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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  17/2/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 3/17-2-2017    Αριθ. Απόφασης: 109/2017 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  17 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 
13.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, το Δημοτικό   
Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    Δημάρχου    Ρόδου κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  
μετά από την αριθ. πρωτ.2/10392/13-2-2016 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου          κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και  
επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους   Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄87/2010), και  95, 208  του Ν.3463/2006.  

 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-Πρόεδρος 29. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- Επικεφαλής 

Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» 

2.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

30. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

  

3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

4. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος 
 

5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 
 

6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  

7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος   

8. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

9.  ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  31.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

11. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

12.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 32.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

13.ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-  

Αντιδήμαρχος 

33. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 

14.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

15.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

16.ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 35.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

(δικ/νος) 
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17.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 36.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

(δικ/νος) 

18.ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

19.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

  
 

20.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

21.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

22.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

23.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

24.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

25.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  

26.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

27.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

28.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος (δικ/νη) 

6. ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» (δικ/νος) 

 
2. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος) 

7. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(δικ/νος)  

 8. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (δικ/νη) 

3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (δικ/νος) 10.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας(δικ/νος) 
 

4.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος) 11.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(δικ/νη) 

 

5.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ(δικ/νος) 

 

12.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(δικ/νος) 

 

 

Επίσης στη συνεδρίαση παρίστανται ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ κ.Ευγένιος 
Κορναρόπουλος . 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα 

επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται  οι τριάντα έξι (36),  άρχισε η 
Συνεδρίαση του Σώματος. 

 
Τα θέματα με α/α 2.1 και 4.21. προτάχθηκαν και συζητήθηκαν στην 
αρχή της Συνεδρίασης. 
 
Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ.Δ.Μουτάφης και ο Ανεξάρτητος Σύμβουλος 
κ.Α.Παπουράς προσήλθαν κατά την διάρκεια της Ενημέρωσης από τον 
κ.Δήμαρχο, τους κ.κ.Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους και 
Δημοτικούς Συμβούλους. 
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Θ Ε Μ Α 4.26  : Τροποποίηση σχεδίου Προγραμματικής  Σύμβασης 
μεταξύ Δήμου  Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  για το 
έργο: « Επισκευή-Συντήρηση σχολικών κτιρίων », ως προς το άρθρο 
3 : Ισχύς-Διάρκεια-Χρονοδιάγραμμα και ως προς το άρθρο 10: 
Τροποποίηση της Σύμβασης ,σύμφωνα με την υπ.αρ.348/2016 
Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.. 
 
 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Α.Κωνσταντίνου εισηγούμενος το θέμα,  θέτει υπόψη 
του Σώματος την αρ.πρωτ. 16/9639/2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών,  η οποία έχει ως ακολούθως: 
 
Με την με αρ. 181/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την με αρ. 45/2016 

απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής 

Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου για την 

εκτέλεση του έργου : «Επισκευή-Συντήρηση σχολικών κτιρίων» ,προϋπ: 

1.145.000,00€.  

      Επειδή ο προϋπολογισμός της εν λόγω Προγραμματικής σύμβασης υπερβαίνει 

το ποσό των 500.000,00€ εστάλει από την Περιφέρεια για έλεγχο Νομιμότητας 

στο Ελεγκτικό Συνέδριο πριν τη σύναψη της.  

  Σύμφωνα με την υπ’αρ. 348/2016 Πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου. 

 (2 σχετ) δεν συντρέχουν ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες που να κωλύουν την 

υπογραφή της σύμβασης υπό την προϋπόθεση ότι στο σχέδιο αυτής θα 

προστεθούν οι ακόλουθει όροι και ειδικότερα: 

Α) στο άρθρο 3 θα προστεθεί ότι « ενδεχόμενη παράταση της προγραμματικής 

δεν δύναται να συνεπάγεται επέκταση του φυσικού αντικειμένου αυτής» και  

Β)   το άρθρο 10 θα αντικατασταθεί ως εξής: « Τυχόν τροποποίηση της 

προγραμματικής σύμβασης δεν δύναται να αφορά στο αντικείμενο και τον τρόπο 

εκτέλεσης του έργου και προϋποθέτει την υπογραφή σχετικής (τροποποιητικής) 

σύμβασης», η οποία θα πρέπει να υποβληθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου για 

τη διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας ( ΕΣ Ε’ Κλ. 

