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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  25/01/2022  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Ρόδου 

 

Αριθ. Πρακτικού: 2/25-01-2022    Αριθ. Απόφασης:   5/2022 

 
Στη Ρόδο σήμερα την 25η Ιανουαρίου του  2022  ημέρα  Τρίτη  και ώρα 17:00 
το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε με τηλεδιάσκεψη σε Τακτική Συνεδρίαση  
στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, 

σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 65 και 67, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 
87/2010), όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74, του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 

133/2018), των Άρθρων 95 και 96, του Ν.3463/2006, σύμφωνα με τα 
διαλαμβανόμενα στην από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού Covid 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του (ΦΕΚ 
Α΄55/11-03-2020), στον Ν.4830/2021 Άρθρο 67, στην ΚΥΑ 429/12.03.2020 

(ΦΕΚ 850 Β) και το Άρθρο 01 αυτής, που ορίζει ότι «Με την τηλεδιάσκεψη δίνεται 
η δυνατότητα, σε ένα ή περισσότερα ή σε όλα τα μέλη ενός συλλογικού οργάνου, 

αλλά και σε πρόσωπα που συμμετέχουν ή καλούνται από συλλογικά όργανα, να 
λαμβάνουν μέρος σε μία διάσκεψη, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους 
παρουσία, στο χώρο συνεδρίασης των υπόλοιπων μελών του συλλογικού 

οργάνου» και στην εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 643/24-09-2021 «Σύγκληση & λειτουργία 
των Συλλογικών Οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων 

για την αντιμετώπιση της πανδημίας», παρουσία του Δημάρχου Ρόδου                
κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/4389/21.01.2022  
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 
25.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

2.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
26.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

3.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 

27.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ -

Αντιδήμαρχος  

4.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 

Αντιδήμαρχος 

28.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
29.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

6.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
30.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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7.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 31.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

8.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 32.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

9.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 

–Αντιδήμαρχος 33. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

10.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  34. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

11.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 35. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

12.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
36. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

13.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 37. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

14.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
38. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

15.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 39. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

16.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 40. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

17.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Αντιδήμαρχος 41. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

18.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-            

Πρόεδρος Δ.Σ. 

42. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» 

19.ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
43.ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Γραμματέας Δ.Σ 

20.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
44.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

21.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 
Αντιδήμαρχος 

45. ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

22.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
46. ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ- Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ 

23.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -

Αντιδήμαρχος 
47. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

24.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

- Αντιδήμαρχος 

48. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

 

Παρούσα στη Συνεδρίαση είναι η Γενική Γραμματέας του Δήμου Ρόδου                

κα Κυριακή Νικολαϊδου. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 

Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  οι σαράντα οκτώ (48), ο Πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της 
Συνεδρίασης.  
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Θ Ε Μ Α 1ο εκτός Η/Δ::  Αποδοχή ειδικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο Climate-Neutral and Smart Cities 

Mission 
 

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Σπυρόπουλος εισηγούμενος 
το θέμα, θέτει υπόψη του Σώματος την κάτωθι εισήγηση της Διεύθυνσης  
Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών: 

 
ΘΕΜΑ: Εισήγηση για την αποδοχή ειδικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο Climate-Neutral and Smart Cities 
Mission. 

 

Έχοντας υπ΄ όψιν τα εξής : 
 

Η Ειδική Πρωτοβουλία της ΕΕ (Mission) σχετικά με τις Περιβαλλοντικά Βιώσιμες & 
Ευφυείς Πόλεις (The Climate-Neutral and Smart Cities Mission) αποτελεί μια από 
τις κύριες καινοτομίες του Προγράμματος Horizon Europe στον Τομέα των 

Μεταφορών και τις Περιβαλλοντικά Βιώσιμες & Ευφυείς Πόλεις, στοχεύοντας στην 
αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων και στη στενή συμμετοχή και 

συμμετοχή των πολιτών σε αυτό το έργο. Το Horizon Europe θα επενδύσει 
περίπου 360 εκατομμύρια ευρώ στην έρευνα και δράσεις καινοτομίας που 
συνδέονται με την αποστολή των πόλεων (π.χ. στην κινητικότητα, την ενέργεια, 

τον πολεοδομικό σχεδιασμό) κατά την περίοδο 2021-23.  
Εάν μια πόλη έχει τη φιλοδοξία να συμμετάσχει στο Climate-Neutral and Smart 

Cities Mission και να είναι μεταξύ των πρώτων 100 Ευρωπαϊκών ουδέτερων 
κλιματικών πόλεων, το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει είναι να συμμετάσχει 

στην ειδική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (”100 Climate-Neutral and 
Smart Cities by 2030”), η οποία άνοιξε τον Νοέμβριο του 2021 και έχει ως 
προθεσμία υποβολής την  31η  Ιανουαρίου 2022. Η κάθε πόλη που 

συμμετέχει θα πρέπει να αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας όσον 
αφορά τον αριθμό των κατοίκων του και ότι έχει δεσμευτεί στην κεντρική 

αποστολή – στόχο που αφορά στην επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 
2030, μέσω ενός ειδικού ερωτηματολογίου που καλείται να συμπληρώσει, και η 
οποία συμπεριλαμβάνει διάφορους τομείς όπως τις μεταφορές, την ενέργεια, 

τηλεματική κλπ. Η επιλογή των 100 πόλεων θα πραγματοποιηθεί το πρώτο 
εξάμηνο του 2022, ενώ οι πόλεις που θα περάσουν στην επόμενη φάση του 

προγράμματος θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν, μέσω ενός ειδικού κονδυλίου 
της ΕΕ, ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ, για την υποστήριξή τους στη 
μετάβασή τους προς την κλιματική ουδετερότητα, ενσωματώνοντας καινοτόμα 

έργα, καθώς αρχίζουν να αναπτύσσουν τις ενέργειές τους προς το σκοπό αυτό. 
Η πόλη της Ρόδου, η οποία επί του παρόντος πραγματοποιεί αλλά και σχεδιάζει 

σχετικές ενέργειες που θα οδηγήσουν στην κλιματική ουδετερότητά της αλλά και 
στην ανάπτυξης της προσβασιμότητας της πόλης, μέσω ενός προσεκτικά 
σχεδιασμένου πλάνου, μπορεί να αποτελέσει έναν πολύ ισχυρό υποψήφιο 

ανάμεσα στις πόλεις της ΕΕ, οι οποίες θα διεκδικήσουν την συμπερίληψή τους στη 
λίστα με τις 100 πόλεις.  

