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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  26/4/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
Αριθ. Πρακτικού: 12/26-4-2017    Αριθ. Απόφασης: 341/2017 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  26 Απριλίου 2017 ημέρα Τετάρτη   και ώρα 
19.00 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. 2/28844/21-4- 
2017 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,  του Ν.3463/2006.  

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

26. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

2.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

  

3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

27.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
28. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 29. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 30. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος   

7. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 31.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

8.  ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  32. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 33.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας 

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-  

Αντιδήμαρχος 

34.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

12. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

35.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 

13. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 36.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
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14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 37. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

15.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ  

16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 38. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

17.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

39. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

18.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

  

19.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 
 

  

21.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

22.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

23. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

  

24.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

25. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -
Αντιδήμαρχος  

5. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»  

 
2. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ  

6.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
 

3. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  7. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-

Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος  
 

4. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντπρόεδρος   8. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ  
 

  

 
 

Επίσης στη συνεδρίαση παρίστανται: 
• Ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος . 
• Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Αγ. Ισιδώρου κ.Στέλιος Βονάκης 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται  οι τριάντα 
εννέα (39),  άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος. 

 
Τα θέματα με α/α 4.5 και 9.1. προτάχθηκαν και συζητήθηκαν 
μετά το θέμα της « Ενημέρωσης ». 
 
 
Θ Ε Μ Α 18ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης 
για την παραχώρηση λυόμενης ΠΡΟΚΑΤ πτέρυγας παλαιού 
Νοσοκομείου Ρόδου σε συνέχεια της υπ΄αριθ. 1076/2016 
απόφασης του Δ.Σ.   
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Ο Δήμαρχος κ. Φ.Χατζηδιάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη 
του Σώματος την υπ΄αριθ.πρωτ.2/29104/2017 εισήγηση, η οποία 
έχει ως εξής: 
 

Με το με αρ. πρωτ. 376/6-12-2016 έγγραφό της Διοικήτριας της 2ης 

Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου (2η ΥΠΕ) του Υπουργείου 

Υγείας, ενημερωθήκαμε για την έγκριση αιτήματος του Δήμου Ρόδου (αρ. 

πρωτ. 2/48564/15-6-2016) για την παραχώρηση της λυομένης (προκατ) 

πτέρυγας του παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου. 

Με την υπ. αρ. 1076/28-12-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

εγκρίθηκε η «αποδοχή της παραχώρησης στο Δήμο μας της λυόμενης 

(ΠΡΟΚΑΤ) πτέρυγας του παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου προκειμένου να 

στεγαστούν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου καθώς και οι 

Σύλλογοι  κοινωνικών δράσεων για χρονικό διάστημα δύο ετών, με την 

επιφύλαξη τυχόν ανάγκης χρήσης της από την 2η ΥΠΕ». 

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του τμήματος Ακίνητης περιουσίας του 

Δήμου με τη Διοίκησης της 2ης ΥΠΕ, μας διαβιβάστηκε Σχέδιο 

Προγραμματικής Σύμβασης για την εκχώρηση του παραπάνω ακινήτου. Το 

χρονικό διάστημα εκχώρησης στο σχέδιο αυτό αναφέρεται ως πέντε (5) 

έτη. Επί του σχεδίου έχουν γίνει από την υπηρεσία μας, οι αναγκαίες 

τροποποιήσεις/προσθήκες. 

Προκειμένου να προχωρήσουμε στην υπογραφή του, απαιτείται σχετική 

απόφαση έγκρισης του Δ.Σ.  

 

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει :  

1) Την αποδοχή της παραχώρησης στο Δήμο μας της λυόμενης (ΠΡΟΚΑΤ) 
πτέρυγας του παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου προκειμένου να στεγαστούν 
οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου καθώς και Σύλλογοι 
Κοινωνικών Δράσεων, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών. 