176,332/2015,63,107,114,161/2016). 

 

  Με βάση τα ανωτέρω η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με το 1. Σχετ έγγραφο της 

μας ζητάει την έγκρισης τροποποίησης των συγκεκριμένω όρων του σχεδίου της 

εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης. 

 

   Μετά τα ανωτέρω ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει:  
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  Την τροποποίηση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης και συγκεκριμένα 
των άρθρων 3 και 10 , σύμφωνα με την με αρ. 348/2016 πράξη του Ε’ 
Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

η οποία έχει ως εξής: 

     ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Στη Ρόδο σήμερα,       /    /2017, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 

1. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ), που εκπροσωπείται από τον Περιφερειάρχη                     
κ. Χατζημάρκο Γεώργιο  και εδρεύει στη Σύρο (Ερμούπολη, 84100  Σύρος), 

2. Δήμος Ρόδου  που εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο, κ.Χατζηδιάκο Φώτη και 
εδρεύει στην έδρα του Δήμου, 
συνάπτουν προγραμματική σύμβαση, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η εκτέλεση 
επισκευών-συντηρήσεων σε σχολικά κτίρια του ως άνω Δήμου, ως εξής : 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Οι συμβαλλόμενοι έχοντας υπόψη τα ακόλουθα : 

i Τις διατάξεις του άρθρου 100 «Προγραμματικές Συμβάσεις» του Ν.3852/2010 

ii Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τον Ν.3463/2006 
«Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 
σήμερα. 

iii Τον Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής των Δημόσιων 
Έργων» και το Π.Δ.171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν ......... σε 
θέματα έργων που εκτελούνται από ΟΤΑ» , όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 
σήμερα. 

iv την με αριθμ. 45/2016, Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 
(ΑΔΑ: 6Γ6Ν7ΛΞ-Α2Ο)   

v την με αριθμ. 181/2016 , Απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ρόδου  (ΑΔΑ: ΩΒΑ2Ω1Ρ-
Ρ00) 

vi την με αριθμ. 634/2016, Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Νοτίου 
      Αιγαίου 

vii Την με αριθμ. Α/Α 6394/2-12-2016 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της 
Περιφέρειας 
       Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ:  Ω92Σ7ΛΞ-Δ70) 

viii Τον αριθμό καταχώρησης α/α 1064 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Υ.Δ.Ε.     

ix Την υπ.αριθμ.348/2016 Πράξη του Ε’ Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου 

x Την υπ.αριθμ.8/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου 
xi Την υπ.αριθμ. Α/Α 265/2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και αρ.267 στο 
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Οικονομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου 

xii Την με αριθμ.     /2017 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 
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xiii Την με αριθμ.    /2017 Απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ρόδου 
 
συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται τα εξής : 

 
ΑΡΘΡΟ 2 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΧΩΡΟΣ 
Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την χρηματοδότηση από την Περιφέρεια 
Νότιου Αιγαίου του Δήμου Ρόδου προκειμένου να εκτελέσει έργο επισκευών-
συντηρήσεων σχολικών κτιρίων (ήτοι : κτιριακών εγκαταστάσεων, 
εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας των σχολικών κτιρίων 
συμπεριλαμβανομένων των υπαίθριων χώρων τους ). 
Το έργο αποσκοπεί και περιλαμβάνει αποκατάσταση των φθορών και βελτίωση  
των σχολικών μονάδων του Δήμου, από πλευράς λειτουργικότητας και ασφάλειας 
κτιρίων,  εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων σχολικών μονάδων, εντός των 
ορίων του Δήμου. 

 
ΑΡΘΡΟ 3 

ΙΣΧΥΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
Η προγραμματική σύμβαση ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της από 

τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και έχει χρονική διάρκεια δεκαέξι (16) μήνες. 
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έχει ως εξής : Για την εκπόνηση της 

μελέτης ορίζεται τμηματική προθεσμία τριών (3) μηνών,  για την δημοπράτηση 
και υπογραφή της σύμβασης τμηματική προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών, για την 
υλοποίηση του έργου τμηματική προθεσμία εννέα (9) μηνών. Οι αναφερόμενες 
τμηματικές προθεσμίες είναι ενδεικτικές. Η συνολική προθεσμία  Δεκαέξι (16) 
μηνών η οποία δύναται να παραταθεί έως και την ολοκλήρωση του έργου, μετά 
από αιτιολογημένη εισήγηση της επιτροπής παρακολούθησης σε εφαρμογή του 
άρθρου 10 της παρούσας σύμβασης.  Εντός ενός μηνός από την λήξη κάθε, ως 
άνω, προθεσμίας συνεδριάζει η Επιτροπή Παρακολούθησης για να εξετάσει την 
πορεία υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης. 

