
1 

 

 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  4/8/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 18/4-8-2017    Αριθ. Απόφασης: 625/ 2017 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  4 Αυγούστου 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. 
2/60031/31.7.2017 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 

25.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

 26. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

  

2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
 

4.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 27.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος  

7.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  28.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

  29.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

11.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

30.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

   

 

12. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 31. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

13. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ  

 

14. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   
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15. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

  

16. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

17. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

18. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 
 

  

19.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

20. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

21.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

22. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Aντιδήμαρχος 

 

23. .ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

24 ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9.  ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

2.ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 10.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

3.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

4.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

12.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

5.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος  

13.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

6.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 14.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

7.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 
Γραμματέας 
 

15.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
 

8.ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 
 

16.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
Παράταξης «ΛΆΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

 
 

Επίσης στη συνεδρίαση παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ 
κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος και ο Νομικός Σύμβουλος 
κ.Δ.Σαλαμαστράκης. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
ένας (31), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 

 

 
Θ Ε Μ Α 7.2 : Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ 
Δήμου Ρόδου και ΔΕΥΑΡ για την εκτέλεση έργων/μελετών 
στη Δ.Ε. Νότιας Ρόδου αρμοδιότητας ΔΕΥΑΡ, που 
επιχορηγούνται από τη ΔΕΗ στο πλαίσιο κατασκευής νέου 
εργοστασίου της ΔΕΗ στη Νότια Ρόδο, σε συνέχεια της 
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υπ΄αριθ.464/2015 απόφασης του Δ.Σ.  αρ.πρωτ. 
2/61705/2017  
 
Ο Δήμαρχος κ.Φώτης Χατζηδιάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε 
υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ.πρωτ. 2/61705/2017 εισήγηση, η 
οποία έχει ως εξής: 
 
   

Στο πλαίσιο κατασκευής νέου εργοστασίου της ΔΕΗ στη Νότια Ρόδου, το 

Δ.Σ. της ΔΕΗ έχει αποφασίσει με την υπ. αρ. 230/12-10-2010 απόφαση 

του, τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων έργων επιλογής του Δήμου Ρόδου, 

έως το ποσό των 3.900.000 ευρώ. Με την υπ. αρ. 464/27-7-2015 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η αποδοχή της χορηγίας για τη 

χρηματοδότηση εκτέλεσης έργων στη Δημοτική Ενότητα Νότιας Ρόδου, 

σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

(€) 

1 

Ανάδειξη παλαιού 
Ιταλικού κτιρίου σε 
Πολιτιστικό Κέντρο 
Κατταβιάς 

Αναπαλαίωση παλαιού Ιταλικού 
κτιρίου (Αστυνομικός Σταθμός) και 
μετατροπή του σε Πολιτιστικό Κέντρο 

 
420.000 

2 
Δίκτυα ύδρευσης και 
όμβριων Κατταβιάς 

Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης με 
νέο 7.000 m και δίκτυο όμβριων 
3.000 m 

1.800.000 

3 
Δίκτυο αποχέτευσης 
Κατταβιάς (εσωτερικά 
δίκτυα) 

Εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης 6.000 
m 

1.500.000 

4 

Δίκτυο αποχέτευσης 
Κατταβιάς 
(Αντλιοστάσιο, 
εξωτερικά δίκτυα, 
βιολογικός) 

Αντλιοστάσιο ανύψωσης, εξωτερικά 
δίκτυα 2.000 m, 
προκατασκευασμένος βιολογικός 

500.000 

5 

Υπογειοποίηση 
δικτύου 
ηλεκτροδότησης 
χαμηλής τάσης 
Κατταβιάς 

Υπογειοποίηση δικτύου 
ηλεκτροδότησης χαμηλής τάσης 

450.000 

6 
Δίκτυο Δημοτικού 
φωτισμού Κατταβιάς 

Υπόγειο δίκτυο δημοτικού φωτισμού 
με παραδοσιακούς ιστούς, επιτοίχια 
φωτιστικά σώματα και χρήση των 
στύλων Χ.Τ. της ΔΕΗ, όπου αυτοί 
παραμείνουν μετά την υπογειοποίηση 
του δικτύου Χ.Τ. 

400.000 

7 
Πλακόστρωση οδών 
και πλατειών 
Κατταβιάς 

Πλακόστρωση 12.000 m2 σε οδούς 
και πλατείες 

600.000 
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 ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

(€) 

8 
Μελέτη 
πολεοδόμησης 
οικισμού Κατταβιάς 

Χρηματοδότηση πολεοδομικής 
μελέτης με πράξη εφαρμογής 

150.000 

9 
Αρδευτικά δίκτυα 
Κατταβιάς 

Επέκταση και κατασκευή νέων 
αρδευτικών δικτύων 10.000 m 

500.000 

10 
Ηλεκτροφωτισμός 
δημοτικού γηπέδου 
Γενναδίου 

 235.000 

Το σχετικό συμφωνητικό χορηγίας υπογράφτηκε στις 29/9/2015.  

Τα παραπάνω έργα θα εκτελεστούν από τις υπηρεσίες και τους φορείς που 

έχουν την αντίστοιχη αρμοδιότητα, ήτοι: Δ/νση Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών, Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων, Δ/νση Πολεοδομικού 

Σχεδιασμού, ΔΕΥΑΡ και ΔΕΔΔΗΕ. Για τα υπ. αρ. 1, 5, 6, 7, 8 και 10 έργα 

έχουν γίνει ήδη οι εγγραφές εξόδου ανά έργο (σύμφωνα με τους 

οριστικούς προϋπολογισμούς που προέκυψαν) και ισόποσων εσόδων, στον 

προϋπολογισμό έτους 2017, συνολικού ποσού αθροιστικά ύψους 

1.814.000 ευρώ. 

Τα υπολειπόμενα έργα, υπ. αρ. 2, 3, 4 και 9, που αποτελούν αρμοδιότητα 

της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρόδου (ΔΕΥΑΡ), 

τέθηκαν υπόψη στις υπηρεσίες της ΔΕΥΑΡ ώστε στο επόμενο διάστημα να 

αρχίσουν να εκτελούνται. Προκειμένου να μπορούν και αυτές να 

χρηματοδοτηθούν, θα πρέπει να συναφθεί σχετική Προγραμματική 

Σύμβαση (Π.Σ.) με το Δήμο Ρόδου, που σύμφωνα με το προαναφερόμενο 

συμφωνητικό χορηγίας λαμβάνει τη σχετική επιχορήγηση για την 

υλοποίηση των συγκεκριμένων έργων/μελετών. Δεδομένου ότι το 

υπολειπόμενο ποσό, από τη συνολική χορηγία των 3,9 εκ. ευρώ, είναι 

2.086.000 ευρώ, το ποσό της εν λόγω Π.Σ. θα περιοριστεί, στη φάση αυτή, 

στο συγκεκριμένο ποσό (κ.α. εσόδου 1329.0042 «Χορηγία ΔΕΗ για την 

εκτέλεση έργων/μελετών στη Δ.Ε. Νότιας Ρόδου»), σύμφωνα με την 

κατανομή αυτών ανά έργο όπως περιγράφεται στο συνημμένο σχέδιο 

Προγραμματικής Σύμβασης που καταρτίστηκε σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑΡ 

και θα βαρύνει τον κωδικό εξόδου του προϋπολογισμού του έτους 2017 

του Δήμου Ρόδου με κ.α.ε 00-6737.0005 «Προγραμματική Σύμβαση 

μεταξύ Δήμου Ρόδου και ΔΕΥΑΡ για την εκτέλεση έργων/μελετών στη Δ.Ε. 

