
 
 

 
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 

 
Αριθ. Πρακτικού: 12/26-4-2017    Αριθ. Απόφασης: 349/2017 

 
 

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 

 



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 εκτός Η/Δ: Αποδοχή-έγκριση μελέτης , έγκριση 

σχεδίου σύμβασης , υλοποίηση , διάθεση πίστωσης  του 

έργου: «Υπογειοποίηση δικτύου ηλεκτροδότησης χαμηλής 



τάσης ΔΕΗ στην Τ.Κ. Κατταβιάς», προϋπ: 449.997,62€, αρ. 

πρωτ. 16/29858/2017  

 

O Δ/ντής Τεχνικών Έργων κ.Α.Μπεκιάρης εσηγούμενος το θέμα 
θέτει υπόψη του σώματος εκτός Η/Δ λόγω του ότι συντρέχουν λόγοι 
επείγοντος χαρακτήρα, την  αρ. πρωτ. 16/29858/2017 εισήγηση της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, η οποία έχει ως εξής: 

 
1. Στο συμφωνητικό χορηγίας που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου 

Ρόδου και της ΔΕΗ Α.Ε. την 29/9/2015, (σύμφωνα με το οποίο η 

ΔΕΗ Α.Ε. προς περαιτέρω ενίσχυση της οικονομίας και ανάπτυξης 

της περιοχής της νήσου Ρόδου , στην οποία αναγείρει σταθμό 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση Πίσω Κάμπος και Πλάκα 

Στενή του Δήμου Ρόδου , αναλαμβάνει την παροχή χορηγίας προς 

το Δήμο Ρόδου μέχρι του ποσού των 3.900.000€ για την εκτέλεση 

έργων και μελετών ), περιλαμβάνεται και το έργο: Υπογειοποίηση 

δικτύου ηλεκτροδότησης χαμηλής τάσης ΔΕΗ στην Τ.Κ. 

Κατταβιάς, με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 450.000€ 

2. Με την με αριθμό  207/30-03-2017 απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε η 

εγγραφή του έργου του θέματος στο Τεχνικό πρόγραμμα και με την 

278/10-04-2017 στον προυπολογισμό έτους 2017, στον Κ.Α. 20-

7325.0001 με πίστωση 450.000 € και χρηματοδότηση ΧΟΡΗΓΙΑ 

ΔΕΗ Α.Ε. 

3. Σύμφωνα με την μελέτη και την  εντολή εκτέλεσης έργου που μας 

απέστειλε η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. το κόστος του έργου ανέρχεται στο ποσό 

των 449.997,62€ με ΦΠΑ και το έργο περιλαμβάνει : 

Α) Αποξήλωση 1 εναέριου μετασχηματιστή. 

Β) Τοποθέτηση 1 εναέριου μετασχηματιστή. 

Γ) Κατασκευή υπογείου δικτύου ΧΤ μήκους 5.893μ. 

Δ) Κατασκευη εναέριου δικτύου ΜΤ μήκους 447μ. 

Ε) Κατασκευή συνεστραμένου δικτύου ΧΤ μήκους 526μ.   

ΣΤ) Αποξήλωση εναέριου δικτύου ΜΤ μήκους 8μ. 

Ζ) Αποξήλωση εναέριου δικτύου ΧΤ μήκους 2564μ. 

Η) Αποξήλωση συνεστραμένου δικτύου ΧΤ μήκους 2.847μ.   

      Μετά τα ανωτέρω και προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση 

του έργου του θέματος , ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να 

αποφασίσει: 



 1) Την  αποδοχή-έγκριση της μελέτης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.:  

«Υπογειοποίηση δικτύου ηλεκτροδότησης χαμηλής τάσης 

ΔΕΗ στην Τ.Κ. Κατταβιάς», συνολικού προϋπολογισμού 

449.997,62€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. (24%) , η 

οποία περιλαμβάνει τις κατωτέρω εργασίες: 

Α) Αποξήλωση 1 εναέριου μετασχηματιστή. 

Β) Τοποθέτηση 1 εναέριου μετασχηματιστή. 

Γ) Κατασκευή υπογείου δικτύου ΧΤ μήκους 5.893μ. 

Δ) Κατασκευη εναέριου δικτύου ΜΤ μήκους 447μ. 

Ε) Κατασκευή συνεστραμένου δικτύου ΧΤ μήκους 526μ.   

ΣΤ) Αποξήλωση εναέριου δικτύου ΜΤ μήκους 8μ. 

Ζ) Αποξήλωση εναέριου δικτύου ΧΤ μήκους 2564μ. 