Ενδεχόμενη παράταση της προγραμματικής δεν δύναται να συνεπάγεται 
επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής. 

  Μετά ολοκλήρωση των εργασιών του έργου που θα εκτελεστεί, θα εκδοθεί 
βεβαίωση περάτωσης εργασιών κατά τις διατάξεις του άρθρου 71 του 
Ν.3669/2008 και πρωτόκολλο διοικητικής παραλαβής για χρήση κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 72 του Ν.3669/2008.  

Η βεβαίωση περάτωσης εργασιών και η διοικητική παραλαβή για χρήση 
αποτελούν ικανές προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της Προγραμματικής 
Σύμβασης. Επόμενο στάδιο διαχείρισης, εκμετάλλευσης, συντήρησης δεν 
προβλέπεται στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση. 

Η ολοκλήρωση της Προγραμματικής Σύμβασης σε καμιά περίπτωση δεν 
επιδρά στα δικαιώματα του Δήμου που απορρέουν από την Εργολαβική Σύμβαση 
που θα υπογραφτεί με τον εργολάβο εκτέλεσης του έργου, και τα οποία 
καθορίζονται από τις διατάξεις εκτέλεσης δημοτικών έργων. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι  συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και 
δικαιώματα: 
 

1. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) αναλαμβάνει : 

� Την χορήγηση χρηματοδότησης ύψους Ενός Εκατομμυρίου Εκατόν Σαράντα 
Πέντε  
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      χιλιάδων ευρώ (1.145.000,00 €)  
•    Να συμμετέχει με δυο εκπροσώπους της στην Επιτροπή Παρακολούθησης 
Έργου της  
     παρούσας προγραμματικής σύμβασης (ΕΠΠΕ) . 
 
 
2. Ο Δήμος Ρόδου αναλαμβάνει : 

� Την σύνταξη και έγκριση μελέτης, την μέριμνα για την λήψη όποιων 
αδειοδοτήσεων απαιτούνται, την εκτέλεση του έργου, ως διευθύνουσα υπηρεσία, 
προϊσταμένη αρχή κλπ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008 και του 
Π.Δ.171/87 και τον Ν.3463/2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.  

� Την όποια συμπληρωματική χρηματοδότηση απαιτηθεί, πέραν της 
χορηγούμενης από την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου χρηματοδότησης για την 
υλοποίηση του έργου βάσει της μελέτης της προηγούμενης παραγράφου.  
� Να συμμετέχει με εκπρόσωπο του στην Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου 
της παρούσας προγραμματικής σύμβασης . 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ  

Ως φορέας εκτέλεσης του έργου ορίζεται με την παρούσα σύμβαση ο Δήμος 
Ρόδου. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Ο προϋπολογισμός της Προγραμματικής Σύμβασης ανέρχεται σε Ένα Εκατομμύριο 
Εκατόν Σαράντα Πέντε χιλιάδες ευρώ (1.145.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ.  
Για το ποσόν αυτό αναλαμβάνει η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου την υποχρέωση να 
χρηματοδοτήσει τον συμβαλλόμενο Δήμο και επιβαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων της Περιφέρειας, ΣΑΕΠ567, κωδικός 2015ΕΠ5670003 και ΚΑΕ 9453. 
Η μεταφορά των πιστώσεων από την Περιφέρεια στον Δήμο γίνεται με την έκδοση 
βεβαίωσης από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης του άρθρου 7 της 
παρούσας, κατόπιν της αποστολής από τον Δήμο των θεωρημένων λογαριασμών-
πιστοποιήσεων, που συντάσσονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 53 του 
Ν.3669/2008, είτε κατόπιν της αποστολής από  τον Δήμο αντιγράφων τιμολογίων 
προμήθειας και πρωτότυπων πρακτικών παραλαβής υλικών τα οποία από την 
συνταχθείσα μελέτη προβλέπεται να ενσωματωθούν στο έργο.  