Νότιας Ρόδου αρμοδιότητας ΔΕΥΑΡ που επιχορηγούνται από τη ΔΕΗ». 

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:  

1) Τη Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και ΔΕΥΑΡ 

για την εκτέλεση έργων/μελετών στη Δ.Ε. Νότιας Ρόδου αρμοδιότητας 

ΔΕΥΑΡ, που επιχορηγούνται από τη ΔΕΗ στο πλαίσιο κατασκευής νέου 

εργοστασίου της ΔΕΗ στη Νότια Ρόδο, σε συνέχεια της υπ. αρ. 464/2015 



5 

 

απόφασης του Δ.Σ. ως ακολούθως: 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

«για την εκτέλεση έργων/μελετών στη Δ.Ε. Νότιας Ρόδου 
 αρμοδιότητας ΔΕΥΑΡ, που επιχορηγούνται από τη ΔΕΗ 

 στο πλαίσιο κατασκευής νέου εργοστασίου της ΔΕΗ στη Νότια Ρόδο» 

 

 

Στη Ρόδο σήμερα …../8/2017 ημέρα …………… της εβδομάδας 
στο Δημαρχείο Ρόδου, Πλ. Ελευθερίας – Ρόδος, οι παρακάτω 
συμβαλλόμενοι: 

 

1. Δήμος Ρόδου, Ν.Π.Δ.Δ. (Α.Φ.Μ. 997561152) που εδρεύει στη 
Ρόδο - Πλ. Ελευθερίας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το 
Δήμαρχο κ. Φώτιο Χατζηδιάκο, που ενεργεί σε εκτέλεση της 
υπ’ αρ.  …../4-8-2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.  

2. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου 
(Δ.Ε.Υ.Α.Ρ) δημοτική επιχείρηση του Ν.1069/1980, (Α.Φ.Μ. 
997562265) που εδρεύει στη Ρόδο, 2ο χιλιομ. Λεωφ. Ρόδου – 
Λίνδου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Αλέξανδρο 
Μανωλάκη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, που ενεργεί 
σε εκτέλεση της υπ’ αρ. ……../….-8-2017 απόφασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

Έχοντας υπόψη: 
α) Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.2738/99 «Συλλογικές 

διαπραγματεύσεις και ρυθμίσεις θεμάτων Δημοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα κ.λπ.». 

β) Τις διατάξεις της παρ.1α του άρθρου 100 του ν.3852/2010 
«Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως  αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 8 παρ.9 του ν.4071/2012. 

γ) Τις διατάξεις του Ν.1069/1980, όπως αυτός τροποποιήθηκε με 
το Ν.4483/2017. 

δ) Τια διατάξεις του Ν.3463 «Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
ε) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του 

Δήμου Ρόδου (Αποφ. 4114/2011 Γ.Γ.Α.Δ.Α. ΦΕΚ Β΄ 
3159/2011), όπως αυτός σήμερα ισχύει. 

στ) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. (άρθρο 
3.3. Αποφ. 79481/3740/2013 Γ.Γ.Α.Δ.Α. ΦΕΚ Β’ 143/2014).  

ζ) Την απόφαση 82/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Ρόδου, περί σύστασης ενιαίας Δ.Ε.Υ.Α Δήμου Ρόδου, όπως 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 786Β/9-5-2011, με την οποία οι έξι (6) 
προϋφιστάμενες ΔΕΥΑ του νησιού συγχωνεύθηκαν στην ενιαία 
«Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου» 
(ΔΕΥΑΡ), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του 
άρθρου 109 του Ν. 3852/2010.    

η) Την υπ. αρ. 363/24-5-2012 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβούλιου Ρόδου, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η 
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διεύρυνση του αντικειμένου και η επέκταση της περιοχής 
αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΡ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 
4071/2012 και της συστατική πράξη ίδρυσης της ΔΕΥΑΡ. Έτσι 
οι αρμοδιότητες της ΔΕΥΑΡ επεκτάθηκαν σε όλη την έκταση 
της νήσου Ρόδου και περιέλαβαν τις δραστηριότητες 
Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης. 

θ) Την υπ. αρ. 230/12-10-2010 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. 

ι) Την υπ. αρ. 464/27-7-2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 
κ) Το από 29-9-2015 Συμφωνητικό Χορηγίας μεταξύ Δήμου 

Ρόδου και ΔΕΗ Α.Ε. για την εκτέλεση έργων στην Δ.Ε. Ν. 
Ρόδου. 

λ) Την υπ. αρ. …/4-8-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Ρόδου. 

μ) Την υπ. αρ. …/….-8-2017 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΔΕΥΑΡ. 

 
Άρθρο 1ο 
Προοίμιο 

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

περιοχής της νήσου Ρόδου, στην οποία ανεγείρει σταθμό παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση Πίσω Κάμπος και Πλάκα Στενή της 

Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου, αποφάσισε με την υπ. αρ. 230/12-10-

2010 απόφαση του Δ.Σ., τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων έργων 

επιλογής του Δήμου Ρόδου, έως το ποσό των 3.900.000 ευρώ. Με την υπ. 

αρ. 464/27-7-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η αποδοχή 

της χορηγίας για τη χρηματοδότηση εκτέλεσης έργων στη Δημοτική 

Ενότητα Νότιας Ρόδου.  

Το σχετικό συμφωνητικό χορηγίας υπογράφτηκε στις 29/9/2015. Τα 

προβλεπόμενα, από το συμφωνητικό, έργα θα εκτελεστούν από τις 

υπηρεσίες και τους φορείς που έχουν την αντίστοιχη αρμοδιότητα, ήτοι: 

Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών, Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης και 

Μνημείων, Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, ΔΕΥΑΡ και ΔΕΔΔΗΕ.  

Σύμφωνα και με τα παραπάνω σχετικά, η ΔΕΥΑΡ έχει την αποκλειστική 

αρμοδιότητα Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης στο σύνολο της νήσου 

Ρόδου. Για το λόγο αυτό τέσσερα εκ των συνολικά δέκα προβλεπομένων 

έργων θα πρέπει να εκτελεστούν από τη ΔΕΥΑΡ. Τα έργα αυτά είναι: 

 ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
(€) 

1 
Δίκτυα ύδρευσης και 
όμβριων Κατταβιάς 

Αντικατάσταση δικτύου 
ύδρευσης με νέο 7.000 m και 
δίκτυο όμβριων 3.000 m 

1.800.000 

2 
Δίκτυο αποχέτευσης 
Κατταβιάς (εσωτερικά 
δίκτυα) 

Εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης 
6.000 m 

1.500.000 

3 
Δίκτυο αποχέτευσης 
Κατταβιάς (Αντλιοστάσιο, 

Αντλιοστάσιο ανύψωσης, 
εξωτερικά δίκτυα 2.000 m, 

500.000 
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 ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
(€) 

εξωτερικά δίκτυα, 
βιολογικός) 

προκατασκευασμένος 
βιολογικός 

4 
Αρδευτικά δίκτυα 
Κατταβιάς 

Επέκταση και κατασκευή νέων 
αρδευτικών δικτύων 10.000 m 

500.000 

Η ΔΕΥΑΡ βεβαιώνει ότι φάκελοι των παραπάνω έργων της τέθηκαν ήδη 

υπόψη και κατόπιν αυτού μπορεί να δηλώσει ότι μπορεί να εγγυηθεί την 

ωρίμανση των υπ. αρ. 1, 2 και 3 παραπάνω έργων. Συγκεκριμένα: 

- Τα υπ. αρ. 1 και 2 που η ΔΕΥΑΡ δηλώνει ότι έχει οριστικοποιήσει και τα 

οποία για τεχνικοοικονομικούς λόγους ενοποιήθηκαν σ’ ένα ενιαίο έργο υπό 

τον τίτλο: 

-«Δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης Τ.Κ. Κατταβιάς», οριστικού 

προϋπολογισμού: 1.184.000,00 ευρώ. 