 

Μετά τα παραπάνω παρακαλείται  το σώμα να :  

 Καταστεί ολόκληρος ο Δήμος Ρόδου μηδενικού περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος  ως το 2030. 
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 Προσπαθήσει να ενταχθεί στην Πρωτοβουλία των Μηδενικού 
Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος & Ευφυών Πόλεων (Climate-Neutral & 
Smart Cities Mission) για να προωθήσει την υλοποίηση του ως άνω στόχου 

από κοινού με άλλες ενδιαφερόμενες πόλεις της Ευρώπης.  
 

 Υλοποιήσει τον ως άνω στόχο μέσω μείωσης όλων των Εκπομπών Αερίων 

Θερμοκηπίου (GHGs) αλλά και των Εκπομπών Αερίων όλων των 

εμπλεκομένων τομέων (άμεσων και έμμεσων από Μεταφορές, Ενέργεια, 

Κτίρια, Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές και Κατασκευαστικές δραστηριότητες, 

Διαχείριση Αποβλήτων κλπ.), όπως ορίζονται από την ως άνω 

Πρωτοβουλία. 

 
 Καθορίσει ετήσιο πλάνο σταδιακής μείωσης  των Εκπομπών Αερίων από 

καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές για τα έτη από το 2022 ως το 2030, 

να το παρακολουθεί ετησίως και να το ελέγχει καθώς και να το ανανεώνει 

σε επίπεδο 3ετίας, αρχής γενομένης από το 2022 με έτος αναφοράς των 

σχετικών δεικτών το 2015, και σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία που 

εμπεριέχονται στο Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενεργείας και Κλίματος 

(ΣΔΑΕΚ) του Δήμου Ρόδου. 

 
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ 

Σοκορέλος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 
 

 Την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Νέων 

Τεχνολογιών, 
 Την έγκριση χαρακτηρισμού του θέματος ως κατεπείγοντος σύμφωνα με 

την υπ’ αριθ. 4/2022 (Α.Δ.Α: Ψ7ΓΒΩ1Ρ-34Η) Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 

 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 των 
άρθρων 79 και 93 του Ν.3463/2006,  

 Την τοποθέτηση του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη, που 
περιγράφεται στο αναλυτικό απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό της 
Συνεδρίασης, 

 Τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων και των μελών του 
Σώματος, που περιγράφονται στο αναλυτικό απομαγνητοφωνημένο 

Πρακτικό της Συνεδρίασης, 
 Τη δήλωση του επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΡΟΔΟΥ»  κ. Καλετού Πότσου, για την «αποχή» από την ψηφοφορία των 

παρόντων μελών της παράταξης για το συγκεκριμένο θέμα, 
 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί 

σαράντα οκτώ (48) παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, 
ψήφισαν «ΥΠΕΡ» σαράντα έξι (46), ήτοι  τα παρόντα μέλη της 

Πλειοψηφίας, της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ», της 
παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» και ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος     
κ. Ιωάννης Ιατρίδης. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει την αποδοχή της Ειδικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο Climate-Neutral and Smart Cities 
Mission, έτσι ώστε να: 

 

- Καταστεί ολόκληρος ο Δήμος Ρόδου μηδενικού περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος  ως το 2030. 

 

 Προσπαθήσει να ενταχθεί στην Πρωτοβουλία των Μηδενικού 

Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος & Ευφυών Πόλεων (Climate-Neutral & 
Smart Cities Mission) για να προωθήσει την υλοποίηση του ως άνω στόχου 

από κοινού με άλλες ενδιαφερόμενες πόλεις της Ευρώπης.  
 

 Υλοποιήσει τον ως άνω στόχο μέσω μείωσης όλων των Εκπομπών Αερίων 

Θερμοκηπίου (GHGs) αλλά και των Εκπομπών Αερίων όλων των 

εμπλεκομένων τομέων (άμεσων και έμμεσων από Μεταφορές, Ενέργεια, 

Κτίρια, Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές και Κατασκευαστικές δραστηριότητες, 

Διαχείριση Αποβλήτων κλπ.), όπως ορίζονται από την ως άνω 

Πρωτοβουλία. 

 
 Καθορίσει ετήσιο πλάνο σταδιακής μείωσης  των Εκπομπών Αερίων από 

καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές για τα έτη από το 2022 ως το 2030, 

να το παρακολουθεί ετησίως και να το ελέγχει καθώς και να το ανανεώνει 

σε επίπεδο 3ετίας, αρχής γενομένης από το 2022 με έτος αναφοράς των 

σχετικών δεικτών το 2015, και σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία που 

εμπεριέχονται στο Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενεργείας και Κλίματος 

(ΣΔΑΕΚ) του Δήμου Ρόδου. 

 
 
 

 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                                                                                                                

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ                                 ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 

 

ΑΔΑ: 9ΜΛΟΩ1Ρ-4ΗΖ


		2022-01-26T13:08:17+0200
	Athens