Για την περίπτωση που από την σύνταξη της μελέτης του έργου (που συντάσσεται 
με μέριμνα του συμβαλλόμενου Δήμου) προκύψει ανάγκη πρόσθετης 
χρηματοδότησης για την υλοποίηση του αντικειμένου της, την υποχρέωση της 
κάλυψης της πρόσθετης δαπάνης έχει ο Δήμος και το ποσόν αυτό δεν 
συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση.  
 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

             Οι συμβαλλόμενοι εκτιμώντας τη σοβαρότητα του αντικειμένου της 
Σύμβασης και διαπιστώνοντας την ανάγκη για την όσο το δυνατόν ταχύτερη λήψη 
αποφάσεων αποφασίζουν όπως ορισθεί Κοινή Επιτροπή Εποπτείας και 
Παρακολούθησης. 
Στην Επιτροπή συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των συμβαλλομένων μερών, οι οποίοι 
θα οριστούν από τους νομίμους εκπροσώπους των φορέων και θα είναι: 
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1. Δύο (2) εκπρόσωποι της  Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ)  

2. Ένας (1) εκπρόσωπος του Δήμου 
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ένας εκ των δύο εκπροσώπων της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου ως θα προβλέπεται  στην απόφαση του Περιφερειάρχη ορισμού 
εκπροσώπων της.  

Η Επιτροπή συνεδριάζει σε  χρονικά διαστήματα, για τη διαπίστωση της πορείας 
του έργου, όπως αυτή προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του άρθρου 3 του 
παρόντος,  και εισηγείται για τις τροποποιήσεις της σύμβασης. Η Επιτροπή 
βεβαιώνει επίσης την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης κατά την λήξη της. 

Η Επιτροπή συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου. Στην πρόσκληση 
γράφονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης.  Η επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει και 
έκτακτα όταν προκύψει θέμα ή ζητηθεί από δύο τουλάχιστον μέλη της, σύμφωνα 
με την παραπάνω διαδικασία. 

Ο πρόεδρος μπορεί να αναθέσει σε μέλος, ή μέλη της επιτροπής την εισήγηση 
θέματος της ημερήσιας διάταξης. Μπορεί επίσης να καλεί στις συνεδριάσεις τα 
αρμόδια στελέχη των δύο φορέων καθώς και οποιονδήποτε κρίνει σκόπιμο για 
παροχή πληροφοριών ή απόψεων για τα συζητούμενα θέματα. Σε κάθε 
συνεδρίαση της Επιτροπής συντάσσεται σχετικό πρακτικό. 

 
ΑΡΘΡΟ 8 
ΡΗΤΡΕΣ 

 Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται από κοινού για την ορθή και πιστή 
εφαρμογή της παρούσας σύμβασης. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους 
αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα 
συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στον άλλο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση 
των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αρνήσεως ή 
αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός μέρους έχει 
ο αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημιά.  

 
ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 Η επίλυση των διαφορών μεταξύ των συμβαλλομένων για θέματα που 
αναφέρονται στην ερμηνεία και εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης θα γίνεται από 
την Επιτροπή του άρθρου 7. Η απόφαση στη περίπτωση αυτή θα πρέπει να είναι 
ομόφωνη, αλλιώς αναβάλλεται για μια φορά κατά την επόμενη συνεδρίαση της 
Επιτροπής η λήψη απόφασης ώστε να επιτευχθεί ομοφωνία. Εάν αυτό δεν 
καταστεί δυνατό υπερισχύει η πλειοψηφούσα γνώμη των μελών της Επιτροπής. 
Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων για την ερμηνεία και 
την εφαρμογή των όρων της παρούσας θα υπάγονται στην αρμοδιότητα των 
Δικαστηρίων της Ρόδου Π.Ε.Δωδεκανήσου. 

 
ΑΡΘΡΟ 10 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Τυχόν τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης δεν δύναται να αφορά στο 
αντικείμενο και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και προϋποθέτει την υπογραφή 
σχετικής (τροποποιητικής) σύμβασης, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί ενώπιον 
του Δικαστηρίου  τούτου για τη διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας 
(ΕΣ Ε’ Κλ.176, 332/2015, 63, ,107, 114, 161/2016). 
Η παρούσα σύμβαση υπογράφηκε σε πέντε (5) πρωτότυπα. 
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει 

σχετικά. 

Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Κ.Πότσος καθώς και ο 

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ.Α.Παπουράς, απουσίαζαν από τη 

συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση , τις 

διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 93 του 
Ν.3463/2006, και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Σώματος, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ομόφωνα 

 
  Εγκρίνει την τροποποίηση του σχεδίου της Προγραμματικής 
Σύμβασης και συγκεκριμένα των άρθρων 3 και 10 , σύμφωνα με 
την με αρ. 348/2016 πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου η οποία έχει ως εξής: 

 
     ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Στη Ρόδο σήμερα,       /    /2017, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 

1. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ), που εκπροσωπείται από τον 
Περιφερειάρχη                     κ. Χατζημάρκο Γεώργιο  και εδρεύει στη Σύρο 
(Ερμούπολη, 84100  Σύρος), 

2. Δήμος Ρόδου  που εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο, κ.Χατζηδιάκο Φώτη 
και εδρεύει στην έδρα του Δήμου,συνάπτουν προγραμματική σύμβαση, 
προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η εκτέλεση επισκευών-συντηρήσεων σε 
σχολικά κτίρια του ως άνω Δήμου, ως εξής : 

 
ΑΡΘΡΟ 1 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Οι συμβαλλόμενοι έχοντας υπόψη τα ακόλουθα : 

xiv Τις διατάξεις του άρθρου 100 «Προγραμματικές Συμβάσεις» του Ν.3852/2010 

xv Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τον Ν.3463/2006 
«Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 
σήμερα. 

xvi Τον Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής των Δημόσιων 
Έργων» και το Π.Δ.171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν ......... σε 
θέματα έργων που εκτελούνται από ΟΤΑ» , όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 
σήμερα. 

xvii την με αριθμ. 45/2016, Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου 
Αιγαίου (ΑΔΑ: 6Γ6Ν7ΛΞ-Α2Ο)   

xviii την με αριθμ. 181/2016 , Απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ρόδου  (ΑΔΑ: 
ΩΒΑ2Ω1Ρ-Ρ00) 
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xix την με αριθμ. 634/2016, Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Νοτίου   Αιγαίου 

xx Την με αριθμ. Α/Α 6394/2-12-2016 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της 
Περιφέρειας    Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ:  Ω92Σ7ΛΞ-Δ70) 

xxi Τον αριθμό καταχώρησης α/α 1064 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Υ.Δ.Ε.     

xxii Την υπ.αριθμ.348/2016 Πράξη του Ε’ Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου 

xxiii Την υπ.αριθμ.8/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου 
xxiv Την υπ.αριθμ. Α/Α 265/2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και αρ.267 
στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Οικονομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου 

xxv Την με αριθμ.     /2017 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου 
Αιγαίου 

xxvi Την με αριθμ.    /2017 Απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ρόδου 
 
συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται τα εξής : 

 
ΑΡΘΡΟ 2 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΧΩΡΟΣ 
Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την χρηματοδότηση από την Περιφέρεια 
Νότιου Αιγαίου του Δήμου Ρόδου προκειμένου να εκτελέσει έργο επισκευών-
συντηρήσεων σχολικών κτιρίων (ήτοι : κτιριακών εγκαταστάσεων, 
εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας των σχολικών κτιρίων 
συμπεριλαμβανομένων των υπαίθριων χώρων τους ). 
Το έργο αποσκοπεί και περιλαμβάνει αποκατάσταση των φθορών και βελτίωση  
των σχολικών μονάδων του Δήμου, από πλευράς λειτουργικότητας και ασφάλειας 
κτιρίων,  εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων σχολικών μονάδων, εντός των 
ορίων του Δήμου. 

 
ΑΡΘΡΟ 3 

ΙΣΧΥΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
Η προγραμματική σύμβαση ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της από 

τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και έχει χρονική διάρκεια δεκαέξι (16) μήνες. 
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έχει ως εξής : Για την εκπόνηση της 

μελέτης ορίζεται τμηματική προθεσμία τριών (3) μηνών,  για την δημοπράτηση 
και υπογραφή της σύμβασης τμηματική προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών, για την 
υλοποίηση του έργου τμηματική προθεσμία εννέα (9) μηνών. Οι αναφερόμενες 
τμηματικές προθεσμίες είναι ενδεικτικές. Η συνολική προθεσμία  Δεκαέξι (16) 
μηνών η οποία δύναται να παραταθεί έως και την ολοκλήρωση του έργου, μετά 
από αιτιολογημένη εισήγηση της επιτροπής παρακολούθησης σε εφαρμογή του 
άρθρου 10 της παρούσας σύμβασης.  Εντός ενός μηνός από την λήξη κάθε, ως 
άνω, προθεσμίας συνεδριάζει η Επιτροπή Παρακολούθησης για να εξετάσει την 
πορεία υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης. 

