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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  25/5/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 14/25-5-2017    Αριθ. Απόφασης: 430/2017 

 
 
 

Στη Ρόδο σήμερα  25 Μαϊου 2017 ημέρα Πέμπτη  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. 
2/37228/19.5.2017 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» 

 27. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

  

2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
 

4.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 28.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος  

7.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  29.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 30.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας 

9. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 31.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

 32.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

11.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

33. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

12. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

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

14.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ   

15.ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

16.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

17.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

36. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 
 

18.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

19.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 
 

  

20.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

21.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

22.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

23.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

24.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

25.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

2.ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 7.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

3.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

4.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

9.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

5.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος  

10.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Δημοτικός Σύμβουλος  κ. Αθηνόδωρος Κωνσταντίνου δεν εκλήθη 
στη Συνεδρίαση σύμφωνα με την  αριθ. 1249/2017 Διαπιστωτική Πράξη  του 
Δήμου Ρόδου επί της αρ. ΕΜΠ15/1.9.2014 Απόφασης του Γ.Γ.Αποκεντρωμένης 
Δ/σης Αιγαίου.  

 
 

Επίσης στη συνεδρίαση παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ 
κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος  και ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Ρόδου 
κ.Μ.Παγκάς. 

 
 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα έξι (46) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα έξι 
(36), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 
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Θ Ε Μ Α 14.1 :  Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ 
ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ, ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ για το έτος 2017,  καθώς και τον ορισμό ενός 
εκπροσώπου για την Επιτροπή Παρακολούθησης αρ.πρωτ. 
2/37076/2017. 
  
Ο   Αντιδήμαρχος κ. Α.Πάλλας εισηγούμενος το θέμα, θέτει υπόψη 
του σώματος την  αρ. πρωτ. 2/37076/9-05-2017  εισήγηση,  η οποία 
έχει ως εξής: 
 
 
Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την τριμερή προγραμματική σύμβαση 
μεταξύ ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ., ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ για το έτος 2017, καθώς και τον ορισμό ενός εκπροσώπου 
για την επιτροπή παρακολούθησης.  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
του άρθρου 100 Ν.3852/2010,  

όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 36 Ν.4257/2014, 
 µεταξύ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ -Ε.ΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ.-

∆ΗΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ  
 
Στη Ρόδο σήµερα  …………………… - 2017 τα παρακάτω 

συµβαλλόµενα µέρη: 
 
1. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,  που εκπροσωπείται 

νόµιµα από τον Περιφερειάρχη  κ. Γεώργιο Χατζηµάρκο  
2. Ο ∆ήµος Ρόδου όπως νόµιµα εκπροσωπείται από τον 

∆ήµαρχο Ρόδου  κ. Φώτη Χατζηδιάκο. 
3. Η αστική µη κερδοσκοπική εταιρία µε την επωνυµία 

«ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ.», που εκπροσωπείται νόµιµα από 
τον Πρόεδρο του ∆.Σ. της κ. Αγαπητό Πάλλα. 

 
Έχοντας υπόψη: 
 
� Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 όπως 

συµπληρώθηκε µε το άρθρο 36 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθµίσεις 
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». 

� Την απόφαση µε αριθµό ………….  του Περιφερειακού 
Συµβουλίου της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου . 

� Την απόφαση µε αριθµό ………….  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου 
του ∆ήµου Ρόδου. 

� Την απόφαση µε αριθµό …………….. του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ. 

� Την απόφαση µε αριθµό …………….. του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ. για εξουσιοδότηση υπογραφής της 
προγραµµατικής σύµβασης στον Πρόεδρο ∆.Σ. 
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� Την υπ' αριθµό ............. απόφαση της οικονοµικής 
επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  

� Την υπ' αριθµό......... απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

� Τον αριθµό καταχώρησης .............. στο Βιβλίο Εγκρίσεων 
και Εντολών Πληρωµής της Υ.∆.Ε 

 

συµφωνούν, συνοµολογούν  και αποδέχονται τα ακόλουθα: 

 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 
   Η Ε.ΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ. είναι εταιρεία προστασίας περιβάλλοντος 

της τοπικής αυτοδιοίκησης ∆ωδ/σου. Απασχολεί εποχιακό προσωπικό 
όπως οδηγούς οχηµάτων, εργάτες γενικών καθηκόντων, διοικητικό 
προσωπικό καθώς και επιστηµονικό και τεχνικό προσωπικό ∆ασοπόνους, 
τεχνικούς οχηµάτων. ∆ιαθέτει σηµαντικό εξοπλισµό ο οποίος 
χρηµατοδοτήθηκε από έσοδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ∆ωδ/σου. Η 
µέχρι σήµερα λειτουργία της ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ. έχει εξαιρετικά 
αποτελέσµατα όπως :  

 
1. Καθαρισµούς (πρανών των ασφάλτινων και µη οδοστρωµάτων, φρεατίων, 

πάρκων, νησίδων κτλ). 

2. Κλαδεύσεις δέντρων εντός των αστικών περιοχών, στο εθνικό 
και στο επαρχιακό δίκτυο.  
 

 
Τα περισσότερα από τα οχήµατα και ιδιαιτέρως αυτά µε τη µεγάλη 

χωρητικότητα νερού χρησιµοποιούνται σε διάφορες εργασίες, όπως 
ποτίσµατα δενδρυλλίων, πληρώσεις δεξαµενών, καθαρισµούς δρόµων 
κλπ. 