Η) Αποξήλωση συνεστραμένου δικτύου ΧΤ μήκους 2.847μ. 

 2) Την έγκριση του σχεδίου σύμβασης, για την υλοποίηση του 

έργου:«Υπογειοποίηση δικτύου ηλεκτροδότησης χαμηλής 

τάσης ΔΕΗ στην Τ.Κ. Κατταβιάς», μεταξύ του Δήμου Ρόδου και 

της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ , η οποία έχει ως εξής: 

ΣΥΜΒΑΣΗ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 

«Υπογειοποίηση δικτύου ηλεκτροδότησης χαμηλής τάσης ΔΕΗ στην 

Τ.Κ. Κατταβιάς» 

   Στη Ρόδο σήμερα………../……/2017 , οι συμβαλλόμενοι: 
   Η «Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
Α.Ε.» 
   (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ) που εδρεύει στην Αθήνα  , η οποία καλείται στω εξής 
«ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.»     και που εκπροσωπείται νόμιμα από ……………………………. 
  Και  
 Ο Δήμος Ρόδου ο οποίος θα καλείται στο εξής «Συμμετέχων φορέας» και 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Ρόδου κ. Φώτη Χατζηδιάκο , βάσει 
της ………………απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, 
συμφώνησαν τα ακόλουθα: 
 
1. Αντικείμενο της Σύμβασης 

 
Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου: «Υπογειοποίηση 
δικτύου ηλεκτροδότησης χαμηλής τάσης ΔΕΗ στην Τ.Κ. Κατταβιάς» 
, για το οποίο ο Δήμος Ρόδου επιχορηγείται από τη ΔΕΗ ΑΕ σύμφωνα με το 
συμφωνητικό χορηγίας που υπεγράφει μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της 
ΔΕΗ Α.Ε. την 29/9/2015. 
Το έργο περιλαμβάνει (συνοπτικά): 
Α) Αποξήλωση 1 εναέριου μετασχηματιστή. 
Β) Τοποθέτηση 1 εναέριου μετασχηματιστή. 
Γ) Κατασκευή υπογείου δικτύου ΧΤ μήκους 5.893μ. 
Δ) Κατασκευη εναέριου δικτύου ΜΤ μήκους 447μ. 
Ε) Κατασκευή συνεστραμένου δικτύου ΧΤ μήκους 526μ.   
ΣΤ) Αποξήλωση εναέριου δικτύου ΜΤ μήκους 8μ. 



Ζ) Αποξήλωση εναέριου δικτύου ΧΤ μήκους 2564μ. 
Η) Αποξήλωση συνεστραμένου δικτύου ΧΤ μήκους 2.847μ. ,  
Όπως φαίνονται αναλυτικά στα σχέδια της μελέτης . 
 
2. Διάρκεια της σύμβασης 

Η σύμβαση διαρκεί μέχρι την αποπεράτωση του έργου που περιγράφεται 
στην προηγούμενη παρ.1 και μέχρι την εξόφληση από τον συμμετέχοντα 
φορέα. 
Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. δεσμεύεται ότι θα αποπρατώσει το έργο εντός 
προθεσμίας …….μηνών από την υπογραφή της σύμβασης , 
αφαιρουμένων τυχών καθυστερήσεων από υπαιτιότητα του Δήμου. 
 

3. Όροι χρηματοδότησης του έργου-Χρόνος καταβολής της 
δαπάνης.  
3.1. Ο προϋπολογισμός του έργου  ανέρχεται στο ποσό 

των449.997,62€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. (24%). Ο 
συμμετέχων φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει 
το συνολικό οριστικό (βάσει απολογισμού) κόστος του έργου. 

3.2. Ο Δήμος θα καταβάλει το ποσό της δαπάνης ως εξής: 
Μετά την υπογραφή της σύμβασης και την έναρξη  του έργου , η 
ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ θα γνωστοποιεί εγγράφως στο Δήμο κάθε μήνα το 
κόστος του μέρους του έργου που εκτελέστηκε (το οποίο 
συνίσταται κυρίως από δαπάνες εργολαβικών και κόστος υικών 
συν το αναλογούν κόστος μελέτης,επίβλεψης,μεταφορικών και 
διοικητικών εξόδων και το οποίο στη συνέχεια θα καλείται χάριν 
συντομίας «μηνιαία πιστοποίηση». 
Υποχρέωση του Δήμου Ρόδου είναι να καταβάλει στη ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε. το συνολικό ποσό της μηνιαίας πιστοποίησης (καταβολή ανά 
μηνιαία πιστοποίηση) πλέον ΦΠΑ (το ποσοστό του ΦΠΑ που θα 
ισχύει κάθε φορά κατά την πληρωμή), εντός προθεσμίας 2 
μηνών από την ημέρα που θα του γνωστοποιηθεί  η αντίστοιχη 
πιστοποίηση. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής , η 
ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ έχει το δικαίωμα να διακόψει την εκτέλεση του 
έργου μέχρι ο Δήμος να καταβάλει το αντίστοιχο ποσό. Ο 
συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του έργου παρατείνεται , για 
υνίσταται κάθε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής, κατά το 
πλήθος των ημερολογιακών ημερών καθυστέρησης 
προσαυξημένο κατά 5 ημερολογιακές ημέρες. 