Ενδεχόμενη παράταση της προγραμματικής δεν δύναται να συνεπάγεται 
επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής. 

  Μετά ολοκλήρωση των εργασιών του έργου που θα εκτελεστεί, θα εκδοθεί 
βεβαίωση περάτωσης εργασιών κατά τις διατάξεις του άρθρου 71 του 
Ν.3669/2008 και πρωτόκολλο διοικητικής παραλαβής για χρήση κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 72 του Ν.3669/2008.  
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Η βεβαίωση περάτωσης εργασιών και η διοικητική παραλαβή για χρήση 
αποτελούν ικανές προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της Προγραμματικής 
Σύμβασης. Επόμενο στάδιο διαχείρισης, εκμετάλλευσης, συντήρησης δεν 
προβλέπεται στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση. 

Η ολοκλήρωση της Προγραμματικής Σύμβασης σε καμιά περίπτωση δεν 
επιδρά στα δικαιώματα του Δήμου που απορρέουν από την Εργολαβική Σύμβαση 
που θα υπογραφτεί με τον εργολάβο εκτέλεσης του έργου, και τα οποία 
καθορίζονται από τις διατάξεις εκτέλεσης δημοτικών έργων. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι  συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και 
δικαιώματα: 
 

1. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) αναλαμβάνει : 

� Την χορήγηση χρηματοδότησης ύψους Ενός Εκατομμυρίου Εκατόν Σαράντα 
Πέντε  

      χιλιάδων ευρώ (1.145.000,00 €)  
•    Να συμμετέχει με δυο εκπροσώπους της στην Επιτροπή Παρακολούθησης 
Έργου της  
     παρούσας προγραμματικής σύμβασης (ΕΠΠΕ) . 
 
 
2. Ο Δήμος Ρόδου αναλαμβάνει : 

� Την σύνταξη και έγκριση μελέτης, την μέριμνα για την λήψη όποιων 
αδειοδοτήσεων απαιτούνται, την εκτέλεση του έργου, ως διευθύνουσα υπηρεσία, 
προϊσταμένη αρχή κλπ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008 και του 
Π.Δ.171/87 και τον Ν.3463/2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.  

� Την όποια συμπληρωματική χρηματοδότηση απαιτηθεί, πέραν της 
χορηγούμενης από την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου χρηματοδότησης για την 
υλοποίηση του έργου βάσει της μελέτης της προηγούμενης παραγράφου.  
� Να συμμετέχει με εκπρόσωπο του στην Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου 
της παρούσας προγραμματικής σύμβασης . 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ  

Ως φορέας εκτέλεσης του έργου ορίζεται με την παρούσα σύμβαση ο Δήμος 
Ρόδου. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Ο προϋπολογισμός της Προγραμματικής Σύμβασης ανέρχεται σε Ένα Εκατομμύριο 
Εκατόν Σαράντα Πέντε χιλιάδες ευρώ (1.145.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ.  
Για το ποσόν αυτό αναλαμβάνει η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου την υποχρέωση να 
χρηματοδοτήσει τον συμβαλλόμενο Δήμο και επιβαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων της Περιφέρειας, ΣΑΕΠ567, κωδικός 2015ΕΠ5670003 και ΚΑΕ 9453. 
Η μεταφορά των πιστώσεων από την Περιφέρεια στον Δήμο γίνεται με την έκδοση 
βεβαίωσης από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης του άρθρου 7 της 
παρούσας, κατόπιν της αποστολής από τον Δήμο των θεωρημένων λογαριασμών-
πιστοποιήσεων, που συντάσσονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 53 του 
Ν.3669/2008, είτε κατόπιν της αποστολής από  τον Δήμο αντιγράφων τιμολογίων 
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προμήθειας και πρωτότυπων πρακτικών παραλαβής υλικών τα οποία από την 
συνταχθείσα μελέτη προβλέπεται να ενσωματωθούν στο έργο.  