Για τους παραπάνω λόγους οι  ανωτέρω συµβαλλόµενοι 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου-∆ήµος Ρόδου - ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ  µε σκοπό 
την περιβαλλοντική προστασία του νησιού της Ρόδου και της Κώ  και την 
εν γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας συνάπτουν 
µεταξύ τους προγραµµατική σύµβαση για την υλοποίηση προγράµµατος 
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο του άρθρου 100 του 
Ν.3852/2010 όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 36 του Ν.4257/2014 
«Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» µε τους 
παρακάτω όρους: 

 
 
 
 

Άρθρο 1 

Αντικείµενο της σύµβασης 
 

Αντικείµενο της προγραµµατικής σύµβασης είναι η 
περιβαλλοντική προστασία των Νήσων της Ρόδου και της Κω και η εν 
γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Οι παραπάνω 
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δράσεις περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα περιβαλλοντικής προστασίας 
του νησιού που έχει εκπονήσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε 
συνεργασία µε την ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ. και τον ∆ήµο Ρόδου και το οποίο 
περιέχεται στην παραπάνω µε αριθµό ………… απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
Περιλαµβάνεται επίσης η κοστολόγηση των παραπάνω δράσεων καθώς 
επίσης τα µέσα και ο τρόπος υλοποίησης τους. 

Αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης αποτελεί το σχέδιο 
δράσης που επισυνάπτεται στην παρούσα στο οποίο αναλύονται το 
αντικείµενο, οι στόχοι και οι όροι υλοποίησης αυτής. 

 
 
 
 
 
 

Άρθρο 2 

∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων 
  
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαµβάνει:  
α) τη χρηµατοδότηση της ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ για την υλοποίηση του 

έργου - αντικειµένου της Σύµβασης µέχρι του ποσού των τετρακοσίων 
ενενήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα  Ευρώ (499.750€) για το 
έτος 2017. 

β)  να διαθέσει τον απαραίτητο µηχανολογικό εξοπλισµό που έχει,  
όπως αυτός περιγράφεται στην οικονοµοτεχνική έκθεση. 

 
 Η ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ αναλαµβάνει: 

  α) να διαθέσει το κατάλληλο προσωπικό που απαιτείται καθ’ όλη 
τη διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος και τον απαραίτητο 
µηχανολογικό εξοπλισµό που έχει,  όπως αυτός περιγράφεται στην 
οικονοµοτεχνική έκθεση. 

 
   Ο ∆ήµος Ρόδου αναλαµβάνει: 

α) να διαθέσει τον απαραίτητο µηχανολογικό εξοπλισµό που έχει,  
όπως αυτός περιγράφεται στην οικονοµοτεχνική έκθεση. 
 

Άρθρο 3 
Πόροι - Χρηµατοδότηση 

 Ο προϋπολογισµός για την υλοποίηση του παραπάνω 
προγράµµατος  που  αφορά στις υπηρεσίες  του άρθρου 1 της παρούσας  
ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων 
πενήντα  Ευρώ (499.750€)  και αφορά στο κόστος της περιόδου 
διάρκειας της παρούσας σύµβασης.  
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Η καταβολή του συµφωνηθέντος ποσού από την 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (K.A.E……………….. ) στην 
ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ  θα γίνει  σε µηνιαίες δόσεις ανάλογα µε την 
εξέλιξη του έργου και σύµφωνα µε το πρακτικό 
πιστοποίησης εργασιών από την επιτροπή παρακολούθησης 
του άρθρου 5. 
 

Άρθρο 4 
∆ιάρκεια ισχύος της Σύµβασης 

  
Η διάρκεια ισχύος της  Σύµβασης ορίζεται σε εκατό πενήντα (150) 

ηµέρες κατόπιν έγκρισης της παρούσης από την αρµόδια υπηρεσία, 
Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 
 

Άρθρο 5 
Επιτροπή παρακολούθησης 

  
Για την παρακολούθηση της υλοποίησης της σύµβασης, ορίζεται 

τετραµελής  Επιτροπή αποτελούµενη από έναν (1) εκπρόσωπο της 
ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ, από έναν (1) εκπρόσωπο του ∆ήµου Ρόδου και δύο 
(2) εκπροσώπους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

Η Επιτροπή είναι δυνατόν να πλαισιώνεται από ειδικό προσωπικό 
που έχει γνώση του αντικειµένου της Σύµβασης.  

Αρµοδιότητα της Επιτροπής είναι η εποπτεία της εκτέλεσης των 
προβλεπόµενων όρων και η λήψη αποφάσεων για κάθε ζήτηµα που δεν 
ρυθµίζεται µε τη Σύµβαση αυτή. 

 
Αναλυτικότερα, η Επιτροπή Παρακολούθησης: 
 
� Ελέγχει την καλή και έγκαιρη υλοποίηση του προγράµµατος.  
� Εγκρίνει την εκτέλεση και τη δαπάνη των εργασιών που 

αφορούν στην υλοποίηση του προγράµµατος.  
� Εγκρίνει τους απολογισµούς δαπανών της ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ 

που αφορούν την προγραµµατική σύµβαση. 
 

Άρθρο 6 
Επίλυση διαφορών 

 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι αρµόδια για την επίλυση των 

διαφορών που είναι δυνατόν να προκύψουν από την ερµηνεία και την 
εφαρµογή των άρθρων της Σύµβασης αυτής και της υλοποίησης του 
προγράµµατος.  

 

Άρθρο 7 
Ρήτρες 
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Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της παρούσας 

σύµβασης (όλοι οι όροι θεωρούνται ουσιώδεις) µε υπαιτιότητα ενός των 
συµβαλλοµένων, οι υπόλοιποι συµβαλλόµενοι δύνανται να κηρύξουν 
αυτόν  έκπτωτο και να απαιτήσουν από αυτόν την αποκατάσταση κάθε 
θετικής και αποθετικής ζηµίας τους.  

 
 
 

Άρθρο 8 
Τροποποίηση της Σύµβασης 

 
Για οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας προγραµµατικής 

σύµβασης απαιτείται η ίδια διαδικασία έγκρισης στην οποία υποβλήθηκε 
και η αρχική σύµβαση. 