2) Την έγκριση σύναψης της «Προγραμματικής Σύμβασης Εκχώρησης της 
Χρήσης Ακινήτου» ως παρακάτω: 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

 
Στον Πειραιά σήμερα την ………….. μεταξύ των παρακάτω φορέων, που θα 
καλούνται στο εξής «Συμβαλλόμενοι»: 
Αφενός:  
Το ΝΠΔΔ που συνεστήθη και λειτουργεί βάσει του Ν. 3329/2005 που 
προσαρτάται στην παρούσα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, με την επωνυμία 
«ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Πειραιώς και 
Αιγαίου» που εδρεύει στον Πειραιά, Θηβών 46 - 48 και εκπροσωπείται 
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νόμιμα από την Διοικήτρια αυτού κα Όλγα  ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ, ΑΦΜ 998998311, 
Δ.Ο.Υ Δ΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. 
Αφετέρου: 
Το ΝΠΔΔ -ΟΤΑ, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ», που εδρεύει στην 
ΡΟΔΟ, πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 85131, ΑΦΜ 997561152, ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ  και 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Ρόδου κ. Φώτιο ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟ 
Αφού έλαβαν υπ’ όψιν:  
1. Τις διατάξεις του άρθρου 17, του ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α΄/04-05-2005) 
«Περιφερειακή Συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης», τροποποιήθηκε  με το άρθρο 89 του  ν.4368/2016 (ΦΕΚ Α 
21/21.2.2016)  όπως ισχύει σήμερα. 
 2. Τις διατάξεις του ΓΠ:Π(2)γ/οικ. 78327 ΦΕΚ Β 1079/2005 Κοινής 
Απόφασης των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, περί «σύναψης προγραμματικών συμβάσεων Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 11, του ν.3106/2003 (ΦΕΚ 30 Α΄/10-02-2003) 
«Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες 
διατάξεις». 
4. Τις διατάξεις του ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143), «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 
5. Την υπ. αριθμό …………. Απόφαση της Διοικήτριας της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς 
και Αιγαίου. 
6. Τις υπ. αριθ. 1076/28-12-2016 και  341/26-4-2017 Αποφάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. 
7. Τα πραγματικά γεγονότα ότι: 

α) Σύμφωνα με τον ν. 3329/2005, η 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου 
προέκυψε από τη συγχώνευση άλλων ΔΥΠΕ, και μεταξύ των οποίων η 
ΔΥΠΕ Νοτίου Αιγαίου, που έδρευε στο Δήμο Ρόδου, 
β) Σύμφωνα με το από 17-11-2010 Πιστοποιητικό Ιδιοκτησίας του 
Κτηματολογίου  Ρόδου με αρ. πρωτ. 12118/2010, της μερίδας ΙΙ-497 
Τόμος 31, Φύλλο 88, το ακίνητο του Παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου, 
καθώς και το προκατασκευασμένο κτίριο έμπροσθεν αυτού, ανήκουν στη 
2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, όπως φαίνεται και από τα συνημμένα, 
αφενός μεν την αποτύπωση των κτιριακών εγκαταστάσεων και αφετέρου 
τη σχετική αεροφωτογραφία. 
γ) Το γεγονός ότι η 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, όπως και ο Δήμος 
Ρόδου, επιδιώκουν αφενός μεν την εξυπηρέτηση των κοινωνικών 
αναγκών των δημοτών και διαμενόντων στο Δήμο Ρόδου, ενώ η 2η ΥΠΕ 
δεν έχει τα μέσα για τη συντήρηση του κτιρίου. 

  
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ, ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΑ 
ΤΑ ΕΞΗΣ: 

Άρθρο 1. Αντικείμενο Προγραμματικής Σύμβασης 
1. Η παρούσα σύμβαση συνάπτεται με σκοπό την κάλυψη αναγκών 

βελτίωσης των παρεχόμενων στους πολίτες υπηρεσιών.  
2. Καθορίζεται το πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών 

και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησης αυτής της 
συμφωνίας, που αφορά τη εκχώρηση της χρήσης προκατασκευασμένου 
ισογείου ακινήτου συνολικής επιφάνειας 1.110τ.μ., που αποτελείται από 
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δύο αυτοτελή εν σειρά κτήρια, 930τ.μ. και 180τ.μ. αντίστοιχα, τα οποία 
βρίσκονται στο σύμπλεγμα των ακινήτων του Παλαιού Νοσοκομείου 
Ρόδου, στο ΟΤ 78 του σχεδίου της πόλεως της Ρόδου, εντός της 
Κτηματολογικής Μερίδας ΙΙ-497 Οικοδομών Ρόδου και απεικονίζεται στο 
από 21/4/2017 συνημμένο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της Διεύθυνσης 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου, υπό τα σημεία 1-2-3-4-5-
6-1 και 7-8-9-10-7. 