3.3. Μετά το πέρας του έργου , η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ θα ενημερώσει σχετικά 
εγγράφως το συμμετέχοντα φορέα(αναγγελία πέρατος του 
έργου) και θα του γνωστοποιήσει την τελευταία μηνιαία 
πιστοποίηση. 
Με την καταβολή του ποσού από πλευράς του Δήμου που 
αντιστοιχεί στην τελευταία μηνιαία πιστοποίηση (η οποία 
προϋποθέτει την καταβολή σύμφωνα με την παρ.3.2. των ποσών 
που αντιστοιχούν σε όλες τις προηγούμενες πιστοποιήσεις) λήγει 
η παρούσα Σύμβαση σύμφωνα με την παρ.2 αυτής. 

3.4. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής οποιασδήποτε μηνιαίας 
συμμετοχής, ο συμμετέχων φορέας επιβαρύνεται με τον εκάστοτε 
νόμιμο τόκο υπερημερίας, επί του αντίστοιχου ποσού της 
συμμετοχής, για όλο τον χρόνο καθυστέρησης της καταβολής 
της. 

3.5. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν και αποδέχονται το 
συνοικό απολογιστικό κόστος του έργου , το οποιο συνίσταται 



από το άθροισμα των ποσών όλων των μηνιαίων πιστοποιήσεων 
του, να αποκλίνει από το προϋπολογιστικό κόστος που 
αναφέρεται στην παρ.3.1.(να το υπερβαίνει ή να υπολείπεται 
αυτού) λόγω τυχών αφανών εμποδίων που θα επηρεάσουν την 
κατασκευή του υπογείου δικτύου ή λόγω άλλων αιτίων, 
επηρεάζοντας αντίστοιχα το ποσό της συνολικής συμμετοχής του 
συμμετέχοντα φορέα. 
 

4. Τροποποίηση της σύμβασης 
Κάθε τροποποίηση των όρων της σύμβασης θα γίνεται μόνο 
εγγράφως. 

5. Δωσιδικία 
Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών που τυχόν θα 
προκύψουν από την παρούσα σύμβαση είναι τα δικαστήρια της 
Ρόδου. 
 

6. Πρωτότυπα 
Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε πέντε όμοια πρωτότυπα και από 
τα οποία η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ έλαβε 2 αντίγραφα και 3 αντίγραφα ο Δήμος 
Ρόδου. 
Συνημμένα: 

Νομιμοποιητικό έγγραφο εκπροσώπησης. 

Για το Δήμο Ρόδου                                              Για τη ΔΕΔΔΗΕ 

Α.Ε. 

 

Φώτης Χατζηδιάκος                                              --------------    

 

3) Την υλοποίηση του έργου:«Υπογειοποίηση δικτύου 

ηλεκτροδότησης χαμηλής τάσης ΔΕΗ στην Τ.Κ. Κατταβιάς» , 

από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. , δεδομένου ότι είναι ο μοναδικός εκ του 

Νόμου διαχειριστής του ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

4)        Την διάθεση πίστωσης ποσού 450.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-

7325.0001 και να εξουσιοδοτήσει τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών 

για την υπογραφή της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. 

5)        Να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο Ρόδου για την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

 

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 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. Την έγκριση της εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση και λήψη 
απόφασης του θέματος επειδή συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος 
χαρακτήρα. 
 

2.Την  αποδοχή-έγκριση της μελέτης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.:  

«Υπογειοποίηση δικτύου ηλεκτροδότησης χαμηλής τάσης 

ΔΕΗ στην Τ.Κ. Κατταβιάς», συνολικού προϋπολογισμού 

449.997,62€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. (24%) , η 

οποία περιλαμβάνει τις κατωτέρω εργασίες: 

Α) Αποξήλωση 1 εναέριου μετασχηματιστή. 

Β) Τοποθέτηση 1 εναέριου μετασχηματιστή. 