Αυτά συµφώνησαν συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα 
συµβαλλόµενα µέρη και προς απόδειξη συντάχθηκε αυτή η Σύµβαση, η 
οποία αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε  υπογράφεται σε τρία(3) 
αντίτυπα. 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
  

 Για την 
ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ  

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 

ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΠΑΛΛΑΣ 

 Για τον ∆ήµο 
Ρόδου  

Ο ∆ήµαρχος 
 
 
 
 

ΦΩΤΗΣ 
ΧΑΤΖΗ∆ΙΑΚΟΣ  

Για την Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου  

Ο Περιφερειάρχης  
 

 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ 

 
 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟ∆ΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 100 Ν. 
3852/2010 ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 36 
Ν.4257/2014 ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-∆ΗΜΟΥ 
ΡΟ∆ΟΥ-ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ. 

 
Το παρόν κείµενο αποτελεί εξειδίκευση των όσων στοιχείων 

αναφέρονται για το πρόγραµµα της περιβαλλοντικής προστασίας του 
νησιού της Ρόδου στις αποφάσεις που ελήφθησαν από το Περιφερειακό 
Συµβούλιου της Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αριθ. Απόφ….……./2017, 
την µε αρ. πρωτ …………./2017 απόφαση του ∆.Σ του ∆ήµου Ρόδου και 
την µε αρ. πρωτ …………./2017 απόφαση του ∆.Σ της ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
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1) ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΕΩΝ 
2) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-(µηχανοκίνητος-ηλεκτρονικός-εγκαταστάσεις) 
3) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ 
4) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
5) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
 
 
1) ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΕΩΝ 
Το χρονοδιάγραµµα των δράσεων θα έχει διάρκεια εκατό πενήντα 

(150) ηµερών, αρχής γενοµένης από την υπογραφή της παρούσας 
σύµβασης. 

Το προσωπικό θα χωριστεί σε 4 οµάδες µε το ακόλουθο 
χρονοδιάγραµµα ανά οµάδα. 

 

Νήσος Ρόδος: 
 

A/A 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ 
(ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Ο∆ΙΚΩΝ 

∆ΙΚΤΥΩΝ) 
ΗΜΕΡΕΣ ΟΜΑ∆Α 

1 ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ-ΤΣΑΙΡΙ 30 Α 

2 ΡΟ∆ΟΥ - ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 22 Α 

3 
 ΣΩΡΟΝΗ-∆ΙΜΙΛΙΑ,∆ΙΜΙΛΙΑ-

ΣΑΛΑΚΟΣ 
33 Α 

4 
ΚΑΛΑΒΑΡ∆Α- ΚΑΜΕΙΡΟΣ 

ΣΚΑΛΑ 
30 Α 

5 ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΙ-ΚΑΛΑΒΑΡ∆Α 20 Α 

6 
ΕΠ. Ο∆ΟΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ -

ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ 
15 Α 

ΣΥΝΟΛΟ 150   

 
 
 
 

A/A 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ 
(ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Ο∆ΙΚΩΝ 

∆ΙΚΤΥΩΝ) 
ΗΜΕΡΕΣ ΟΜΑ∆Α 

1 ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ-ΡΟ∆ΟΣ 35 Β 

2 ΚΡΕΜΑΣΤΗ-ΠΑΣΤΙ∆Α-ΜΑΡΙΤΣΑ 40 Β 

4 ΨΙΝΘΟΣ-ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ 25 Β 

5 ΨΙΝΘΟΣ-ΑΡΧΙΠΟΛΗ 25 Β 

6 ΜΑΡΙΤΣΑ-ΨΙΝΘΟΣ 25 Β 

ΣΥΝΟΛΟ 150 
 

 
 

A/A 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ 
(ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Ο∆ΙΚΩΝ 

∆ΙΚΤΥΩΝ) 
ΗΜΕΡΕΣ ΟΜΑ∆Α 

1 ΚΟΛΥΜΠΙΑ-ΚΑΛΑΘΟΣ 40 Γ 

2 ΠΥΛΩΝΑ-ΚΑΤΤΑΒΙΑ 60 Γ 
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3 ΛΑΡ∆ΟΣ ΛΑΕΡΜΑ 20 Γ 

4 ΓΕΝΝΑ∆Ι ΑΠΟΛΑΚΚΙΑ 30 Γ 

ΣΥΝΟΛΟ 150   

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΕΣ ΟΜΑ∆Α 

1 

 Επισκευές 
οδοστρώµατος στο 

εθνικό, κεντρικό και 
επαρχιακό δίκτυο 

150 Ε 

 
 
 

Νήσος Κώ: 
 

A/A 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ 

ΗΜΕΡΕΣ ΟΜΑ∆Α 
(ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Ο∆ΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ) 

1 Κως-Ζηπάρι-Λινοπότι-Αντιμάχεια-Καρυδιά-Κέφαλος 

150 

∆ 

2 
Κως-Ασκληπείον-Χαϊχούτες-Ασφενδιού-Αμανιού-Πυλί-

Καρδάμαινα-Αντιμάχεια-Μαστιχάρι 
∆ 

3 Κως-Ακρωτήριο-Ψαλίδι-Ιαματικές Πηγές ∆ 

4 Κως-Σκανδάρι ∆ 

5 Από Επαρχιακή οδό εώς Πλατάνι ∆ 

6 Ζηπάρι-Ασφενδιού ∆ 

7 Από Επαρχιακή οδό εώς Τιγκάκι ∆ 

8 Λίμνη-Πυλί ∆ 

9 Από Επαρχιακή οδό εώς Μαρμάρι ∆ 

 

A/A 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ 

ΗΜΕΡΕΣ ΟΜΑ∆Α 
(ΚΛΑ∆ΕΜΑΤΑ) 