Άρθρο 2. Υποχρεώσεις συμβαλλομένων 
1. Η 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου εκχωρεί στο Δήμο Ρόδου δωρεάν τη 

χρήση των προκατασκευασμένων ισόγειων κτηρίων που ανήκουν στο 
σύμπλεγμα των ακινήτων του Παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου, και 
βρίσκονται στο ΟΤ 78 του σχεδίου της πόλεως Ρόδου, εντός της 
Κτηματολογικής Μερίδας ΙΙ-497 Οικοδομών Ρόδου, απεικονίζονται δε 
στο από 21/4/2017 τοπογραφικό διάγραμμα της Διεύθυνσης 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου, το οποίο επισυνάπτεται 
στο παρόν ως Παράρτημα ΙΙ, υπό τα σημεία 1-2-3-4-5-6-1 και 7-8-9-
10-7 , με σκοπό την περαιτέρω ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών 
των Δημοτών της Ρόδου, δεδομένου ότι οι παρεχόμενες από τους 
εγκατεστημένους Συλλόγους υπηρεσίες ανήκουν στην προληπτική 
Πρωτοβάθμια Υγεία, εν τη ευρεία έννοια. 
Η υφιστάμενη χρήση των χώρων από τους συγκεκριμένους συλλόγους 
δεν είναι δεσμευτική για το Δήμο, παρά μόνο ενδεικτική, καθώς με 
μελλοντικές αποφάσεις του δύναται να ανανεώνεται ή να τροποποιείται 
η κατανομή των χώρων καθώς και η χρήση τους από τους συλλόγους, 
σε συνάρτηση με τη δράση τους, καθώς και την εξυπηρέτηση νέων 
συλλόγων, με παρεμφερές αντικείμενο. 

2. Ο Δήμος Ρόδου αναλαμβάνει τη συντήρηση του ακινήτου και την 
καταβολή κάθε δαπάνης για τη φύλαξη, ηλεκτροδότηση και 
υδροδότηση αυτού, με σκοπό τη βελτίωση των παρεχομένων 
υπηρεσιών στους κατοίκους της Ρόδου. Ειδικότερα, ο Δήμος Ρόδου 
αποδέχεται την παραμονή των ευρισκομένων εντός των 
προκατασκευασμένων κτηρίων φορέων-συλλόγων, σύμφωνα και με την 
παραπάνω παράγραφο και θα χρησιμοποιήσει τους υπόλοιπους χώρους, 
πλην του χώρου που ακόμη και σήμερα χρησιμοποιείται αποκλειστικά 
από τη 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου. 

3. Η 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου αποδέχεται όπως ο Δήμος Ρόδου 
ενεργήσει σύμφωνα με τον σκοπό και τους νόμους που διέπουν τους 
Ο.Τ.Α., για την περαιτέρω παραχώρηση των ελεύθερων χώρων, σε 
φορείς που ο ίδιος κρίνει, όχι όμως πλέον του χρόνου για την οποία 
ισχύει η παρούσα εκχώρηση. 

4. Ο Δήμος Ρόδου παραλαμβάνει, με την υπογραφή του παρόντος, το 
ανωτέρω ακίνητο, αναγνωρίζοντας ότι αυτό κατά κυριότητα ανήκει στη 
2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, της παρούσης Συμβάσεως, έχουσας θέση 
και ως Πρωτοκόλλου Παράδοσης και Παραλαβής. 

5. Ο Δήμος Ρόδου υπόσχεται ότι θα χρησιμοποιεί τον εκχωρούμενο χώρο 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του, θα διαχειριστεί τη λειτουργία των 
υπολοίπων σωματείων και θα παραδώσει τον εκχωρούμενο χώρο στη 2η 
ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, άμα τη λήξη της διάρκειας της παρούσας 
εκχωρήσεως. 

6. Από κοινού συμφωνείται ότι η διάρκεια των Συμβάσεων, οι οποίες έχουν 
συναφθεί από τη 2η ΥΠΕ με τους φορείς που ευρίσκονται εντός του 
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προκατασκευασμένου κτιρίου, παρατείνονται μέχρι την ημερομηνία 
λήξης της παρούσας εκχωρήσεως, με την επιφύλαξη παύσης άσκησης 
της σημερινής τους δραστηριότητας ή τροποποίησης της, οπότε έχει 
εφαρμογή το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1. 

