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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  22/5/ 2018  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 10/22-5-2018    Αριθ. Απόφασης:   462/2018 

 
Στη Ρόδο σήμερα  22  Μαΐου 2018 ημέρα Τρίτη 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. 
2/30153/18.5.2018 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» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ   

26.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 

27.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 28.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 29 .ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 30.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 31.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 32.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας 

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ   

12.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

33.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

13.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 35. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

15. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 36.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 37.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 
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17.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

38.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

18. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 

39.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος 

19. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 

 

  

  

21.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

22.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

23.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος 

 

  

24.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

3.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

7. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

4.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 8.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ (δικ/νη) 

 

Επίσης στη Συνεδρίαση παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου 
κ.Ε.Κορναρόπουλος. 
 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
εννέα  (39), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μιχ.Δράκος απεχώρησε μετά την 
έναρξη της Συνεδρίασης. 

 

Θ Ε Μ Α 4o : Έγκριση εκτέλεσης της Σύμβασης παροχής 

υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή  Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου 

Υποστήριξης του  Δήμου για τον έλεγχο της Σύμβασης που θα 

συναφθεί με τον Ανάδοχο για την: Ενεργειακή Αναβάθμιση 

Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων 

Χώρων – Εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας στο 

Δήμου Ρόδου» αρ.πρωτ. 2/30031/2018.  

 

Ο Δήμαρχος κ. Φ.Χατζηδιάκος  εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη 
του Σώματος την υπ΄αριθ.πρωτ. 2/30031/2018 εισήγηση, η οποία 
έχει ως εξής:  
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Με την υπ’ αριθμό 365/2018 απόφαση του Δ.Σ., κατά τη διάρκεια της 
26.4.2018 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, το Σώμα 
ενέκρινε τα κάτωθι: 
 
1. Εγκρίνει τις προαναφερόμενες τροποποιήσεις στο "Master Plan: 

Πρότασης χρηματοδότησης (feasibility study), για την αποτύπωση της 
υφιστάμενης κατάστασης και την πρότασης Ενεργειακής Αναβάθμισης 
του Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Ρόδου, με 
αυτοχρηματοδότηση σαν Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), για την 
τεκμηρίωση της βιωσιμότητας της δυνατότητας σύναψης Σύμβασης 
Παροχής Υπηρεσιών πολυετούς διάρκειας, με ιδιώτη, 

2. Η υλοποίηση του έργου θα γίνει μέσω Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοιχτού 
Διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27, του Ν. 
4412/2016 (Οδηγίες 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ, 2014/23/ΕΕ), με 
κριτήριο Ανάθεσης τη Συμφερότερη Προσφορά, βάσει βέλτιστης  σχέσης 
Ποιότητας – Τιμής), μετά δικαιωμάτων προαίρεσης της Αναθέτουσας 
Αρχής και το σύνολο της απαιτούμενης επένδυσης θα είναι 100% 
αυτοχρηματοδοτούμενο από ιδιωτικά κεφάλαια. 

3. Εκχωρεί μέρος των ανταποδοτικών τελών Καθαριότητας - 
Ηλεκτροφωτισμού (άρθρο 43, του ν. 4257/2014) για την αποπληρωμή 
του ιδιώτη στη διάρκεια της Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης και εφόσον 
επιτευχθούν οι στόχοι που θα προβλέπονται στα Συμβατικά Τεύχη που θα 
καταρτιστούν και στη Σύμβαση που θα υπογραφεί και την οποία θα 
ελέγχουν η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και ο Ανεξάρτητος Σύμβουλος 
που θα την υποβοηθά, όπως ακριβώς θα προβλέπεται στα Συμβατικά 
Τεύχη. 

 
Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την ενεργειακή αναβάθμιση-
αυτοματοποιήση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων 
και εφαρμογές Smart Cities με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Ρόδου, 
απαιτείται ο προσδιορισμός της διαγωνιστικής διαδικασίας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών.  
 