 - Για το έργο υπ. αρ. 3 προηγείται η ανάθεση προμελέτης του έργου 

«Δίκτυο αποχέτευσης Κατταβιάς (Αντλιοστάσιο, εξωτερικά δίκτυα, 

βιολογικός)» με οριστικό προϋπολογισμό 72.000,00 ευρώ, μετά την 

ολοκλήρωση της οποίας το έργο θα ανατεθεί με το σύστημα «μελέτη-

κατασκευή» και προϋπολογισμό που θα προκύψει από την εκπονηθείσα 

προμελέτη, εκτιμώμενου προϋπολογισμού κατ’ αρχήν 330.000,00 ευρώ 

(υπόλοιπο της διαθέσιμης πίστωσης).  

- Για το υπ. αρ. 4 έργο «Αρδευτικά δίκτυα Κατταβιάς» η εκπόνηση της 

μελέτης του έργου από τη ΔΕΥΑΡ απαιτεί συνεργασία με την Τοπική 

Κοινότητας Κατταβιάς, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ. 
 

Άρθρο 2ο 
Σκοπός/Αντικείμενο -Περιεχόμενο Σύμβασης-Προϋπολογισμός 

Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης (Π.Σ.) είναι 
εκτέλεση έργων/μελετών στη Δ.Ε. Νότιας Ρόδου και ιδιαίτερα 
στην Τ.Κ. Κατταβιάς, αρμοδιότητας ΔΕΥΑΡ, που επιχορηγούνται 
από τη ΔΕΗ, στο πλαίσιο κατασκευής νέου εργοστασίου της ΔΕΗ 
στη Νότια Ρόδο, ως ανταποδοτικά έργα στην τοπική κοινωνία. 

Αντικείμενο της Π.Σ. είναι η εκτέλεση των κάτωθι έργων:  
1) Η εκτέλεση του έργου: «Δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης 

Τ.Κ. Κατταβιάς» προκειμένου να γίνει αντικατάσταση δικτύου 
ύδρευσης με νέο και δίκτυο όμβριων («Δίκτυα ύδρευσης και 
όμβριων Κατταβιάς») καθώς και να κατασκευαστούν 
εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης («Δίκτυο αποχέτευσης 
Κατταβιάς (εσωτερικά δίκτυα)», πλην του φυσικού 
αντικειμένου που αφορά στην κατασκευή φρεατίων σύνδεσης 
ύδρευσης και αποχέτευσης που θα συμπεριληφθούν στο 
έργο: «Πλακόστρωση οδών και πλατειών Κατταβιάς» που θα 
εκτελεστεί από το Δήμο Ρόδου.  

2) Η εκπόνηση της προμελέτης του έργου: «Δίκτυο αποχέτευσης 
Κατταβιάς (Αντλιοστάσιο, εξωτερικά δίκτυα, βιολογικός)», 
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καθώς και η εκτέλεση του, προκειμένου να κατασκευαστεί το 
αναγκαίο αντλιοστάσιο ανύψωσης και τα απαιτούμενα 
εξωτερικά δίκτυα και η προμήθεια/κατασκευή και θέση σε 
λειτουργία βιολογικού. 

3) Η εκτέλεση του έργου: «Αρδευτικά δίκτυα Κατταβιάς». 

Περιεχόμενο της Π.Σ. αποτελούν το νομικό πλαίσιο και οι όροι που 
τη διέπουν σύμφωνα με τα παρακάτω άρθρα. 

Ο Προϋπολογισμός της Π.Σ. προβλέπεται στο ποσό των δυο 
εκατομμυρίων ογδόντα έξι χιλιάδων ευρώ (2.086.000 €). Η 
ανάλυση του προϋπολογισμού ανά έργο έχει ως εξής: 

1) «Δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης Τ.Κ. Κατταβιάς», 
οριστικού προϋπολογισμού: 1.184.000 ευρώ. 

2α) «Προμελέτη του έργου: Δίκτυο αποχέτευσης Κατταβιάς 
(Αντλιοστάσιο, εξωτερικά δίκτυα, βιολογικός)» , οριστικού 
προϋπολογισμού: 72.000 ευρώ. 

2β) «Δίκτυο αποχέτευσης Κατταβιάς (Αντλιοστάσιο, εξωτερικά 
δίκτυα, βιολογικός)», εκτιμώμενου προϋπολογισμού 330.000 
ευρώ. 

3) «Αρδευτικά δίκτυα Κατταβιάς», εκτιμώμενου προϋπολογισμού 
500.000 ευρώ. 

Οι παραπάνω επιμέρους προϋπολογισμοί, δύναται να 
μεταβάλλονται κατά την πρόοδο των εργασιών και να 
ανακατανέμονται μεταξύ των έργων, με απόφαση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του άρθρου 7, τηρούμενης πάντα των 
διαδικασιών και προβλέψεων του άρθρου 3, χωρίς αυτό να 
αποτελεί τροποποίηση της Π.Σ. 

 

 
Άρθρο 3ο 

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Συμβαλλομένων 

Ο Δήμος Ρόδου αναθέτει στη Δ.Ε.Υ.Α.Ρ και η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. 
ανεπιφύλακτα αναλαμβάνει, ως διαθέτουσα εξειδικευμένη 
υπηρεσία ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης και έχοντας 
αποκλειστική αρμοδιότητα, την υλοποίηση των παραπάνω 
έργων/μελετών, μετά προμήθειας των υλικών, εκτέλεσης 
εργασιών,  χρήσης μηχανημάτων έργου, ανάθεσης προμελετών-
μελετών, ανάθεσης εκτέλεσης έργου, με ίδια μέσα ή όπως άλλως 
κρίνει για την επίτευξη του αρτιότερου τεχνικά και οικονομικά 
αποτελέσματος, στο πλαίσιο του νομικού πλαισίου που τη διέπει. 