Για την περίπτωση που από την σύνταξη της μελέτης του έργου (που συντάσσεται 
με μέριμνα του συμβαλλόμενου Δήμου) προκύψει ανάγκη πρόσθετης 
χρηματοδότησης για την υλοποίηση του αντικειμένου της, την υποχρέωση της 
κάλυψης της πρόσθετης δαπάνης έχει ο Δήμος και το ποσόν αυτό δεν 
συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση.  
 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

             Οι συμβαλλόμενοι εκτιμώντας τη σοβαρότητα του αντικειμένου της 
Σύμβασης και διαπιστώνοντας την ανάγκη για την όσο το δυνατόν ταχύτερη λήψη 
αποφάσεων αποφασίζουν όπως ορισθεί Κοινή Επιτροπή Εποπτείας και 
Παρακολούθησης. 
Στην Επιτροπή συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των συμβαλλομένων μερών, οι οποίοι 
θα οριστούν από τους νομίμους εκπροσώπους των φορέων και θα είναι: 

3. Δύο (2) εκπρόσωποι της  Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ)  

4. Ένας (1) εκπρόσωπος του Δήμου 
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ένας εκ των δύο εκπροσώπων της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου ως θα προβλέπεται  στην απόφαση του Περιφερειάρχη ορισμού 
εκπροσώπων της.  

Η Επιτροπή συνεδριάζει σε  χρονικά διαστήματα, για τη διαπίστωση της πορείας 
του έργου, όπως αυτή προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του άρθρου 3 του 
παρόντος,  και εισηγείται για τις τροποποιήσεις της σύμβασης. Η Επιτροπή 
βεβαιώνει επίσης την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης κατά την λήξη της. 

Η Επιτροπή συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου. Στην πρόσκληση 
γράφονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης.  Η επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει και 
έκτακτα όταν προκύψει θέμα ή ζητηθεί από δύο τουλάχιστον μέλη της, σύμφωνα 
με την παραπάνω διαδικασία. 

Ο πρόεδρος μπορεί να αναθέσει σε μέλος, ή μέλη της επιτροπής την εισήγηση 
θέματος της ημερήσιας διάταξης. Μπορεί επίσης να καλεί στις συνεδριάσεις τα 
αρμόδια στελέχη των δύο φορέων καθώς και οποιονδήποτε κρίνει σκόπιμο για 
παροχή πληροφοριών ή απόψεων για τα συζητούμενα θέματα. Σε κάθε 
συνεδρίαση της Επιτροπής συντάσσεται σχετικό πρακτικό. 

 
ΑΡΘΡΟ 8 
ΡΗΤΡΕΣ 

 Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται από κοινού για την ορθή και πιστή 
εφαρμογή της παρούσας σύμβασης. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους 
αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα 
συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στον άλλο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση 
των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αρνήσεως ή 
αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός μέρους έχει 
ο αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημιά.  

 
ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 Η επίλυση των διαφορών μεταξύ των συμβαλλομένων για θέματα που 
αναφέρονται στην ερμηνεία και εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης θα γίνεται από 
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την Επιτροπή του άρθρου 7. Η απόφαση στη περίπτωση αυτή θα πρέπει να είναι 
ομόφωνη, αλλιώς αναβάλλεται για μια φορά κατά την επόμενη συνεδρίαση της 
Επιτροπής η λήψη απόφασης ώστε να επιτευχθεί ομοφωνία. Εάν αυτό δεν 
καταστεί δυνατό υπερισχύει η πλειοψηφούσα γνώμη των μελών της Επιτροπής. 
Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων για την ερμηνεία και 
την εφαρμογή των όρων της παρούσας θα υπάγονται στην αρμοδιότητα των 
Δικαστηρίων της Ρόδου Π.Ε.Δωδεκανήσου. 

 
ΑΡΘΡΟ 10 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Τυχόν τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης δεν δύναται να αφορά στο 
αντικείμενο και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και προϋποθέτει την υπογραφή 
σχετικής (τροποποιητικής) σύμβασης, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί ενώπιον 
του Δικαστηρίου  τούτου για τη διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας 
(ΕΣ Ε’ Κλ.176, 332/2015, 63, ,107, 114, 161/2016). 
Η παρούσα σύμβαση υπογράφηκε σε πέντε (5) πρωτότυπα. 

 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
                                     ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 