1 από κόμβο Συνεταιρισμού εως Ζηπάρι 

150 

∆ 

2 από Ζηπάρι εως Λίμνη Πυλίου ∆ 

3 από Σταυρού Πέραμα εως Νεκροταφείο Αντιμάχειας ∆ 

4 από κύκλο Αντιμάχειας εως κύκλο αεροδρομίου ∆ 

5 από κύκλο αεροδρομίου εως Λύκειο Αντιμάχειας ∆ 

6 από Πλατάνι εως Ασκληπιείο ∆ 

7 από κύκλο Αντιμάχειας εως Μαστιχάρι ∆ 

8 από κύκλο αεροδρομίου εως Καρδάμαινα ∆ 

9 από Μαρίνα εως φυλάκιο Αγ. Φωκα ∆ 

10 κατά μήκος όλης της οδού ∆ 

11 κατά μήκος όλης της οδού ∆ 

 
 
 
 

2) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
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Στο πρόγραµµα θα διατεθεί ο παρακάτω εξοπλισµός: 

 
1. Οχήµατα (ελαφρά 4χ4 µε ειδικό εξοπλισµό,  υδροφόρες):   

 
 
 

Ο ∆ΗΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΧΗΜΑΤΑ 
 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΧΩΡΗ/ΤΑ 
ΣΕ ΝΕΡΟ 

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΑΝΤΛΗΣΗΣ 

ΘΕΣΗ 

1 
ISUZU 

Αριθ.κυκλοφορίας 
ΚΗΗ 4715 

700 100ΛΤ/ΛΕΠΤΟ ΕΛΕΟΥΣΑ 

2 
NISSAN 

Αριθ.κυκλοφορίας 
ΚΗY 1194  

ΚΩ 

3 
MITSUBISHI 

Αριθ.κυκλοφορίας 
ΚΗY 1218 

700 100ΛΤ/ΛΕΠΤΟ ΕΛΕΟΥΣΑ 

4 
MITSUBISHI 

Αριθ.κυκλοφορίας 
ΚΗY 1219 

700 100ΛΤ/ΛΕΠΤΟ ΕΛΕΟΥΣΑ 

5 
MITSUBISHI 

Αριθ.κυκλοφορίας 
ΚΗY 1220 

700 100ΛΤ/ΛΕΠΤΟ ΕΛΕΟΥΣΑ 

6 

RENAULT   
Υ∆ΡΟΦΟΡΟ 1 

Αριθ.κυκλοφορίας 
ΚΗY 1264 

10000 100ΛΤ/ΛΕΠΤΟ ΕΛΕΟΥΣΑ 

7 
ISUZU 

Αριθ.κυκλοφορίας 
ΚΗΗ 4716 

700 100ΛΤ/ΛΕΠΤΟ ΕΛΕΟΥΣΑ 

8 
NISSAN 

Αριθ.κυκλοφορίας 
ΚΗΥ 1197  

ΕΛΕΟΥΣΑ 

9 
NISSAN 

Αριθ.κυκλοφορίας 
ΚΗΥ 1198  

ΕΛΕΟΥΣΑ 

10 

IVECO       
Υ∆ΡΟΦΟΡΟ 2 

Αριθ.κυκλοφορίας 
ΚΗΗ 4721 

14000 100ΛΤ/ΛΕΠΤΟ ΕΛΕΟΥΣΑ 

 
 
 
 
 
 

 
Ο ∆ΗΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ  

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ 
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Α/Α 
ΤΥΠΟΣ 

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ   ΘΕΣΗ 

1 
SUZUKI 

Αριθ. κυκλοφορίας 
ΡΚΑ 950 

 ΕΛΕΟΥΣΑ 

2 
SUZUKI  

Αριθ. κυκλοφορίας 
ΡΚΑ 949 

 ΕΛΕΟΥΣΑ 

3 
YAMAHA  

Αριθ. κυκλοφορίας 
PKZ 816 

 ΕΛΕΟΥΣΑ 

 
 
 
 

 
Η ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΧΗΜΑΤΑ 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΧΩΡΗ/ΤΑ 
ΣΕ ΝΕΡΟ 

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΑΝΤΛΗΣΗΣ 

ΘΕΣΗ 

 

1 
MITSUBISHI 

Αριθ.κυκλοφορίας 
ΡΟΤ 2680   

ΕΛΕΟΥΣΑ 

2 
JEEP 

Αριθ.κυκλοφορίας 
ΡΟΜ 8939   

ΕΛΕΟΥΣΑ 

 
 

 
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 

ΟΧΗΜΑΤΑ 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΧΩΡΗ/ΤΑ 
ΣΕ ΝΕΡΟ 

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΑΝΤΛΗΣΗΣ 

ΘΕΣΗ 

 

1 
FORD  

Αριθ.κυκλοφορίας 
ΚΗΗ 3433 

700 100ΛΤ/ΛΕΠΤΟ ΕΛΕΟΥΣΑ 

2 
FORD  

Αριθ.κυκλοφορίας 
ΚΗΗ 3431 

700 100ΛΤ/ΛΕΠΤΟ ΕΛΕΟΥΣΑ 

 
 
 
 

 
 
 

 

Επίσης η ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ διαθέτει ειδικό εξοπλισµό όπως πριόνια 
χειρός, αξίνες, φτυάρια, τσάπες, χλοοκοπτικά και ξυλοκοπτικά παντός 
τύπου, φακούς, σειρήνες, διόπτρες, µάσκες κ.λπ 

 
1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
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 Η ενηµέρωση και επικοινωνία γίνεται µέσω του ασύρµατου 

δικτύου της ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ. Υπάρχει ένας αναµεταδότης στον Αττάβυρο 
(κανάλι 1) και τρία link, το ένα στα Κοσκινού (κανάλι 2), το άλλο στο 
Γέρακα – Νότια Ρόδος (κανάλι 3) και το τρίτο στον Προφήτη Ηλία 
Σαλάκου (κανάλι 5). Επίσης υπάρχει το κανάλι 4, για ενδοεπικοινωνία 
των πληρωµάτων που βρίσκονται στο ίδιο συµβάν. 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ - ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