Ο Δήμος Ρόδου αναλαμβάνει την πληρωμή των δαπανών των 
έργων/μελετών προς τη ΔΕΥΑΡ, εις βάρος του κωδικού εξόδου 
του προϋπολογισμού Δήμου Ρόδου για το έτος 2017: Κ.Α. 00-
6737.0005 «Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Ρόδου και 
ΔΕΥΑΡ για την εκτέλεση έργων/μελετών στη Δ.Ε. Νότιας Ρόδου 
αρμοδιότητας ΔΕΥΑΡ που επιχορηγούνται από τη ΔΕΗ» ποσού 
2.086.000 ευρώ. Τα ποσά που δεν θα απορροφηθούν ή δεν 
δαπανηθούν εντός του έτους, θα μεταφερθούν ισόποσα στον 
προϋπολογισμό του επόμενου έτους κ.ο.κ. έως τη λήξη της Π.Σ. 
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Το παραπάνω ποσό που διαθέτει ο Δήμος Ρόδου, εξασφαλίζεται 
από αντίστοιχη ειδική χορηγία για τον σκοπό αυτό, της ΔΕΗ Α.Ε. 
με κ.α. εσόδου προϋπολογισμού Δήμου Ρόδου για το έτος 2017: 
Κ.Α. 1329.0042 «Χορηγία ΔΕΗ για την εκτέλεση έργων/μελετών 
στη Δ.Ε. Νότιας Ρόδου» ποσού 2.086.000 ευρώ.  

Οι πληρωμές από τον Δήμο Ρόδου θα γίνονται απολογιστικά 
σύμφωνα με την πρόοδο των έργων/μελετών, αφού τα 
παραστατικά των δαπανών – λογαριασμών που θα εκδοθούν 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τη ΔΕΥΑΡ, 
προωθηθούν και εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης 
Υλοποίησης της Σύμβασης - Όργανο Παρακολούθησης του Έργου 
του άρθρου 7 της παρούσας και αφού όλα τα παραπάνω 
παραστατικά και εγκρίσεις υποβληθούν στη συνέχεια και 
θεωρηθούν σε δεύτερη οριστική φάση από το Κλιμάκιο Μελετών 
Επίβλεψης και Ελέγχου Έργων Χανίων-Λινοπεραμάτων-Ρόδου 
(ΚΜΕΕΕ Χ-Λ-Ρ) της ΔΕΗ Α.Ε., που εδρεύει στη Ρόδο.  

Η αποπληρωμή των δαπανών θα γίνεται από τη ΔΕΗ. Α.Ε. προς 
τον Δήμο Ρόδου έως  την 60η ημέρα από την ημερομηνία 
έγκρισης από τη ΔΕΗ Α.Ε. όλων των προαναφερθέντων 
δικαιολογητικών, τα οποία πρέπει να είναι επακριβή και πλήρη. 
Μετά το διάστημα αυτό η αποπληρωμή των δαπανών προς τη 
ΔΕΥΑΡ από τον Δήμο Ρόδου θα γίνεται σε διάστημα έως 60 
ημέρες σύμφωνα πάντα με τη διαδικασία που προβλέπεται στους 
ΟΤΑ α’ βαθμού. 

Προϋπόθεση για την έναρξη χρηματοδότησης εκάστου 
έργου/μελέτης είναι η έγκαιρη υποβολή από τη ΔΕΥΑΡ προς το 
Δήμο Ρόδου και από το Δήμο Ρόδου στη ΔΕΗ Α.Ε. της αντίστοιχης 
Σύμβασης, συνοδευόμενου από το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης. Σε περίπτωση οιασδήποτε μεταβολής των 
παραπάνω, η ΔΕΥΑΡ υποχρεούται να ενημερώνει αμελλητί το 
Δήμο Ρόδου και εν συνέχεια ο Δήμος Ρόδου τη ΔΕΗ Α.Ε. καθώς οι 
αναγκαίες τροποποιήσεις των συμβάσεων με τους αναδόχους 
πρέπει να έπονται της εγκρίσεως της ΔΕΗ Α.Ε. 

Ρητά αναφέρεται ότι οποιαδήποτε τέλη, φόροι, κρατήσεις και 
πάσης φύσεως επιβαρύνσεις που συνοδεύονται από την 
παραπάνω χρηματοδότηση περιλαμβάνονται στο προαναφερθέν 
ποσό. 

Η ΔΕΥΑΡ οφείλει κατά την υλοποίηση της παρούσα Π.Σ. να 
ενεργεί με τρόπο που θα διευκολύνει τον Δήμο Ρόδου στην 
ανταπόκριση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από το από 
29/9/2015 συμφωνητικό χορηγίας μεταξύ του Δήμου Ρόδου και 
της ΔΕΗ Α.Ε., που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
σύμβασης. 

 
 

Άρθρο 4ο 
Χωρική περιφέρεια εκπόνησης μελετών - κατασκευής έργων 

Το έργο θα πραγματοποιηθεί στα διοικητικά όρια της Δημοτικής 
Ενότητας Νότιας Ρόδου του Δήμου Ρόδου της Περιφερειακής 
Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ειδικότερα 
στην Τ.Κ. Κατταβιάς. 
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Άρθρο 5ο 

Φορέας υλοποίησης μελετών/έργων 

Φορέας υλοποίησης των ανωτέρω έργων/μελετών μετά 
προμήθειας των υλικών, εκτέλεσης εργασιών, χρήσης 
μηχανημάτων έργου, ανάθεσης προμελετών-μελετών, ανάθεσης 
εκτέλεσης έργου, με ίδια μέσα ή όπως άλλως κρίνει για την 
επίτευξη του αρτιότερου τεχνικά και οικονομικά αποτελέσματος, 
στο πλαίσιο του νομικού πλαισίου που διέπει τη ΔΕΥΑΡ, είναι ο 
δεύτερος συμβαλλόμενος «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και 
Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου» (Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.).  

 
Άρθρο 6ο 

Διάρκεια – Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης μελετών/έργων 

Η διάρκεια της σύμβασης καθώς και το χρονοδιάγραμμα 
εκτέλεσης των έργων/μελετών ορίζεται σε τρία (3) έτη από της 
υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης. 

 
Άρθρο 7ο 

Επιτροπή Παρακολούθησης 
υλοποίησης της σύμβασης - Όργανο Παρακολούθησης των 

μελετών/έργων 

Μεταξύ των συμβαλλομένων συμφωνείται να συσταθεί κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης Υλοποίησης της Σύμβασης – Όργανο 
Παρακολούθησης του Έργου, η οποία θα παρακολουθεί την 
τήρηση των όρων της παρούσας σύμβασης, την πρόοδο των 
εργασιών και θα εγκρίνει τις δαπάνες σύμφωνα με τα 
παραστατικά και τους λογαριασμούς που θα κατατίθενται από τη 
ΔΕΥΑΡ που εκτελεί τις προμελέτες, τις μελέτες και τα έργα και θα 
υποβάλλονται μετά την έγκριση της Επιτροπής μέσω της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου στο Κλιμάκιο Μελετών 
Επίβλεψης και Ελέγχου Έργων Χανίων-Λινοπεραμάτων-Ρόδου 
(ΚΜΕΕΕ Χ-Λ-Ρ) της ΔΕΗ Α.Ε. προς θεώρηση και κατόπιν μέσω της 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου προς τη ΔΕΗ Α.Ε. για 
την αποπληρωμή από τη ΔΕΗ Α.Ε. στο Δήμο Ρόδου. Κατόπιν η 
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου θα φροντίζει για τη 
διεκπεραίωση της αποπληρωμής των εγκεκριμένων και 
θεωρημένων δαπανών προς τη ΔΕΥΑΡ, ώστε σε συνέχεια να 
εξοφλείται ο εκάστοτε ανάδοχος. 

Η Επιτροπή αποτελείται από: 
1)τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, Αγροτικής Οδοποιίας 

και Καθημερινότητας Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Δήμου 
Ρόδου, κ. Αγαπητό Πάλλα του Δημητρίου, 

2) τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑΡ, κ. Εμμανουήλ Διακομανώλη 
του Νικολάου. 

3) τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων & Υποδομών κ. Αλέξανδρο Μπεκιάρη του Γεωργίου. 
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Άρθρο 8ο 
Ποινική  ρήτρα 

Σε περίπτωση που κάποιο εκ των συμβαλλόμενων μερών παραβεί 
οποιοδήποτε εκ των όρων της παρούσας, θα ευθύνεται στην 
καταβολή αποζημίωσης στο άλλο μέρος για τη ζημιά που τυχόν 
υποστεί. 

Ειδικότερα, υπέρβαση του προϋπολογισμού των μελετών/έργων 
που δεν θα τύχουν έγκρισης της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
άρθρου 7 ή/και θεώρησης από το Κλιμάκιο Μελετών Επίβλεψης 
και Ελέγχου Έργων Χανίων-Λινοπεραμάτων-Ρόδου (ΚΜΕΕΕ Χ-Λ-
Ρ) και εν γένει υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε., θα βαρύνουν τη ΔΕΥΑΡ, 
εν είδη ποινικής ρήτρας. 

Άρθρο 9ο 
Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης 

Ο συνολικός προϋπολογισμός, η χρονική διάρκεια, καθώς και 
λοιποί ουσιώδεις όροι της Προγραμματικής Σύμβασης, δύναται να 
τροποποιούνται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των δύο 
συμβαλλόμενων (Δημοτικό Συμβούλιο και Διοικητικό Συμβούλιο 
αντίστοιχα), μετά από εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης 
του άρθρου 7 και ακολουθούμενης της προβλεπόμενης 
διαδικασίας έγκρισης αποφάσεων των παραπάνω οργάνων. 

 
Άρθρο 10ο 

Επίλυση διαφωνιών 

Διαφορές που τυχόν θα προκύψουν μεταξύ των συμβαλλομένων, 
θα επιλύονται από την επιτροπή του άρθρου 7. 

 

Αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε η παρούσα υπογράφεται σε 
τρία (3) όμοια πρωτότυπα εκ των οποίων δύο (2) έλαβε ο Δήμος 
Ρόδου και ένα η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το Δήμο Ρόδου                                          Για τη Δ.Ε.Υ.Α.Ρ 
    Ο Δήμαρχος Ρόδου                                        Ο Πρόεδρος του 

Δ.Σ. 
 
 

        Φώτης Χατζηδιάκος                         Αλέξανδρος Μανωλάκης 

   

 

 

2) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ρόδου κ. Φώτη Χατζηδιάκου για την 

υπογραφή της παραπάνω Προγραμματικής Σύμβασης. 

3) Οι δαπάνες υλοποίησης της παραπάνω Προγραμματικής Σύμβασης 

εξασφαλίζονται από την χορηγία της ΔΕΗ Α.Ε. με κ.α. εσόδου 

προϋπολογισμού Δήμου Ρόδου για το έτος 2017: Κ.Α. 1329.0042 
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«Χορηγία ΔΕΗ για την εκτέλεση έργων/μελετών στη Δ.Ε. Νότιας Ρόδου» 

ποσού 2.086.000 ευρώ και βαρύνει τον κωδικό εξόδου του 

προϋπολογισμού Δήμου Ρόδου για το έτος 2017: Κ.Α. 00-6737.0005 

«Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Ρόδου και ΔΕΥΑΡ για την 

εκτέλεση έργων/μελετών στη Δ.Ε. Νότιας Ρόδου αρμοδιότητας ΔΕΥΑΡ που 

επιχορηγούνται από τη ΔΕΗ» ποσού 2.086.000 ευρώ. Τα ποσά που δεν θα 

απορροφηθούν ή δεν δαπανηθούν εντός του έτους, θα μεταφερθούν 

ισόποσα στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους κ.ο.κ. έως τη λήξη της 

παραπάνω Προγραμματικής Σύμβασης. 

 
 

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

αποφασίσει σχετικά. 

 

Ο επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» κ. Ε. Καρίκης και 

οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ε.Ατσίδη και Ε.Κασσανής 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   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ 

Δήμου Ρόδου και ΔΕΥΑΡ για την εκτέλεση έργων/μελετώνη 
στη Δ.Ε. Νότιας Ρόδου αρμοδιότητας ΔΕΥΑΡ που 
επιχορηγούνται από τη ΔΕΗ στο πλαίσιο κατασκευής νέου 
εργοστασίου της ΔΕΗ στη Νότια Ρόδο σε συνέχεια της 
υπ΄αριθ.464/2015 απόφασης του Δ.Σ. που έχει ως εξής: 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

«για την εκτέλεση έργων/μελετών στη Δ.Ε. Νότιας Ρόδου 
 αρμοδιότητας ΔΕΥΑΡ, που επιχορηγούνται από τη ΔΕΗ 

 στο πλαίσιο κατασκευής νέου εργοστασίου της ΔΕΗ στη Νότια Ρόδο» 

 

 

Στη Ρόδο σήμερα …../8/2017 ημέρα …………… της εβδομάδας στο 
Δημαρχείο Ρόδου, Πλ. Ελευθερίας – Ρόδος, οι παρακάτω 
συμβαλλόμενοι: 

 

1. Δήμος Ρόδου, Ν.Π.Δ.Δ. (Α.Φ.Μ. 997561152) που εδρεύει στη Ρόδο - 
Πλ. Ελευθερίας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο κ. 
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Φώτιο Χατζηδιάκο, που ενεργεί σε εκτέλεση της υπ’ αρ.  …../4-8-2017 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.  

2. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου 
(Δ.Ε.Υ.Α.Ρ) δημοτική επιχείρηση του Ν.1069/1980, (Α.Φ.Μ. 
997562265) που εδρεύει στη Ρόδο, 2ο χιλιομ. Λεωφ. Ρόδου – Λίνδου, 
όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Αλέξανδρο Μανωλάκη, 
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, που ενεργεί σε εκτέλεση της 
υπ’ αρ. ……../….-8-2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

Έχοντας υπόψη: 
α) Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.2738/99 «Συλλογικές 

διαπραγματεύσεις και ρυθμίσεις θεμάτων Δημοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα κ.λπ.». 

β) Τις διατάξεις της παρ.1α του άρθρου 100 του ν.3852/2010 
«Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως  αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 
παρ.9 του ν.4071/2012. 

γ) Τις διατάξεις του Ν.1069/1980, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το 
Ν.4483/2017. 

δ) Τια διατάξεις του Ν.3463 «Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
ε) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του Δήμου 

Ρόδου (Αποφ. 4114/2011 Γ.Γ.Α.Δ.Α. ΦΕΚ Β΄ 3159/2011), όπως 
αυτός σήμερα ισχύει. 

στ) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. (άρθρο 3.3. 
Αποφ. 79481/3740/2013 Γ.Γ.Α.Δ.Α. ΦΕΚ Β’ 143/2014).  

ζ) Την απόφαση 82/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, 
περί σύστασης ενιαίας Δ.Ε.Υ.Α Δήμου Ρόδου, όπως δημοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ 786Β/9-5-2011, με την οποία οι έξι (6) προϋφιστάμενες ΔΕΥΑ 
του νησιού συγχωνεύθηκαν στην ενιαία «Δημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου» (ΔΕΥΑΡ), σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010.    