Άρθρο 3. Χρηματοδότηση 
Οι πόροι για τη συντήρηση των κτιρίων, την ηλεκτροδότηση, την 
υδροδότηση, την καταβολή του ΕΝΦΙΑ (όπως εφαρμόζεται κάθε φορά για 
τους ΟΤΑ), και κάθε φόρου που βαρύνει αυτό, βαρύνουν αποκλειστικά το 
Δήμο Ρόδου, με σκοπό τη διατήρηση και τη βελτίωση των παρεχομένων 
υπηρεσιών προς τους δημότες της Ρόδου, υπηρεσιών που έχουν χαρακτήρα 
προληπτικής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας εν τη ευρεία έννοια. 

Άρθρο 4. Διάρκεια Σύμβασης 
1. Η παρούσα σύμβαση είναι διαρκείας 5 ετών από της υπογραφής της. 
2. Τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να καταγγείλουν, οποτεδήποτε, για 

οποιοδήποτε λόγο, ακόμα και χωρίς λόγο, την παρούσα σύμβαση 
κατόπιν δίμηνης έγγραφης προειδοποίησης.  

Άρθρο 5. Φορείς  Εκτέλεσης 
Φορείς εκτέλεσης  της παρούσας προγραμματικής σύμβασης ορίζονται η 2η  
ΥΠΕ και το  ΝΠΔΔ – ΟΤΑ με την επωνυμία «Δήμος Ρόδου». 

Άρθρο 6. Επιτροπή Παρακολούθησης υλοποίησης Προγραμματικής 
Σύμβασης 

Ορίζεται τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από:  
i. Τον Γεώργιο Κουκούλα, εκπρόσωπο του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «2η 

ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου»   
ii. Τον κ. ………………, εκπρόσωπο του Δήμου Ρόδου 
iii. Τον κ. ……………, εκπρόσωπο του Δήμου Ρόδου 
 με αντικείμενο την παρακολούθηση της τήρησης των όρων της 
Προγραμματικής Σύμβασης, την υποβοήθηση της υλοποίησης του 
αντικειμένου της σύμβασης, την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των 
συμβαλλομένων μερών, σχετικής με την ερμηνεία των όρων ή τον τρόπο 
εφαρμογής της, τον έλεγχο της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών 
και την αξιολόγηση των  αποτελεσμάτων. Η Επιτροπή εντός δύο μηνών 
από της υπογραφής της παρούσης θα υποβάλλει αιτιολογημένη 
απολογιστική έκθεση με εισήγηση.  

Άρθρο 7. Αντισυμβατική Συμπεριφορά 
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που όλοι 
θεωρούνται σημαντικοί, ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της 
καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο 
έταιρο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση.  

Άρθρο 8. Επίλυση διαφορών 
Η σύμβαση αυτή διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με την Ελληνική 
Νομοθεσία. 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων που αφορά την εκτέλεση και 
ερμηνεία της σύμβασης και που δεν θα διευθετείται από την Επιτροπή του 
Άρθρου 6 της παρούσας σύμβασης, θα επιλύεται μεταξύ των διοικούντων 
τα συμβαλλόμενα νομικά πρόσωπα. 

Άρθρο 9. Τελικές Διατάξεις 



7 

 

1. Καμιά τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης δεν αναγνωρίζεται 
χωρίς έγγραφο που υπογράφεται από τους νομίμους εκπροσώπους των 
συμβαλλομένων μελών. 

2. Η μη άσκηση δικαιωμάτων, ή η παράλειψη υποχρεώσεων από 
οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων 
προς την Προγραμματική Σύμβαση, ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων 
που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, 
δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από 
δικαίωμα, ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους, ή αναγνώριση 
δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από αυτή 
την Προγραμματική Σύμβαση. 

3. Η 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, ουδεμία άλλη ευθύνη έχει έναντι 
οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου εξ οποιασδήποτε αιτίας, για 
την εκτέλεση της παρούσης, πλην όσων ρητώς αναφέρονται στην 
παρούσα, για την φύλαξη του κτιρίου και τυχόν προβλήματα εξ΄ αυτής 
εις οιονδήποτε, πλέον τυχόν προβλημάτων που θα μπορούσαν να 
ανακύψουν από τη ρευματοδότηση, την υδροδότηση ή τη συντήρηση 
του κτιρίου. 