1.ANAMETA∆OTHΣ LING ΑΤΑΒΥΡΟΥ 

f> ΤΧ εκποµπή 169.950 ΜΗΖ VHF (MOTOROLA)GM-340 SN 

103TDEG198 f> RX λήψη 165.350 ΜΗΖ VHF (MOTOROLA)GM-340 SN 

103TDQ 198 f> TX+RX 409.975 ΜΗΖ UHF (MOTOROLA)GM-340 SN 

103TLE8012 

 

2. ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗΣ LING ΓΕΡΑΚΑ 

f> ΤΧ εκποµπή 170,0~5 ΜΗΖ VHF (MOTOROLA)GM-340 SN 

103TDGN850 f> RX λήψη 165.425 ΜΗΖ VHF (MOTOROLA)GM-340 SN 

103TEGF407 f> TX+RX 409.975 ΜΗΖ UHF (MOTOROLA)GM-340 SN 

103TLE8010 

 

3.LING ΚΟΣΚΙΝΟΥ 

f> TX+RX 169,4625 ΜΗΖ VHF (MOTOROLA)GM-340 SN 

103TDEDI00 f> TX+RX 409.975 ΜΗΖ UHF (MOTOROLA)GM-340 SN 

103TLE8013 

 

4. ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗΣ Π.ΗΛΙΑ ΣΑΛΑΚΟΥ 

f> ΤΧ εκποµπή 169.475 ΜΗΖ VHF (MOTOROLA)GM-340 SN 

103TDEG198 f> RX λήψη 165.350 ΜΗΖ VHF (MOTOROLA)GM-340 SN 

103TDEG201 

 

5. ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  

Α. ΚΕΝΤΡΟ ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ  

 MOTOROLAS.N 103ΤΚΝ4682 

Β. ΚΕΝΤΡΟ Π.Υ.Ρ 

 MOTOROLAS.N 304IWV4508 

 
 

2. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 
 

Νήσος Ρόδος : 
Η ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ στεγάζεται σε κτιριακές εγκαταστάσεις 

συνολικής επιφανείας 700 τ.µ στον οικισµό Ελεούσας Ρόδου που 
περιλαµβάνουν 3 ορόφους µε γραφεία της εταιρείας, αίθουσα 
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συνεδριάσεων, συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων µε τις ηλεκτρονικές 
ασύρµατες υποδοµές επικοινωνιών VHF και πλήρως εξοπλισµένο 
µηχανουργείο για την συντήρηση των οχηµάτων. Επίσης υπάρχει 
αποθήκη υλικού. 

Νήσος Κώ : 
Η ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ στεγάζεται σε κτιριακές εγκαταστάσεις 

συνολικής επιφανείας 15 τ.µ. στην Ακτή Μιαούλη 2, στο διοικητήριο 
στον Α όροφο στο Τµήµα  διοικητικής υποστήριξης και οικονοµικού. 

 
 

 
3) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ 

 
Το προτεινόµενο πρόγραµµα δράσης περιλαµβάνει τις ακόλουθες 

ενέργειες: 
� Την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Ρόδου και της 

Κω µε συντονισµένες  παρεµβάσεις  σε συνεργασία µε τις αρµόδιες 
δηµόσιες υπηρεσίες. 

 
Πέρα από τα προαναφερόµενα, το πρόγραµµα θα περιλαµβάνει 

και πρόσθετες δράσεις όπως: 
� Καθαρισµό πρανών των ασφάλτινων και µη οδοστρωµάτων. 
� Καθαρισµός Φρεατίων. 
� Καθαρισµός Νησίδων κεντρικού, εθνικού και επαρχιακού 

οδικού δίκτυο 
� Καθαρισµός  ρείθρων και ερεισµάτων. 
� Κλαδεύσεις ∆έντρων στο κεντρικό, εθνικό και επαρχιακό 

δίκτυο.  
� Επισκευές οδοστρώµατος στο εθνικό, κεντρικό και επαρχιακό 

δίκτυο.   
� Αποκατάσταση φυτεύσεων επί των νησίδων του κεντρικού, 

εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου.   
� Πληρώσεις ∆εξαµενών 
 
 
4) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο πρόγραµµα είναι κατά 

ειδικότητα το ακόλουθο: 
 
1. Οδηγοί οχηµάτων-Οµαδάρχες   4 
2. Οδηγοί οχηµάτων     17 
3. Χειριστές µηχανηµάτων έργου    3   
4. Εργάτες γενικών καθηκόντων    30 
5. ∆ιοικητικό προσωπικό        4 
6. Επιστηµονικό προσωπικό  
     -∆ασοπόνος                1 
    - Πολιτικός Μηχανικός     1 
7 . Λογιστής( εξωτερικός συνεργάτης)             1 
8. Μηχανικός αυτοκινήτων     1 
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 62 άτοµα 
Το ως άνω προσωπικό διαθέτει µεγάλη εµπειρία περίπου 10 ετών 

καθώς και την απαραίτητη εκπαίδευση µέσω σεµιναρίων, ασκήσεων 
κ.λ.π.  

 
Αντικείµενο εργασιών Οδηγών,  Χειριστών Μηχανηµάτων 

Έργου και Εργατών γενικών καθηκόντων 
 
Τα καθήκοντά τους περιλαµβάνουν: 
� Καθαρισµό πρανών των ασφάλτινων και µη οδοστρωµάτων. 
� Καθαρισµός Φρεατίων. 
� Καθαρισµός Νησίδων κεντρικού, εθνικού και επαρχιακού 

οδικού δίκτυο 
� Καθαρισµός  ρείθρων και ερεισµάτων. 
� Κλαδεύσεις ∆έντρων  στο κεντρικό, εθνικό και επαρχιακό 

δίκτυο.  
� Επισκευές οδοστρώµατος στο εθνικό, κεντρικό και επαρχιακό 

δίκτυο.   
� Αποκατάσταση φυτεύσεων επί των νησίδων του κεντρικού, 

εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου.  
� Πληρώσεις ∆εξαµενών 
 
 
 
Αντικείµενο εργασιών  ∆ιοικητικού - Επιστηµονικού 

Προσωπικού 
 
∆ιοικητικό: 

• 1 Γραµµατέα για διοικητική υποστήριξη του ∆.Σ. της 
ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ (Τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων ∆.Σ.) 