Γ) Κατασκευή υπογείου δικτύου ΧΤ μήκους 5.893μ. 

Δ) Κατασκευη εναέριου δικτύου ΜΤ μήκους 447μ. 

Ε) Κατασκευή συνεστραμένου δικτύου ΧΤ μήκους 526μ.   

ΣΤ) Αποξήλωση εναέριου δικτύου ΜΤ μήκους 8μ. 

Ζ) Αποξήλωση εναέριου δικτύου ΧΤ μήκους 2564μ. 

Η) Αποξήλωση συνεστραμένου δικτύου ΧΤ μήκους 2.847μ. 

   3.Την έγκριση του σχεδίου σύμβασης, για την υλοποίηση του 

έργου:«Υπογειοποίηση δικτύου ηλεκτροδότησης χαμηλής 

τάσης ΔΕΗ στην Τ.Κ. Κατταβιάς», μεταξύ του Δήμου Ρόδου και 

της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ , η οποία έχει ως εξής: 

ΣΥΜΒΑΣΗ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 

«Υπογειοποίηση δικτύου ηλεκτροδότησης χαμηλής τάσης ΔΕΗ στην 

Τ.Κ. Κατταβιάς» 

   Στη Ρόδο σήμερα………../……/2017 , οι συμβαλλόμενοι: 
   Η «Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας   
Α.Ε.» 
   (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ) που εδρεύει στην Αθήνα  , η οποία καλείται στο 
‘ εξής «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.»     και που εκπροσωπείται νόμιμα από 
……………………………. 
  Και  
 Ο Δήμος Ρόδου ο οποίος θα καλείται στο εξής «Συμμετέχων φορέας» και 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Ρόδου κ. Φώτη Χατζηδιάκο , βάσει 
της ………………απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, 



συμφώνησαν τα ακόλουθα: 
 

1.Αντικείμενο της Σύμβασης 
 

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου: «Υπογειοποίηση 
δικτύου ηλεκτροδότησης χαμηλής τάσης ΔΕΗ στην Τ.Κ. Κατταβιάς» 
, για το οποίο ο Δήμος Ρόδου επιχορηγείται από τη ΔΕΗ ΑΕ σύμφωνα με το 
συμφωνητικό χορηγίας που υπεγράφει μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της 
ΔΕΗ Α.Ε. την 29/9/2015. 
Το έργο περιλαμβάνει (συνοπτικά): 
Α) Αποξήλωση 1 εναέριου μετασχηματιστή. 
Β) Τοποθέτηση 1 εναέριου μετασχηματιστή. 
Γ) Κατασκευή υπογείου δικτύου ΧΤ μήκους 5.893μ. 
Δ) Κατασκευη εναέριου δικτύου ΜΤ μήκους 447μ. 
Ε) Κατασκευή συνεστραμένου δικτύου ΧΤ μήκους 526μ.   
ΣΤ) Αποξήλωση εναέριου δικτύου ΜΤ μήκους 8μ. 
Ζ) Αποξήλωση εναέριου δικτύου ΧΤ μήκους 2564μ. 
Η) Αποξήλωση συνεστραμένου δικτύου ΧΤ μήκους 2.847μ. ,  
Όπως φαίνονται αναλυτικά στα σχέδια της μελέτης . 
 

2.Διάρκεια της σύμβασης 
Η σύμβαση διαρκεί μέχρι την αποπεράτωση του έργου που περιγράφεται 
στην προηγούμενη παρ.1 και μέχρι την εξόφληση από τον συμμετέχοντα 
φορέα. 
Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. δεσμεύεται ότι θα αποπρατώσει το έργο εντός προθεσμίας 
…….μηνών από την υπογραφή της σύμβασης , αφαιρουμένων τυχών 
καθυστερήσεων από υπαιτιότητα του Δήμου. 
 