Άρθρο 10. Επικύρωση Προγραμματικής Σύμβασης 
Αυτά συμφωνήθηκαν μεταξύ των συμβαλλομένων και για επικύρωση της 
συμφωνίας τους, υπογράφηκε η παρούσα σε τόσα πρωτότυπα όσα και τα 
συμβαλλόμενα μέρη και έλαβε από ένα πρωτότυπο κάθε συμβαλλόμενο 
μέρος. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ 2ης ΥΠΕ                      ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ  ΡΟΔΟΥ 

   Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
    ΟΛΓΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ                    ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ 

 

 
3) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της παραπάνω 

Προγραμματικής Σύμβασης. 

 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Προχωράμε στα επόμενα θέματα για να 
ολοκληρώσουμε. Το 18ο που έχει σχέση με μια προγραμματική 
σύμβαση. Κύριε Καρίκη; Ναι. Κυρία Ατσίδη; Ναι. Κύριε Υψηλάντη; 

ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : Ναι αλλά που πάει αυτή; Γιατί δεν 
έχει εισήγηση το θέμα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Έχουμε πάρει απόφαση σαν Δημοτικό 
Συμβούλιο. Μας ήλθε ένα έγγραφο από την ΔΗΠΕ, επειδή έφυγαν 
από το παλιό εκείνο το προκάτ στεγάζονται ή 6 ή 7 σύλλογοι εκεί 
μέσα και είχε και 3 ή 4 γραφεία.  

Το ζητήσαμε μετ’ επιτάσεως πρώτον για να το ηλεκτροδοτεί ο 
Δήμος, να το συντηρεί, να στεγάζονται αυτοί οι σύλλογοι και εκεί 
μέσα θα έμπαινε ο σύλλογος το ΚΕΘΕΑ να εξυπηρετηθεί, η ΦΛΟΓΑ 
και ακόμα ένας σύλλογος. 

Παρά ταύτα  το Νοσοκομείο κράτησε δύο γραφεία ως 
αποθήκες εκεί μέσα και ενώ κάναμε αποδοχή, έχουμε προηγούμενη 
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απόφαση, με αριθμό 1076/16 «αποδοχή της παραχώρησης χρήσης», 
ξαφνικά μας ήλθε το έγγραφο να γίνει με προγραμματική.  

Ίσως είναι καλύτερα με την προγραμματική για να 
δικαιολογήσουμε και την ηλεκτροδότηση και τυχόν κάποια δαπάνη 
που θα γίνει εκεί μέσα για να μην έχουμε απλώς την παραχώρηση. 
Γι΄ αυτό τον χώρο πρόκειται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε. Κύριε Υψηλάντη; 
Ναι. Κύριε Καρίκη ναι, κυρία Ατσίδη ναι, ομόφωνα δεκτό και αυτό το 
θέμα.  
 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 

αποφασίσει σχετικά. 

Ο επικεφαλής της παράταξης « ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» κ. Χ. 

Χατζηευθυμίου, ο Γραμματέας Δ.Σ. κ. Α. Γιαννικουρής, οι Δημοτικοί 

Σύμβουλοι κ.κ.  Μ.Δράκος, Ι. Περδίκης, Α. Παπουράς, Σ. Δράκος, Π. 

Τοκούζης, Σ.Πετράκης και Ε. Παναή απουσίαζαν από τη συζήτηση και 

λήψη απόφασης του θέματος.   

 
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   ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει την αποδοχή της παραχώρησης στο Δήμο 
Ρόδου της λυόμενης (ΠΡΟΚΑΤ) πτέρυγας του 
παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου προκειμένου να 
στεγαστούν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας του 
Δήμου καθώς και Σύλλογοι Κοινωνικών Δράσεων, 
για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών.  
 

2. Εγκρίνει τη σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης 
Εκχώρησης της Χρήσης Ακινήτου» ως παρακάτω: 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