• 1 Για την διεκπεραίωση αλληλογραφίας και εν γένει 
εγγράφων εισερχοµένων και εξερχοµένων (πρωτόκολλο κ.λ.π. ) 

• 1 Συγκέντρωση παραστατικών για προώθηση στο Λογιστήριο 
(τιµολόγια, αποδείξεις, δελτία ΟΑΕ∆ κ.λ.π.). Τήρηση αρχείου συµβάσεων 
προσωπικού και άλλων εγγράφων σχετικά µε τη λειτουργία της εταιρείας. 
(Τήρηση πρακτικών Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραµµατικής 
σύµβασης) 

• 1 Γραφείο κίνησης και αποθήκης και τον έλεγχο της 
παρουσίας του προσωπικού. 

 
 
Επιστηµονικό Προσωπικό: 
 
� Επιπλέον το 1 άτοµο από το Επιστηµονικό  Προσωπικό θα 

επιλεγεί µε κριτήρια ικανότητας συντονιστού – διευθυντού µε 
αντικείµενο τον συντονισµό όλων των δράσεων της εταιρείας και την 
υλοποίηση αυτών σε άµεση αναφορά επικοινωνία µε τον Πρόεδρο το ∆.Σ. 
της Εταιρείας και την Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραµµατικής 
σύµβασης.  Ο/η ∆ασοπόνος είναι υπεύθυνος για τις κλαδεύσεις. 
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 Αντικείµενο παρεχόµενων υπηρεσιών Λογιστή  
 
1) Σύνταξη µισθολογικών καταστάσεων προσωπικού.  
2) ∆ιεκπεραίωση όλων των απαραίτητων φορολογικών 

διαδικασιών µε ∆.Ο.Υ.  
3) Σύνταξη των κατά νόµο λογιστικών καταστάσεων. 
4) ∆ιεκπεραίωση όλων των απαραίτητων ασφαλιστικών 

υποχρεώσεων της Εταιρείας µε ασφαλιστικούς φορείς. 
 
 
 

5)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
 
 Αµοιβές προσωπικού(µεικτές αποδοχές) 
 
1. Οδηγοί οχηµάτων-Οµαδάρχες 
4 Χ 1.500,00€ Χ 5 (συµπεριλαµβανοµένων υπερωριών, 

επιδόµατος, αποζηµίωση αδείας και δώρου)=30.000,00€ 
 
 
2. Οδηγοί οχηµάτων  
17 Χ 1.450,00€ Χ 5 (συµπεριλαµβανοµένων υπερωριών, 

επιδόµατος, αποζηµίωση αδείας και δώρου)=123.250,00€ 
 
 
3. Χειριστές µηχανηµάτων έργου  
3 Χ 1.500,00€ Χ 5 (συµπεριλαµβανοµένων υπερωριών, 

επιδόµατος, αποζηµίωση αδείας και δώρου)=22.500,00€ 
 
 
4. Εργάτες γενικών καθηκόντων  
30 Χ 1.250,00€ Χ 5 (συµπεριλαµβανοµένων υπερωριών, 

επιδόµατος, αποζηµίωση αδείας και δώρου)=187.500,00€ 
 
 
5. ∆ιοικητικό προσωπικό  
4 Χ 1.500,00€ Χ 5 (συµπεριλαµβανοµένων υπερωριών, 

επιδόµατος, αποζηµίωση αδείας και δώρου)=30.000,00€ 
 
 
6. Επιστηµονικό προσωπικό                                                                                 

(∆ασοπόνος)  
1 Χ 2.000,00€ Χ 5 (συµπεριλαµβανοµένων υπερωριών, 

επιδόµατος, αποζηµίωση αδείας και δώρου)=10.000,00€ 
 
 
7.  (Πολιτικός µηχανικός)   
1 Χ 2.000,00€ Χ 5  (συµπεριλαµβανοµένων υπερωριών, 

επιδόµατος, αποζηµίωση αδείας και δώρου)=10.000,00€ 
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8. Λογιστής (εξωτερικός συνεργάτης)  
1 Χ 1.000,00€ Χ 5= 5.000,00€ 
 
 
9. Μηχανικός αυτοκινήτων  
1 Χ 1.500,00€ Χ 5 (συµπεριλαµβανοµένων υπερωριών, 

επιδόµατος, αποζηµίωση αδείας και δώρου)=7.500,00€ 
 
 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ ANA MHNA ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Οδηγοί οχημάτων-Ομαδάρχες 4 1500 5 30.000,00 € 

2  Οδηγοί οχημάτων 17 1450 5 123.250,00 € 

3  Χειριστές μηχανημάτων έργου  3 1500 5 22.500,00 € 

4 Εργάτες γενικών καθηκόντων  30 1250 5 187.500,00 € 

5  Διοικητικό προσωπικό   4 1500 5 30.000,00 € 

6 
Λογιστής( εξωτερικός 

συνεργάτης)   
1 1000 5 5.000,00 € 

7 Δασοπόνος 1 2000 5 10.000,00 € 

8 Πολιτικός Μηχανικός 1 2000 5 10.000,00 € 

9 Μηχανικός αυτοκινήτων  1 1500 5 7.500,00 € 

Σύνολο  62 Σύνολο 425.750,00 € 

 
          