3.Όροι χρηματοδότησης του έργου-Χρόνος καταβολής της δαπάνης.  
3.1.Ο προϋπολογισμός του έργου  ανέρχεται στο ποσό των449.997,62€ 
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. (24%). Ο συμμετέχων φορέας 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει το συνολικό οριστικό (βάσει 
απολογισμού) κόστος του έργου. 
3.2.Ο Δήμος θα καταβάλει το ποσό της δαπάνης ως εξής: 
Μετά την υπογραφή της σύμβασης και την έναρξη  του έργου , η     
ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ θα γνωστοποιεί εγγράφως στο Δήμο κάθε μήνα το κόστος του 
μέρους του έργου που εκτελέστηκε (το οποίο συνίσταται κυρίως από 
δαπάνες εργολαβικών και κόστος υικών συν το αναλογούν κόστος 
μελέτης,επίβλεψης,μεταφορικών και διοικητικών εξόδων και το οποίο στη 
συνέχεια θα καλείται χάριν συντομίας «μηνιαία πιστοποίηση». 
Υποχρέωση του Δήμου Ρόδου είναι να καταβάλει στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. το 
συνολικό ποσό της μηνιαίας πιστοποίησης (καταβολή ανά μηνιαία 
πιστοποίηση) πλέον ΦΠΑ (το ποσοστό του ΦΠΑ που θα ισχύει κάθε φορά 
κατά την πληρωμή), εντός προθεσμίας 2 μηνών από την ημέρα που θα 
του γνωστοποιηθεί  η αντίστοιχη πιστοποίηση. Σε περίπτωση μη 
εμπρόθεσμης καταβολής , η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ έχει το δικαίωμα να διακόψει την 
εκτέλεση του έργου μέχρι ο Δήμος να καταβάλει το αντίστοιχο ποσό. Ο 
συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του έργου παρατείνεται , για υνίσταται κάθε 
περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής, κατά το πλήθος των 
ημερολογιακών ημερών καθυστέρησης προσαυξημένο κατά 5 
ημερολογιακές ημέρες. 
3.3.Μετά το πέρας του έργου , η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ θα ενημερώσει σχετικά 
εγγράφως το συμμετέχοντα φορέα(αναγγελία πέρατος του έργου) και θα 
του γνωστοποιήσει την τελευταία μηνιαία πιστοποίηση. 



     Με την καταβολή του ποσού από πλευράς του Δήμου που αντιστοιχεί  
στην τελευταία μηνιαία πιστοποίηση (η οποία προϋποθέτει την καταβολή 
σύμφωνα με την παρ.3.2. των ποσών που αντιστοιχούν σε όλες τις 
προηγούμενες πιστοποιήσεις) λήγει η παρούσα Σύμβαση σύμφωνα με την 
παρ.2 αυτής. 
3.4.Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής οποιασδήποτε μηνιαίας 
συμμετοχής, ο συμμετέχων φορέας επιβαρύνεται με τον εκάστοτε νόμιμο 
τόκο υπερημερίας, επί του αντίστοιχου ποσού της συμμετοχής, για όλο τον 
χρόνο καθυστέρησης της καταβολής της. 
3.5.Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν και αποδέχονται το συνοικό 
απολογιστικό κόστος του έργου , το οποιο συνίσταται από το άθροισμα των 
ποσών όλων των μηνιαίων πιστοποιήσεων του, να αποκλίνει από το 
προϋπολογιστικό κόστος που αναφέρεται στην παρ.3.1.(να το υπερβαίνει ή 
να υπολείπεται αυτού) λόγω τυχών αφανών εμποδίων που θα επηρεάσουν 
την κατασκευή του υπογείου δικτύου ή λόγω άλλων αιτίων, επηρεάζοντας 
αντίστοιχα το ποσό της συνολικής συμμετοχής του συμμετέχοντα φορέα. 

 
4.Τροποποίηση της σύμβασης 
Κάθε τροποποίηση των όρων της σύμβασης θα γίνεται μόνο εγγράφως. 
5.Δωσιδικία 
Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών που τυχόν θα 
προκύψουν από την παρούσα σύμβαση είναι τα δικαστήρια της Ρόδου. 

 
6.Πρωτότυπα 
Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε πέντε όμοια πρωτότυπα και από τα 
οποία η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ έλαβε 2 αντίγραφα και 3 αντίγραφα ο Δήμος Ρόδου. 
Συνημμένα: 

Νομιμοποιητικό έγγραφο εκπροσώπησης. 

Για το Δήμο Ρόδου                                              Για τη ΔΕΔΔΗΕ 

Α.Ε. 

 

Φώτης Χατζηδιάκος                                              --------------    

 

4. Την έγκριση υλοποίησης του έργου:«Υπογειοποίηση δικτύου 

ηλεκτροδότησης χαμηλής τάσης ΔΕΗ στην Τ.Κ. Κατταβιάς» , 

από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. , δεδομένου ότι είναι ο μοναδικός εκ του 

Νόμου διαχειριστής του ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

  



 

5. Την έγκριση διάθεση πίστωσης ποσού 450.000,00 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-7325.0001 και να εξουσιοδοτήσει τον Αντιδήμαρχο 

Οικονομικών για την υπογραφή της απόφασης ανάληψης 

υποχρέωσης. 

6. Την  εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ρόδου για την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

  
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
                               ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 