 
Στον Πειραιά σήμερα την ………….. μεταξύ των παρακάτω φορέων, που θα 
καλούνται στο εξής «Συμβαλλόμενοι»: 
Αφενός:  
Το ΝΠΔΔ που συνεστήθη και λειτουργεί βάσει του Ν. 3329/2005 που 
προσαρτάται στην παρούσα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, με την επωνυμία 
«ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Πειραιώς και 
Αιγαίου» που εδρεύει στον Πειραιά, Θηβών 46 - 48 και εκπροσωπείται 
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νόμιμα από την Διοικήτρια αυτού κα Όλγα  ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ, ΑΦΜ 998998311, 
Δ.Ο.Υ Δ΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. 
Αφετέρου: 
Το ΝΠΔΔ -ΟΤΑ, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ», που εδρεύει στην 
ΡΟΔΟ, πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 85131, ΑΦΜ 997561152, ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ  και 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Ρόδου κ. Φώτιο ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟ 
Αφού έλαβαν υπ’ όψιν:  
1. Τις διατάξεις του άρθρου 17, του ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α΄/04-05-2005) 
«Περιφερειακή Συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης», τροποποιήθηκε  με το άρθρο 89 του  ν.4368/2016 (ΦΕΚ Α 
21/21.2.2016)  όπως ισχύει σήμερα. 
 2. Τις διατάξεις του ΓΠ:Π(2)γ/οικ. 78327 ΦΕΚ Β 1079/2005 Κοινής 
Απόφασης των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, περί «σύναψης προγραμματικών συμβάσεων Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 11, του ν.3106/2003 (ΦΕΚ 30 Α΄/10-02-2003) 
«Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες 
διατάξεις». 
4. Τις διατάξεις του ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143), «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 
5. Την υπ. αριθμό …………. Απόφαση της Διοικήτριας της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς 
και Αιγαίου. 
6. Τις υπ. αριθ. 1076/28-12-2016 και  341/26-4-2017 Αποφάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. 
7. Τα πραγματικά γεγονότα ότι: 

α) Σύμφωνα με τον ν. 3329/2005, η 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου 
προέκυψε από τη συγχώνευση άλλων ΔΥΠΕ, και μεταξύ των οποίων η 
ΔΥΠΕ Νοτίου Αιγαίου, που έδρευε στο Δήμο Ρόδου, 
β) Σύμφωνα με το από 17-11-2010 Πιστοποιητικό Ιδιοκτησίας του 
Κτηματολογίου  Ρόδου με αρ. πρωτ. 12118/2010, της μερίδας ΙΙ-497 
Τόμος 31, Φύλλο 88, το ακίνητο του Παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου, 
καθώς και το προκατασκευασμένο κτίριο έμπροσθεν αυτού, ανήκουν στη 
2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, όπως φαίνεται και από τα συνημμένα, 
αφενός μεν την αποτύπωση των κτιριακών εγκαταστάσεων και αφετέρου 
τη σχετική αεροφωτογραφία. 
γ) Το γεγονός ότι η 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, όπως και ο Δήμος 
Ρόδου, επιδιώκουν αφενός μεν την εξυπηρέτηση των κοινωνικών 
αναγκών των δημοτών και διαμενόντων στο Δήμο Ρόδου, ενώ η 2η ΥΠΕ 
δεν έχει τα μέσα για τη συντήρηση του κτιρίου. 

  
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ, ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΑ 
ΤΑ ΕΞΗΣ: 

Άρθρο 1. Αντικείμενο Προγραμματικής Σύμβασης 
3. Η παρούσα σύμβαση συνάπτεται με σκοπό την κάλυψη αναγκών 

βελτίωσης των παρεχόμενων στους πολίτες υπηρεσιών.  
4. Καθορίζεται το πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών 

και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησης αυτής της 
συμφωνίας, που αφορά τη εκχώρηση της χρήσης προκατασκευασμένου 
ισογείου ακινήτου συνολικής επιφάνειας 1.110τ.μ., που αποτελείται από 
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δύο αυτοτελή εν σειρά κτήρια, 930τ.μ. και 180τ.μ. αντίστοιχα, τα οποία 
βρίσκονται στο σύμπλεγμα των ακινήτων του Παλαιού Νοσοκομείου 
Ρόδου, στο ΟΤ 78 του σχεδίου της πόλεως της Ρόδου, εντός της 
Κτηματολογικής Μερίδας ΙΙ-497 Οικοδομών Ρόδου και απεικονίζεται στο 
από 21/4/2017 συνημμένο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της Διεύθυνσης 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου, υπό τα σημεία 1-2-3-4-5-
6-1 και 7-8-9-10-7. 