Α/Α ΔΑΠΑΝΕΣ 

1 Καύσιμα 24.300,00 € 

2 Αντ/κα- λιπαντικά – συντήρηση οχημάτων 10.000,00 € 

3  Ασφάλειες οχημάτων, ΚΤΕΟ και πινακίδες 1.700,00 € 

4 Αγορά εξοπλισμού-Ρουχισμού προσωπικού 4.000,00 € 

5 
Αναλώσιμα γραφείου-Συντήρηση εξοπλισμού γραφείων-Αγορά 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
4.000,00 € 

6   Υπερωρίες Προσωπικού 5.000,00 € 

7 
Μετακίνηση οχημάτων  προέδρου, διευθυντή και επιτροπής 

παρακολούθησης  
1.500,00 € 

8 Μίσθωση Ειδικού Ανυψωτικού Οχήματος-Κάδων  αποκομιδής 13.000,00 € 

9 Συντήρηση Ασυρμάτων  2.500,00 € 

10 Απρόβλεπτα 8.000,00 € 

Σύνολο 74.000,00 € 
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  499.750€ 

ΚΑΛΥΨΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ποσοστό 100% 499.750€ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 499.750€ 

 

 
 

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

αποφασίσει σχετικά. 

Ο επικεφαλής της παράταξης « ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Κ. 

Πότσος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ε. Κασσανής, Ι. Γιαννακάκης,  

Ε. Ατσίδη, Κ. Σαρρή-Υψηλάντη, Ε. Παναή   και η ανεξάρτητη 

Δημοτική Σύμβουλος κ. Κ. Μπιλλιά 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 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ 
ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ, ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ για το έτος 2017 όπως ακριβώς 
περιγράφεται κατωτέρω. 
 

2. Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μ.Σταυρή ως 
εκπρόσωπο του Δήμου Ρόδου για την Επιτροπή 
Παρακολούθησης. 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
του άρθρου 100 Ν.3852/2010,  

όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 36 Ν.4257/2014, 
 µεταξύ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ -Ε.ΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ.-

∆ΗΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ  
 
Στη Ρόδο σήµερα  …………………… - 2017 τα παρακάτω 

συµβαλλόµενα µέρη: 
 
4. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,  που εκπροσωπείται 

νόµιµα από τον Περιφερειάρχη  κ. Γεώργιο Χατζηµάρκο  
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5. Ο ∆ήµος Ρόδου όπως νόµιµα εκπροσωπείται από τον 
∆ήµαρχο Ρόδου  κ. Φώτη Χατζηδιάκο. 

6. Η αστική µη κερδοσκοπική εταιρία µε την επωνυµία 
«ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ.», που εκπροσωπείται νόµιµα από 
τον Πρόεδρο του ∆.Σ. της κ. Αγαπητό Πάλλα. 

 
Έχοντας υπόψη: 
 
� Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 όπως 

συµπληρώθηκε µε το άρθρο 36 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθµίσεις 
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». 

� Την απόφαση µε αριθµό ………….  του Περιφερειακού 
Συµβουλίου της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου . 

� Την απόφαση µε αριθµό ………….  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου 
του ∆ήµου Ρόδου. 

� Την απόφαση µε αριθµό …………….. του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ. 

� Την απόφαση µε αριθµό …………….. του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ. για εξουσιοδότηση υπογραφής της 
προγραµµατικής σύµβασης στον Πρόεδρο ∆.Σ. 

� Την υπ' αριθµό ............. απόφαση της οικονοµικής 
επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  

� Την υπ' αριθµό......... απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

� Τον αριθµό καταχώρησης .............. στο Βιβλίο Εγκρίσεων 
και Εντολών Πληρωµής της Υ.∆.Ε 

 

συµφωνούν, συνοµολογούν  και αποδέχονται τα ακόλουθα: 

 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 
   Η Ε.ΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ. είναι εταιρεία προστασίας περιβάλλοντος 

της τοπικής αυτοδιοίκησης ∆ωδ/σου. Απασχολεί εποχιακό προσωπικό 
όπως οδηγούς οχηµάτων, εργάτες γενικών καθηκόντων, διοικητικό 
προσωπικό καθώς και επιστηµονικό και τεχνικό προσωπικό ∆ασοπόνους, 
τεχνικούς οχηµάτων. ∆ιαθέτει σηµαντικό εξοπλισµό ο οποίος 
χρηµατοδοτήθηκε από έσοδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ∆ωδ/σου. Η 
µέχρι σήµερα λειτουργία της ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ. έχει εξαιρετικά 
αποτελέσµατα όπως :  

 
3. Καθαρισµούς (πρανών των ασφάλτινων και µη οδοστρωµάτων, φρεατίων, 

πάρκων, νησίδων κτλ). 

4. Κλαδεύσεις δέντρων εντός των αστικών περιοχών, στο εθνικό 
και στο επαρχιακό δίκτυο.  
 

 
Τα περισσότερα από τα οχήµατα και ιδιαιτέρως αυτά µε τη µεγάλη 

χωρητικότητα νερού χρησιµοποιούνται σε διάφορες εργασίες, όπως 
ποτίσµατα δενδρυλλίων, πληρώσεις δεξαµενών, καθαρισµούς δρόµων 
κλπ. 
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Για τους παραπάνω λόγους οι  ανωτέρω συµβαλλόµενοι 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου-∆ήµος Ρόδου - ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ  µε σκοπό 
την περιβαλλοντική προστασία του νησιού της Ρόδου και της Κώ  και την 
εν γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας συνάπτουν 
µεταξύ τους προγραµµατική σύµβαση για την υλοποίηση προγράµµατος 
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο του άρθρου 100 του 
Ν.3852/2010 όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 36 του Ν.4257/2014 
«Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» µε τους 
παρακάτω όρους: 

 
 

Άρθρο 1 

Αντικείµενο της σύµβασης 
 

Αντικείµενο της προγραµµατικής σύµβασης είναι η 
περιβαλλοντική προστασία των Νήσων της Ρόδου και της Κω και η εν 
γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Οι παραπάνω 
δράσεις περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα περιβαλλοντικής προστασίας 
του νησιού που έχει εκπονήσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε 
συνεργασία µε την ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ. και τον ∆ήµο Ρόδου και το οποίο 
περιέχεται στην παραπάνω µε αριθµό ………… απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
Περιλαµβάνεται επίσης η κοστολόγηση των παραπάνω δράσεων καθώς 
επίσης τα µέσα και ο τρόπος υλοποίησης τους. 

Αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης αποτελεί το σχέδιο 
δράσης που επισυνάπτεται στην παρούσα στο οποίο αναλύονται το 
αντικείµενο, οι στόχοι και οι όροι υλοποίησης αυτής. 

 

Άρθρο 2 

∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων 
  
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαµβάνει:  
α) τη χρηµατοδότηση της ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ για την υλοποίηση του 

έργου - αντικειµένου της Σύµβασης µέχρι του ποσού των τετρακοσίων 
ενενήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα  Ευρώ (499.750€) για το 
έτος 2017. 

β)  να διαθέσει τον απαραίτητο µηχανολογικό εξοπλισµό που έχει,  
όπως αυτός περιγράφεται στην οικονοµοτεχνική έκθεση. 

 
 Η ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ αναλαµβάνει: 

  α) να διαθέσει το κατάλληλο προσωπικό που απαιτείται καθ’ όλη 
τη διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος και τον απαραίτητο 
µηχανολογικό εξοπλισµό που έχει,  όπως αυτός περιγράφεται στην 
οικονοµοτεχνική έκθεση. 

 
   Ο ∆ήµος Ρόδου αναλαµβάνει: 

α) να διαθέσει τον απαραίτητο µηχανολογικό εξοπλισµό που έχει,  
όπως αυτός περιγράφεται στην οικονοµοτεχνική έκθεση. 
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Άρθρο 3 
Πόροι - Χρηµατοδότηση 

 Ο προϋπολογισµός για την υλοποίηση του παραπάνω 
προγράµµατος  που  αφορά στις υπηρεσίες  του άρθρου 1 της παρούσας  
ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων 
πενήντα  Ευρώ (499.750€)  και αφορά στο κόστος της περιόδου 
διάρκειας της παρούσας σύµβασης.  

Η καταβολή του συµφωνηθέντος ποσού από την 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (K.A.E……………….. ) στην 
ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ  θα γίνει  σε µηνιαίες δόσεις ανάλογα µε την 
εξέλιξη του έργου και σύµφωνα µε το πρακτικό 
πιστοποίησης εργασιών από την επιτροπή παρακολούθησης 
του άρθρου 5. 
 

Άρθρο 4 
∆ιάρκεια ισχύος της Σύµβασης 

  
Η διάρκεια ισχύος της  Σύµβασης ορίζεται σε εκατό πενήντα (150) 

ηµέρες κατόπιν έγκρισης της παρούσης από την αρµόδια υπηρεσία, 
Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Άρθρο 5 
Επιτροπή παρακολούθησης 

  
Για την παρακολούθηση της υλοποίησης της σύµβασης, ορίζεται 

τετραµελής  Επιτροπή αποτελούµενη από έναν (1) εκπρόσωπο της 
ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ, από έναν (1) εκπρόσωπο του ∆ήµου Ρόδου και δύο 
(2) εκπροσώπους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

Η Επιτροπή είναι δυνατόν να πλαισιώνεται από ειδικό προσωπικό 
που έχει γνώση του αντικειµένου της Σύµβασης.  

Αρµοδιότητα της Επιτροπής είναι η εποπτεία της εκτέλεσης των 
προβλεπόµενων όρων και η λήψη αποφάσεων για κάθε ζήτηµα που δεν 
ρυθµίζεται µε τη Σύµβαση αυτή. 

 
Αναλυτικότερα, η Επιτροπή Παρακολούθησης: 
 
� Ελέγχει την καλή και έγκαιρη υλοποίηση του προγράµµατος.  
� Εγκρίνει την εκτέλεση και τη δαπάνη των εργασιών που 

αφορούν στην υλοποίηση του προγράµµατος.  
� Εγκρίνει τους απολογισµούς δαπανών της ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ 

που αφορούν την προγραµµατική σύµβαση. 
 

Άρθρο 6 
Επίλυση διαφορών 
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Η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι αρµόδια για την επίλυση των 
διαφορών που είναι δυνατόν να προκύψουν από την ερµηνεία και την 
εφαρµογή των άρθρων της Σύµβασης αυτής και της υλοποίησης του 
προγράµµατος.  

 

Άρθρο 7 
Ρήτρες 

 
 
Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της παρούσας 

σύµβασης (όλοι οι όροι θεωρούνται ουσιώδεις) µε υπαιτιότητα ενός των 
συµβαλλοµένων, οι υπόλοιποι συµβαλλόµενοι δύνανται να κηρύξουν 
αυτόν  έκπτωτο και να απαιτήσουν από αυτόν την αποκατάσταση κάθε 
θετικής και αποθετικής ζηµίας τους.  

 
 
 

Άρθρο 8 
Τροποποίηση της Σύµβασης 

 
Για οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας προγραµµατικής 

σύµβασης απαιτείται η ίδια διαδικασία έγκρισης στην οποία υποβλήθηκε 
και η αρχική σύµβαση. 

Αυτά συµφώνησαν συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα 
συµβαλλόµενα µέρη και προς απόδειξη συντάχθηκε αυτή η Σύµβαση, η 
οποία αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε  υπογράφεται σε τρία(3) 
αντίτυπα. 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
  

 Για την 
ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ  

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 

ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΠΑΛΛΑΣ 

 Για τον ∆ήµο 
Ρόδου  

Ο ∆ήµαρχος 
 
 
 
 

ΦΩΤΗΣ 
ΧΑΤΖΗ∆ΙΑΚΟΣ  

Για την Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου  

Ο Περιφερειάρχης  
 

 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ 

 
 

    ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      
 
 
 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ                   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ
    