η) Την υπ. αρ. 363/24-5-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου 
Ρόδου, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η διεύρυνση του 
αντικειμένου και η επέκταση της περιοχής αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΡ, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4071/2012 και της συστατική 
πράξη ίδρυσης της ΔΕΥΑΡ. Έτσι οι αρμοδιότητες της ΔΕΥΑΡ 
επεκτάθηκαν σε όλη την έκταση της νήσου Ρόδου και περιέλαβαν τις 
δραστηριότητες Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης. 

θ) Την υπ. αρ. 230/12-10-2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της ΔΕΗ Α.Ε. 

ι) Την υπ. αρ. 464/27-7-2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 
κ) Το από 29-9-2015 Συμφωνητικό Χορηγίας μεταξύ Δήμου Ρόδου και 

ΔΕΗ Α.Ε. για την εκτέλεση έργων στην Δ.Ε. Ν. Ρόδου. 
λ) Την υπ. αρ. …/4-8-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. 
μ) Την υπ. αρ. …/….-8-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΕΥΑΡ. 
 

Άρθρο 1ο 
Προοίμιο 

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

περιοχής της νήσου Ρόδου, στην οποία ανεγείρει σταθμό παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση Πίσω Κάμπος και Πλάκα Στενή της 
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Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου, αποφάσισε με την υπ. αρ. 230/12-10-

2010 απόφαση του Δ.Σ., τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων έργων 

επιλογής του Δήμου Ρόδου, έως το ποσό των 3.900.000 ευρώ. Με την υπ. 

αρ. 464/27-7-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η αποδοχή 

της χορηγίας για τη χρηματοδότηση εκτέλεσης έργων στη Δημοτική 

Ενότητα Νότιας Ρόδου.  

Το σχετικό συμφωνητικό χορηγίας υπογράφτηκε στις 29/9/2015. Τα 

προβλεπόμενα, από το συμφωνητικό, έργα θα εκτελεστούν από τις 

υπηρεσίες και τους φορείς που έχουν την αντίστοιχη αρμοδιότητα, ήτοι: 

Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών, Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης και 

Μνημείων, Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, ΔΕΥΑΡ και ΔΕΔΔΗΕ.  

Σύμφωνα και με τα παραπάνω σχετικά, η ΔΕΥΑΡ έχει την αποκλειστική 

αρμοδιότητα Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης στο σύνολο της νήσου 

Ρόδου. Για το λόγο αυτό τέσσερα εκ των συνολικά δέκα προβλεπομένων 

έργων θα πρέπει να εκτελεστούν από τη ΔΕΥΑΡ. Τα έργα αυτά είναι: 

 ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
(€) 

1 Δίκτυα ύδρευσης και όμβριων 
Κατταβιάς 

Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης 
με νέο 7.000 m και δίκτυο 
όμβριων 3.000 m 

1.800.000 

2 
Δίκτυο αποχέτευσης 
Κατταβιάς (εσωτερικά δίκτυα) 

Εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης 
6.000 m 

1.500.000 

3 
Δίκτυο αποχέτευσης 
Κατταβιάς (Αντλιοστάσιο, 
εξωτερικά δίκτυα, βιολογικός) 

Αντλιοστάσιο ανύψωσης, 
εξωτερικά δίκτυα 2.000 m, 
προκατασκευασμένος βιολογικός 

500.000 

4 Αρδευτικά δίκτυα Κατταβιάς Επέκταση και κατασκευή νέων 
αρδευτικών δικτύων 10.000 m 

500.000 

Η ΔΕΥΑΡ βεβαιώνει ότι φάκελοι των παραπάνω έργων της τέθηκαν ήδη 

υπόψη και κατόπιν αυτού μπορεί να δηλώσει ότι μπορεί να εγγυηθεί την 

ωρίμανση των υπ. αρ. 1, 2 και 3 παραπάνω έργων. Συγκεκριμένα: 

- Τα υπ. αρ. 1 και 2 που η ΔΕΥΑΡ δηλώνει ότι έχει οριστικοποιήσει και τα 

οποία για τεχνικοοικονομικούς λόγους ενοποιήθηκαν σ’ ένα ενιαίο έργο υπό 

τον τίτλο: 

-«Δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης Τ.Κ. Κατταβιάς», οριστικού 

προϋπολογισμού: 1.184.000,00 ευρώ. 

 - Για το έργο υπ. αρ. 3 προηγείται η ανάθεση προμελέτης του έργου 

«Δίκτυο αποχέτευσης Κατταβιάς (Αντλιοστάσιο, εξωτερικά δίκτυα, 

βιολογικός)» με οριστικό προϋπολογισμό 72.000,00 ευρώ, μετά την 

ολοκλήρωση της οποίας το έργο θα ανατεθεί με το σύστημα «μελέτη-

κατασκευή» και προϋπολογισμό που θα προκύψει από την εκπονηθείσα 

προμελέτη, εκτιμώμενου προϋπολογισμού κατ’ αρχήν 330.000,00 ευρώ 

(υπόλοιπο της διαθέσιμης πίστωσης).  

- Για το υπ. αρ. 4 έργο «Αρδευτικά δίκτυα Κατταβιάς» η εκπόνηση της 

μελέτης του έργου από τη ΔΕΥΑΡ απαιτεί συνεργασία με την Τοπική 
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Κοινότητας Κατταβιάς, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ. 
 

Άρθρο 2ο 
Σκοπός/Αντικείμενο -Περιεχόμενο Σύμβασης-Προϋπολογισμός 

Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης (Π.Σ.) είναι εκτέλεση 
έργων/μελετών στη Δ.Ε. Νότιας Ρόδου και ιδιαίτερα στην Τ.Κ. 
Κατταβιάς, αρμοδιότητας ΔΕΥΑΡ, που επιχορηγούνται από τη ΔΕΗ, στο 
πλαίσιο κατασκευής νέου εργοστασίου της ΔΕΗ στη Νότια Ρόδο, ως 
ανταποδοτικά έργα στην τοπική κοινωνία. 

Αντικείμενο της Π.Σ. είναι η εκτέλεση των κάτωθι έργων:  
4) Η εκτέλεση του έργου: «Δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης Τ.Κ. 

Κατταβιάς» προκειμένου να γίνει αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης 
με νέο και δίκτυο όμβριων («Δίκτυα ύδρευσης και όμβριων 
Κατταβιάς») καθώς και να κατασκευαστούν εσωτερικά δίκτυα 
αποχέτευσης («Δίκτυο αποχέτευσης Κατταβιάς (εσωτερικά δίκτυα)», 
πλην του φυσικού αντικειμένου που αφορά στην κατασκευή 
φρεατίων σύνδεσης ύδρευσης και αποχέτευσης που θα 
συμπεριληφθούν στο έργο: «Πλακόστρωση οδών και πλατειών 
Κατταβιάς» που θα εκτελεστεί από το Δήμο Ρόδου.  

5) Η εκπόνηση της προμελέτης του έργου: «Δίκτυο αποχέτευσης 
Κατταβιάς (Αντλιοστάσιο, εξωτερικά δίκτυα, βιολογικός)», καθώς και 
η εκτέλεση του, προκειμένου να κατασκευαστεί το αναγκαίο 
αντλιοστάσιο ανύψωσης και τα απαιτούμενα εξωτερικά δίκτυα και η 
προμήθεια/κατασκευή και θέση σε λειτουργία βιολογικού. 