Άρθρο 2. Υποχρεώσεις συμβαλλομένων 
7. Η 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου εκχωρεί στο Δήμο Ρόδου δωρεάν τη 

χρήση των προκατασκευασμένων ισόγειων κτηρίων που ανήκουν στο 
σύμπλεγμα των ακινήτων του Παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου, και 
βρίσκονται στο ΟΤ 78 του σχεδίου της πόλεως Ρόδου, εντός της 
Κτηματολογικής Μερίδας ΙΙ-497 Οικοδομών Ρόδου, απεικονίζονται δε 
στο από 21/4/2017 τοπογραφικό διάγραμμα της Διεύθυνσης 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου, το οποίο επισυνάπτεται 
στο παρόν ως Παράρτημα ΙΙ, υπό τα σημεία 1-2-3-4-5-6-1 και 7-8-9-
10-7 , με σκοπό την περαιτέρω ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών 
των Δημοτών της Ρόδου, δεδομένου ότι οι παρεχόμενες από τους 
εγκατεστημένους Συλλόγους υπηρεσίες ανήκουν στην προληπτική 
Πρωτοβάθμια Υγεία, εν τη ευρεία έννοια. 
Η υφιστάμενη χρήση των χώρων από τους συγκεκριμένους συλλόγους 
δεν είναι δεσμευτική για το Δήμο, παρά μόνο ενδεικτική, καθώς με 
μελλοντικές αποφάσεις του δύναται να ανανεώνεται ή να τροποποιείται 
η κατανομή των χώρων καθώς και η χρήση τους από τους συλλόγους, 
σε συνάρτηση με τη δράση τους, καθώς και την εξυπηρέτηση νέων 
συλλόγων, με παρεμφερές αντικείμενο. 

8. Ο Δήμος Ρόδου αναλαμβάνει τη συντήρηση του ακινήτου και την 
καταβολή κάθε δαπάνης για τη φύλαξη, ηλεκτροδότηση και 
υδροδότηση αυτού, με σκοπό τη βελτίωση των παρεχομένων 
υπηρεσιών στους κατοίκους της Ρόδου. Ειδικότερα, ο Δήμος Ρόδου 
αποδέχεται την παραμονή των ευρισκομένων εντός των 
προκατασκευασμένων κτηρίων φορέων-συλλόγων, σύμφωνα και με την 
παραπάνω παράγραφο και θα χρησιμοποιήσει τους υπόλοιπους χώρους, 
πλην του χώρου που ακόμη και σήμερα χρησιμοποιείται αποκλειστικά 
από τη 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου. 

9. Η 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου αποδέχεται όπως ο Δήμος Ρόδου 
ενεργήσει σύμφωνα με τον σκοπό και τους νόμους που διέπουν τους 
Ο.Τ.Α., για την περαιτέρω παραχώρηση των ελεύθερων χώρων, σε 
φορείς που ο ίδιος κρίνει, όχι όμως πλέον του χρόνου για την οποία 
ισχύει η παρούσα εκχώρηση. 

10.Ο Δήμος Ρόδου παραλαμβάνει, με την υπογραφή του παρόντος, το 
ανωτέρω ακίνητο, αναγνωρίζοντας ότι αυτό κατά κυριότητα ανήκει στη 
2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, της παρούσης Συμβάσεως, έχουσας θέση 
και ως Πρωτοκόλλου Παράδοσης και Παραλαβής. 

11.Ο Δήμος Ρόδου υπόσχεται ότι θα χρησιμοποιεί τον εκχωρούμενο χώρο 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του, θα διαχειριστεί τη λειτουργία των 
υπολοίπων σωματείων και θα παραδώσει τον εκχωρούμενο χώρο στη 2η 
ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, άμα τη λήξη της διάρκειας της παρούσας 
εκχωρήσεως. 

12.Από κοινού συμφωνείται ότι η διάρκεια των Συμβάσεων, οι οποίες έχουν 
συναφθεί από τη 2η ΥΠΕ με τους φορείς που ευρίσκονται εντός του 
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προκατασκευασμένου κτιρίου, παρατείνονται μέχρι την ημερομηνία 
λήξης της παρούσας εκχωρήσεως, με την επιφύλαξη παύσης άσκησης 
της σημερινής τους δραστηριότητας ή τροποποίησης της, οπότε έχει 
εφαρμογή το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1. 

Άρθρο 3. Χρηματοδότηση 
Οι πόροι για τη συντήρηση των κτιρίων, την ηλεκτροδότηση, την 
υδροδότηση, την καταβολή του ΕΝΦΙΑ (όπως εφαρμόζεται κάθε φορά για 
τους ΟΤΑ), και κάθε φόρου που βαρύνει αυτό, βαρύνουν αποκλειστικά το 
Δήμο Ρόδου, με σκοπό τη διατήρηση και τη βελτίωση των παρεχομένων 
υπηρεσιών προς τους δημότες της Ρόδου, υπηρεσιών που έχουν χαρακτήρα 
προληπτικής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας εν τη ευρεία έννοια. 

