14.04.2020 τεύχος Β’) με την οποία καταρτίζεται νέο πρόγραμμα ανάπτυξης και
αλληλεγγύης της αυτοδιοίκησης για τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, Συνδέσμους Δήμων και
τα νομικά πρόσωπα ΟΤΑ, με το συμβολικό όνομα «Αντώνης Τρίτσης».

Με το αριθ. .(0)46708_20/19-6-2020 ( εισερχόμενο 30139/29-06-2020) έγγραφο του
Ταμείου Παρακαταθηκών και  Δανείων κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας η υπ'  αρ.  πρωτ.
829/18-6-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ) με την
οποία  εγκρίθηκε  η  μεταφορά  από  το  Πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  Ι»  στο  Πρόγραμμα
«ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ»  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  459  έργων  συνολικού
προϋπολογισμού  1.090.382.473,29  €,  τα  στοιχεία  των  οποίων  αναφέρονται  στους
συνημμένους  σε  αυτήν Πίνακες  1  έως  7,  υπό την προϋπόθεση της  συναίνεσης  των
δικαιούχων των εν λόγω έργων.
Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση τα έργα του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στα
οποία  είναι  δικαιούχος  ο  Δήμος  μας  και  θα  πρέπει  να  μεταφερθούν στο  πρόγραμμα
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» είναι αυτά που αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

α/α Τίτλος έργου Ποσό
Χρηματοδότησης

Πρόσκληση

Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας
Δήμου Ρόδου 868.000,00 €

Πρόσκληση IV: Βελτίωση
της πρόσβασης σε γεωργική

γη και κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις

Έχοντας υπόψη  
- Τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν.4509/2017 όπως τροποποιήθηκε με την περίπτ.β'
της παρ.11 του άρθρου τριακοστού έβδομου της ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος Α') η
οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 1 του Ν.4683/20 (ΦΕΚ 83/10.04.2020 τεύχος
Α')  και  αντικαταστάθηκε  από  το  άρθρο  τεσσαρακοστό  τέταρτο  της  Πράξης  Νομοθ.
Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’),  η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το
άρθρο 1 του Ν.4684/2020 και τροποποιήθηκε από τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 22 του
Ν. 4690/20 (ΦΕΚ 104/ 30.05.2020 τεύχος Α')
-  Την  ΚΥΑ  22766/09.04.2020  (ΦΕΚ  1386/14.04.2020  τεύχος  Β’)  με  την  οποία
καταρτίζεται  νέο πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης της αυτοδιοίκησης για τους
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ΟΤΑ  α΄  και  β΄  βαθμού,  Συνδέσμους  Δήμων  και  τα  νομικά  πρόσωπα  ΟΤΑ,  με  το
συμβολικό όνομα «Αντώνης Τρίτσης»
- Το αριθ.(0)46708_20/19-6-2020 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
-  Την  υπ'  αρ.  πρωτ.  829/18-6-2020  απόφαση  του  Υπουργού  Εσωτερικών  (ΑΔΑ:
ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ)  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  μεταφορά  από  το  Πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών
- τις υπ’ αριθ. 44057/10-62019, ΑΔΑ 6ΟΒ4465ΧΘ7-Μ6Π αποφάσεις ένταξης των έργων
στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι
- τα έργα του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στα οποία είναι δικαιούχος ο Δήμος μας
και θα πρέπει να μεταφερθούν στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 

ζητείται:

Η μεταφορά των κάτωθι έργων που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και
είναι δικαιούχος ο Δήμος μας, να μεταφερθούν στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»:

α/α Τίτλος έργου Ποσό
Χρηματοδότησης

Πρόσκληση

Βελτίωση αγροτικής
οδοποιίας Δήμου Ρόδου 868.000,00 €

Πρόσκληση IV:
Βελτίωση της πρόσβασης

σε γεωργική γη και
κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις

Β) Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Β. Καμπουράκης  για την υπογραφή κάθε
απαιτούμενου εγγράφου(ενδεικτικά, τροποποίηση δανειστικού συμβολαίου, πρόσθετων
πράξεων  κλπ.),  καθώς  επίσης  και  για  όλες  τις  απαιτούμενες  ενέργειες  ώστε  να
ολοκληρωθεί η ανωτέρω μεταφορά των  έργων του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»,
στα οποία είναι δικαιούχος ο Δήμος μας, στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
 Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/30570/2020 εισήγηση της Δ/νσης Προγραμματισμού και

Οργάνωσης,
 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)  και  του  άρθρου  93  του
Ν.3463/2006,

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος,  ήτοι  επί  σαράντα
(40) παρόντων μελών και τριών (3) απόντων των κ.κ. Καλετού Πότσου, Κων/νου
Τσουρούτη και Μιχαήλ Καφετζή ψήφισαν : 
«Υπέρ»  σαράντα  (40 ) Δημοτικοί Σύμβουλοι,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει τη μεταφορά  των  κάτωθι  έργων  που  είχαν  ενταχθεί  στο  πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και είναι δικαιούχος ο Δήμος Ρόδου, να μεταφερθούν στο πρόγραμμα
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»:
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α/α Τίτλος έργου
Ποσό

Χρηματοδότησης
Πρόσκληση

Βελτίωση αγροτικής
οδοποιίας Δήμου Ρόδου 868.000,00 €

Πρόσκληση IV:
Βελτίωση της πρόσβασης

σε γεωργική γη και
κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις

Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ρόδου  κ. Αντώνης Β. Καμπουράκης,  για την υπογραφή
κάθε  απαιτούμενου  εγγράφου(ενδεικτικά,  τροποποίηση  δανειστικού  συμβολαίου,
πρόσθετων πράξεων κλπ.), καθώς επίσης και για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε
να ολοκληρωθεί η ανωτέρω μεταφορά των  έργων του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»,
στα οποία είναι δικαιούχος ο Δήμος μας, στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ                                                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ
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