6) Η εκτέλεση του έργου: «Αρδευτικά δίκτυα Κατταβιάς». 

Περιεχόμενο της Π.Σ. αποτελούν το νομικό πλαίσιο και οι όροι που τη 
διέπουν σύμφωνα με τα παρακάτω άρθρα. 

Ο Προϋπολογισμός της Π.Σ. προβλέπεται στο ποσό των δυο 
εκατομμυρίων ογδόντα έξι χιλιάδων ευρώ (2.086.000 €). Η ανάλυση του 
προϋπολογισμού ανά έργο έχει ως εξής: 

1) «Δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης Τ.Κ. Κατταβιάς», οριστικού 
προϋπολογισμού: 1.184.000 ευρώ. 

2α) «Προμελέτη του έργου: Δίκτυο αποχέτευσης Κατταβιάς 
(Αντλιοστάσιο, εξωτερικά δίκτυα, βιολογικός)» , οριστικού 
προϋπολογισμού: 72.000 ευρώ. 

2β) «Δίκτυο αποχέτευσης Κατταβιάς (Αντλιοστάσιο, εξωτερικά δίκτυα, 
βιολογικός)», εκτιμώμενου προϋπολογισμού 330.000 ευρώ. 

3) «Αρδευτικά δίκτυα Κατταβιάς», εκτιμώμενου προϋπολογισμού 
500.000 ευρώ. 

Οι παραπάνω επιμέρους προϋπολογισμοί, δύναται να μεταβάλλονται 
κατά την πρόοδο των εργασιών και να ανακατανέμονται μεταξύ των 
έργων, με απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 7, 
τηρούμενης πάντα των διαδικασιών και προβλέψεων του άρθρου 3, 
χωρίς αυτό να αποτελεί τροποποίηση της Π.Σ. 

 

 
Άρθρο 3ο 

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Συμβαλλομένων 
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Ο Δήμος Ρόδου αναθέτει στη Δ.Ε.Υ.Α.Ρ και η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. ανεπιφύλακτα 
αναλαμβάνει, ως διαθέτουσα εξειδικευμένη υπηρεσία ύδρευσης, 
αποχέτευσης και άρδευσης και έχοντας αποκλειστική αρμοδιότητα, την 
υλοποίηση των παραπάνω έργων/μελετών, μετά προμήθειας των 
υλικών, εκτέλεσης εργασιών,  χρήσης μηχανημάτων έργου, ανάθεσης 
προμελετών-μελετών, ανάθεσης εκτέλεσης έργου, με ίδια μέσα ή όπως 
άλλως κρίνει για την επίτευξη του αρτιότερου τεχνικά και οικονομικά 
αποτελέσματος, στο πλαίσιο του νομικού πλαισίου που τη διέπει. 

Ο Δήμος Ρόδου αναλαμβάνει την πληρωμή των δαπανών των 
έργων/μελετών προς τη ΔΕΥΑΡ, εις βάρος του κωδικού εξόδου του 
προϋπολογισμού Δήμου Ρόδου για το έτος 2017: Κ.Α. 00-6737.0005 
«Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Ρόδου και ΔΕΥΑΡ για την 
εκτέλεση έργων/μελετών στη Δ.Ε. Νότιας Ρόδου αρμοδιότητας ΔΕΥΑΡ 
που επιχορηγούνται από τη ΔΕΗ» ποσού 2.086.000 ευρώ. Τα ποσά που 
δεν θα απορροφηθούν ή δεν δαπανηθούν εντός του έτους, θα 
μεταφερθούν ισόποσα στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους κ.ο.κ. 
έως τη λήξη της Π.Σ. 

Το παραπάνω ποσό που διαθέτει ο Δήμος Ρόδου, εξασφαλίζεται από 
αντίστοιχη ειδική χορηγία για τον σκοπό αυτό, της ΔΕΗ Α.Ε. με κ.α. 
εσόδου προϋπολογισμού Δήμου Ρόδου για το έτος 2017: Κ.Α. 
1329.0042 «Χορηγία ΔΕΗ για την εκτέλεση έργων/μελετών στη Δ.Ε. 
Νότιας Ρόδου» ποσού 2.086.000 ευρώ.  

Οι πληρωμές από τον Δήμο Ρόδου θα γίνονται απολογιστικά σύμφωνα με 
την πρόοδο των έργων/μελετών, αφού τα παραστατικά των δαπανών – 
λογαριασμών που θα εκδοθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
που διέπει τη ΔΕΥΑΡ, προωθηθούν και εγκριθούν από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης Υλοποίησης της Σύμβασης - Όργανο Παρακολούθησης 
του Έργου του άρθρου 7 της παρούσας και αφού όλα τα παραπάνω 
παραστατικά και εγκρίσεις υποβληθούν στη συνέχεια και θεωρηθούν σε 
δεύτερη οριστική φάση από το Κλιμάκιο Μελετών Επίβλεψης και Ελέγχου 
Έργων Χανίων-Λινοπεραμάτων-Ρόδου (ΚΜΕΕΕ Χ-Λ-Ρ) της ΔΕΗ Α.Ε., που 
εδρεύει στη Ρόδο.  

Η αποπληρωμή των δαπανών θα γίνεται από τη ΔΕΗ. Α.Ε. προς τον 
Δήμο Ρόδου έως  την 60η ημέρα από την ημερομηνία έγκρισης από τη 
ΔΕΗ Α.Ε. όλων των προαναφερθέντων δικαιολογητικών, τα οποία πρέπει 
να είναι επακριβή και πλήρη. Μετά το διάστημα αυτό η αποπληρωμή των 
δαπανών προς τη ΔΕΥΑΡ από τον Δήμο Ρόδου θα γίνεται σε διάστημα 
έως 60 ημέρες σύμφωνα πάντα με τη διαδικασία που προβλέπεται στους 
ΟΤΑ α’ βαθμού. 

Προϋπόθεση για την έναρξη χρηματοδότησης εκάστου έργου/μελέτης 
είναι η έγκαιρη υποβολή από τη ΔΕΥΑΡ προς το Δήμο Ρόδου και από το 
Δήμο Ρόδου στη ΔΕΗ Α.Ε. της αντίστοιχης Σύμβασης, συνοδευόμενου 
από το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Σε περίπτωση 
οιασδήποτε μεταβολής των παραπάνω, η ΔΕΥΑΡ υποχρεούται να 
ενημερώνει αμελλητί το Δήμο Ρόδου και εν συνέχεια ο Δήμος Ρόδου τη 
ΔΕΗ Α.Ε. καθώς οι αναγκαίες τροποποιήσεις των συμβάσεων με τους 
αναδόχους πρέπει να έπονται της εγκρίσεως της ΔΕΗ Α.Ε. 

Ρητά αναφέρεται ότι οποιαδήποτε τέλη, φόροι, κρατήσεις και πάσης 
φύσεως επιβαρύνσεις που συνοδεύονται από την παραπάνω 
χρηματοδότηση περιλαμβάνονται στο προαναφερθέν ποσό. 
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Η ΔΕΥΑΡ οφείλει κατά την υλοποίηση της παρούσα Π.Σ. να ενεργεί με 
τρόπο που θα διευκολύνει τον Δήμο Ρόδου στην ανταπόκριση των 
υποχρεώσεων του που απορρέουν από το από 29/9/2015 συμφωνητικό 
χορηγίας μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της ΔΕΗ Α.Ε., που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 

 
 

Άρθρο 4ο 
Χωρική περιφέρεια εκπόνησης μελετών - κατασκευής έργων 

Το έργο θα πραγματοποιηθεί στα διοικητικά όρια της Δημοτικής 
Ενότητας Νότιας Ρόδου του Δήμου Ρόδου της Περιφερειακής Ενότητας 
Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ειδικότερα στην Τ.Κ. 
Κατταβιάς. 