Άρθρο 4. Διάρκεια Σύμβασης 
3. Η παρούσα σύμβαση είναι διαρκείας 5 ετών από της υπογραφής της. 
4. Τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να καταγγείλουν, οποτεδήποτε, για 

οποιοδήποτε λόγο, ακόμα και χωρίς λόγο, την παρούσα σύμβαση 
κατόπιν δίμηνης έγγραφης προειδοποίησης.  

Άρθρο 5. Φορείς  Εκτέλεσης 
Φορείς εκτέλεσης  της παρούσας προγραμματικής σύμβασης ορίζονται η 2η  
ΥΠΕ και το  ΝΠΔΔ – ΟΤΑ με την επωνυμία «Δήμος Ρόδου». 

Άρθρο 6. Επιτροπή Παρακολούθησης υλοποίησης Προγραμματικής 
Σύμβασης 

Ορίζεται τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από:  
iv. Τον Γεώργιο Κουκούλα, εκπρόσωπο του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «2η 

ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου»   
v. Τον κ. ………………, εκπρόσωπο του Δήμου Ρόδου 
vi. Τον κ. ……………, εκπρόσωπο του Δήμου Ρόδου 
 με αντικείμενο την παρακολούθηση της τήρησης των όρων της 
Προγραμματικής Σύμβασης, την υποβοήθηση της υλοποίησης του 
αντικειμένου της σύμβασης, την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των 
συμβαλλομένων μερών, σχετικής με την ερμηνεία των όρων ή τον τρόπο 
εφαρμογής της, τον έλεγχο της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών 
και την αξιολόγηση των  αποτελεσμάτων. Η Επιτροπή εντός δύο μηνών 
από της υπογραφής της παρούσης θα υποβάλλει αιτιολογημένη 
απολογιστική έκθεση με εισήγηση.  

Άρθρο 7. Αντισυμβατική Συμπεριφορά 
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που όλοι 
θεωρούνται σημαντικοί, ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της 
καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο 
έταιρο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση.  

Άρθρο 8. Επίλυση διαφορών 
Η σύμβαση αυτή διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με την Ελληνική 
Νομοθεσία. 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων που αφορά την εκτέλεση και 
ερμηνεία της σύμβασης και που δεν θα διευθετείται από την Επιτροπή του 
Άρθρου 6 της παρούσας σύμβασης, θα επιλύεται μεταξύ των διοικούντων 
τα συμβαλλόμενα νομικά πρόσωπα. 

Άρθρο 9. Τελικές Διατάξεις 
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1. Καμιά τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης δεν 
αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που υπογράφεται από τους 
νομίμους εκπροσώπους των συμβαλλομένων μελών. 

2. Η μη άσκηση δικαιωμάτων, ή η παράλειψη υποχρεώσεων από 
οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, ή η ανοχή καταστάσεων 
αντίθετων προς την Προγραμματική Σύμβαση, ή η καθυστέρηση 
στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από 
οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως 
παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα, ή 
απαλλαγή από υποχρεώσεις τους, ή αναγνώριση δικαιωμάτων 
στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την 
Προγραμματική Σύμβαση. 

3. Η 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, ουδεμία άλλη ευθύνη έχει έναντι 
οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου εξ οποιασδήποτε 
αιτίας, για την εκτέλεση της παρούσης, πλην όσων ρητώς 
αναφέρονται στην παρούσα, για την φύλαξη του κτιρίου και 
τυχόν προβλήματα εξ΄ αυτής εις οιονδήποτε, πλέον τυχόν 
προβλημάτων που θα μπορούσαν να ανακύψουν από τη 
ρευματοδότηση, την υδροδότηση ή τη συντήρηση του κτιρίου. 

Άρθρο 10. Επικύρωση Προγραμματικής Σύμβασης 
Αυτά συμφωνήθηκαν μεταξύ των συμβαλλομένων και για επικύρωση της 
συμφωνίας τους, υπογράφηκε η παρούσα σε τόσα πρωτότυπα όσα και τα 
συμβαλλόμενα μέρη και έλαβε από ένα πρωτότυπο κάθε συμβαλλόμενο 
μέρος. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ 2ης ΥΠΕ                      ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ  ΡΟΔΟΥ 

   Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
    ΟΛΓΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ                    ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ 

 
 

3. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ.Φώτη Χατζηδιάκο, για την 
υπογραφή της παραπάνω  Προγραμματικής Σύμβασης. 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
                               ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 