 

 
Άρθρο 5ο 

Φορέας υλοποίησης μελετών/έργων 

Φορέας υλοποίησης των ανωτέρω έργων/μελετών μετά προμήθειας των 
υλικών, εκτέλεσης εργασιών, χρήσης μηχανημάτων έργου, ανάθεσης 
προμελετών-μελετών, ανάθεσης εκτέλεσης έργου, με ίδια μέσα ή όπως 
άλλως κρίνει για την επίτευξη του αρτιότερου τεχνικά και οικονομικά 
αποτελέσματος, στο πλαίσιο του νομικού πλαισίου που διέπει τη ΔΕΥΑΡ, 
είναι ο δεύτερος συμβαλλόμενος «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και 
Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου» (Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.).  

 
Άρθρο 6ο 

Διάρκεια – Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης μελετών/έργων 

Η διάρκεια της σύμβασης καθώς και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των 
έργων/μελετών ορίζεται σε τρία (3) έτη από της υπογραφής της 
προγραμματικής σύμβασης. 

 
Άρθρο 7ο 

Επιτροπή Παρακολούθησης 
υλοποίησης της σύμβασης - Όργανο Παρακολούθησης των 

μελετών/έργων 

Μεταξύ των συμβαλλομένων συμφωνείται να συσταθεί κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης Υλοποίησης της Σύμβασης – Όργανο Παρακολούθησης 
του Έργου, η οποία θα παρακολουθεί την τήρηση των όρων της 
παρούσας σύμβασης, την πρόοδο των εργασιών και θα εγκρίνει τις 
δαπάνες σύμφωνα με τα παραστατικά και τους λογαριασμούς που θα 
κατατίθενται από τη ΔΕΥΑΡ που εκτελεί τις προμελέτες, τις μελέτες και 
τα έργα και θα υποβάλλονται μετά την έγκριση της Επιτροπής μέσω της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου στο Κλιμάκιο 
Μελετών Επίβλεψης και Ελέγχου Έργων Χανίων-Λινοπεραμάτων-Ρόδου 
(ΚΜΕΕΕ Χ-Λ-Ρ) της ΔΕΗ Α.Ε. προς θεώρηση και κατόπιν μέσω της 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου προς τη ΔΕΗ Α.Ε. για την 
αποπληρωμή από τη ΔΕΗ Α.Ε. στο Δήμο Ρόδου. Κατόπιν η Δ/νση 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου θα φροντίζει για τη διεκπεραίωση 
της αποπληρωμής των εγκεκριμένων και θεωρημένων δαπανών προς τη 
ΔΕΥΑΡ, ώστε σε συνέχεια να εξοφλείται ο εκάστοτε ανάδοχος. 
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Η Επιτροπή αποτελείται από: 
1)τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, Αγροτικής Οδοποιίας και 

Καθημερινότητας Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, κ. 
Αγαπητό Πάλλα του Δημητρίου, 

2) τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑΡ, κ. Εμμανουήλ Διακομανώλη του 
Νικολάου. 

3) τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & 
Υποδομών κ. Αλέξανδρο Μπεκιάρη του Γεωργίου. 

 
 

Άρθρο 8ο 
Ποινική  ρήτρα 

Σε περίπτωση που κάποιο εκ των συμβαλλόμενων μερών παραβεί 
οποιοδήποτε εκ των όρων της παρούσας, θα ευθύνεται στην καταβολή 
αποζημίωσης στο άλλο μέρος για τη ζημιά που τυχόν υποστεί. 

Ειδικότερα, υπέρβαση του προϋπολογισμού των μελετών/έργων που δεν 
θα τύχουν έγκρισης της Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 7 ή/και 
θεώρησης από το Κλιμάκιο Μελετών Επίβλεψης και Ελέγχου Έργων 
Χανίων-Λινοπεραμάτων-Ρόδου (ΚΜΕΕΕ Χ-Λ-Ρ) και εν γένει υπηρεσιών 
της ΔΕΗ Α.Ε., θα βαρύνουν τη ΔΕΥΑΡ, εν είδη ποινικής ρήτρας. 

Άρθρο 9ο 
Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης 

Ο συνολικός προϋπολογισμός, η χρονική διάρκεια, καθώς και λοιποί 
ουσιώδεις όροι της Προγραμματικής Σύμβασης, δύναται να 
τροποποιούνται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των δύο 
συμβαλλόμενων (Δημοτικό Συμβούλιο και Διοικητικό Συμβούλιο 
αντίστοιχα), μετά από εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
άρθρου 7 και ακολουθούμενης της προβλεπόμενης διαδικασίας έγκρισης 
αποφάσεων των παραπάνω οργάνων. 

 
Άρθρο 10ο 

Επίλυση διαφωνιών 

Διαφορές που τυχόν θα προκύψουν μεταξύ των συμβαλλομένων, θα 
επιλύονται από την επιτροπή του άρθρου 7. 

 

Αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε η παρούσα υπογράφεται σε τρία (3) 
όμοια πρωτότυπα εκ των οποίων δύο (2) έλαβε ο Δήμος Ρόδου και ένα η 
Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το Δήμο Ρόδου                                          Για τη Δ.Ε.Υ.Α.Ρ 
    Ο Δήμαρχος Ρόδου                                     Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 

        Φώτης Χατζηδιάκος                         Αλέξανδρος Μανωλάκης 
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2. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Ρόδου κ. Φώτη Χατζηδιάκο για την 

υπογραφή της παραπ0άνω Προγραμματικής Σύμβασης.  

3. Οι δαπάνες υλοποίησης της παραπάνω Προγραμματικής 

Σύμβασης εξασφαλίζονται από την χορηγία της ΔΕΗ Α.Ε. με 

κ.α. εσόδου προϋπολογισμού Δήμου Ρόδου για το έτος 2017: 

Κ.Α. 1329.0042 «Χορηγία ΔΕΗ για την εκτέλεση 

έργων/μελετών στη Δ.Ε. Νότιας Ρόδου» ποσού 2.086.000 

ευρώ και βαρύνει τον κωδικό εξόδου του προϋπολογισμού 

Δήμου Ρόδου για το έτος 2017: Κ.Α. 00-6737.0005 

«Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Ρόδου και ΔΕΥΑΡ 

για την εκτέλεση έργων/μελετών στη Δ.Ε. Νότιας Ρόδου 

αρμοδιότητας ΔΕΥΑΡ που επιχορηγούνται από τη ΔΕΗ» ποσού 

2.086.000 ευρώ. Τα ποσά που δεν θα απορροφηθούν ή δεν 

δαπανηθούν εντός του έτους, θα μεταφερθούν ισόποσα στον 

προϋπολογισμό του επόμενου έτους κ.ο.κ. έως τη λήξη της 

παραπάνω Προγραμματικής Σύμβασης. 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
                               ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 