Συγκεκριμένα, προβλέπεται: 
 

Διαγωνιστική διαδικασία  για την εκτέλεση της Σύμβασης Παροχής 
Υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή  Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου 
Υποστήριξης του  Δήμου για τον έλεγχο της Σύμβασης που θα συναφθεί με 
τον Ανάδοχο για την: Ενεργειακή Αναβάθμιση Αυτοματοποίηση του 
Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων – Εφαρμογές Smart 
Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμου Ρόδου, όπως προβλέπεται στις 
προαναφερόμενες αποφάσεις και τις εγκεκριμένες Μελέτες με Ηλεκτρονικό 
Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27, του 
Ν. 4412/2016 (Οδηγίες 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ, 2014/23/ΕΕ), με 
κριτήριο Ανάθεσης τη Συμφερότερη Προσφορά, βάσει βέλτιστης  σχέσης 
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Ποιότητας – Τιμής, σύμφωνα με τα Συμβατικά Τεύχη που έχουν καταρτιστεί 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου μας. Ο προϋπολογισμός της εν λόγω 
υπηρεσίες για τα 12 χρόνια ανέρχεται σε 300.000 ευρώ μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Ο σχετικός κωδικός εξόδου του 
προϋπολογισμού του Δήμου για το 2018 είναι ο Κ.Α 20-6142.0002 με τίτλο 
«Παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου σύμβουλου υποστήριξης του Δήμου για 
την ενεργειακή αναβάθμιση-αυτοματοποίηση του συστήματος 
ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων και εφαρμογές Smart Cities με 
εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Ρόδου». 
 
Ο Ανεξάρτητος Σύμβουλος Υποστήριξης: 
 

• θα παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, των 
όρων της Κύριας Σύμβασης, θα  εκπονήσει Μεθοδολογία 
Εξακρίβωσης της Υφιστάμενης κατάστασης και σχέδιο Μέτρησης και 
Επαλήθευσης των εξοικονομήσεων ενέργειας, σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία IPMVP, το οποίο θα  εγκρίνει η Αναθέτουσα Αρχή και 
θα  τηρεί ο Ανάδοχος της Κύριας Σύμβασης.  

• θα παρακολουθεί την εφαρμογή και τήρηση του σχεδίου Μέτρησης 
και Επαλήθευσης των εξοικονομήσεων ενέργειας, σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία IPMVP,  εισηγούμενος στην Υπηρεσία του Δήμου για 
την πιστοποίηση των περιοδικών πληρωμών του Αναδόχου.  

• θα εισηγείται  επί τροποποιήσεων της Κύριας Σύμβασης, όπως και 
άλλων προβλέψεων που αναφέρονται σε αυτή   και θα συνεργάζεται 
με την επιβλέπουσα Υπηρεσία και το Δήμο.  

• θα συντάσσει, πέραν των υπολοίπων προβλέψεων, εξαμηνιαίες 
εκθέσεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης και λειτουργίας του Έργου, για 
την τήρηση των όρων της Σύμβασης.  

• θα συντάσσει σχετική έκθεση, σε περίπτωση παράβασης κάποιων εκ 
των ουσιωδών όρων της Σύμβασης, και θα την υποβάλλει στον 
Ανάδοχο για συμμόρφωση και στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία και το 
Δήμο για ενημέρωση.  

 
Υποχρεώσεις Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης: 
 

• Εκπονεί μεθοδολογία Αξιολόγησης και Ελέγχου λειτουργίας του 
συστήματος, Μέτρησης και Επαλήθευσης των εξοικονομήσεων 
ενέργειας, σύμφωνα με τη μεθοδολογία IPMVP, και της ομαλής 
τήρησης της Κύριας Σύμβασης, εντός 60 ημερών από την υπογραφή 
της. 

• Καταρτίζει  συγκριτικό Πίνακα Δεικτών Αποδόσεων (KPIs), εντός 45 
ημερών από την υπογραφή της Κύριας Σύμβασης του Έργου. 

• Σχεδιάζει Αριθμητικό μοντέλο Υπολογισμού με αλγόριθμο για την 
κοστολόγηση των υπηρεσιών Ηλεκτροφωτισμού, εντός 6 μηνών από 
την υπογραφή της Κύριας Σύμβασης. 

• Παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη της Κύριας Σύμβασης και 
υποβάλλει τις παρατηρήσεις και προτάσεις του, όπου κρίνεται 
απαραίτητο, στην Αναθέτουσα Αρχή και τον Ανάδοχο.   

• Πιστοποιεί εγγράφως την τήρηση των όρων της Κύριας Σύμβασης, 
την τήρηση του εγκεκριμένου σχεδίου Μέτρησης & Επαλήθευσης των 
εξοικονομήσεων ενέργειας σύμφωνα με τη μεθοδολογία IPMVP και 
την επίτευξη, βάσει αυτού, των σχετικών όρων της Σύμβασης, 
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ποσοστιαία και αριθμητικά, με βάση την προσφορά του Αναδόχου και 
προσδιορίζει το τελικό τίμημα κάθε περιοδικής δήλωσης. 

• Ελέγχει και υποβάλλει τις παρατηρήσεις του επί των πάσης φύσεως 
εισηγήσεων του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

• Ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής, 
σύμφωνα με τη Κύρια Σύμβαση και υποβάλλει τις παρατηρήσεις του 
όπου απαιτείται. 

• Συμμετέχει  στην Τριμελή Επιτροπή Διαιτησίας για τις περιπτώσεις 
διαφωνιών Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, στην οποία μετέχουν 
επίσης δυο (2) εξωτερικοί Εμπειρογνώμονες που ορίζει από ένα η 
κάθε πλευρά. 

• Παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στην 
υλοποίηση της Κύριας Σύμβασης εφόσον προσκαλείται, καθώς και να 
παρίσταται, εφόσον του ζητηθεί, σε κάθε φύσεως ελέγχους ή 
επιθεωρήσεις της Αναθέτουσας Αρχής όταν αυτές σχετίζονται με τις 
ανωτέρω αναφερόμενες υποχρεώσεις του. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το φυσικό αντικείμενο του παρόντος έργου αφορά στην παροχή υπηρεσιών 
υποστήριξης του Δήμου για το έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση - 
Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων 
και εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Δήμο Ρόδου 
(Κύρια Σύμβαση),  με χρηματοδότηση από Ιδίους Πόρους (Ανταποδοτικά 
Τέλη). 
 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΙ παρεχόμενες υπηρεσίες του Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης θα 
περιλαμβάνουν τις ακόλουθες Φάσεις υλοποίησης με βασικές ενέργειες: 
 

Φάση Α:  Σύνταξη Υποστηρικτικών Κειμένων-Εργαλείων  

Η Φάση Α περιλαμβάνει την σύνταξη υποστηρικτικών κειμένων και 
εργαλείων που θα διασφαλίζουν την εύρυθμη και ποιοτική υλοποίηση της 
Κύριας Σύμβασης. Πoιο συγκεκριμένα:   
 

• Ο Ανεξάρτητος Σύμβουλος θα  υποβάλλει  μεθοδολογία Αξιολόγησης 
και Ελέγχου λειτουργίας του συστήματος, Μέτρησης και 
Επαλήθευσης - Εξοικονομήσεων ενέργειας, σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία IPMVP και τήρησης της Κύριας Σύμβασης, εντός 60 
ημερών από την υπογραφή της Κύριας Σύμβασης.  

• Ο Ανεξάρτητος Σύμβουλος θα  καταρτίσει  συγκριτικό Πίνακα 
Δεικτών Αποδόσεων (KPIs) με βάση τα διεθνή δεδομένα και 
Κανονισμούς, εντός 45 ημερών από την υπογραφή της Κύριας 
Σύμβασης του Έργου.  Επίσης θα προβαίνει σε αναπροσαρμογές των  
KPIs σύμφωνα με τις διεθνείς εξελίξεις ανά διετία, με έγκριση από 
την επιβλέπουσα αρχή και τροποποίηση της Σύμβασης στις σχετικές 
προβλέψεις. 

• Ο Ανεξάρτητος Σύμβουλος θα  καταρτίσει εντός 6 μηνών από την 
υπογραφή της Κύριας Σύμβασης,  Αριθμητικό μοντέλο Υπολογισμού 
αλγόριθμο για την κοστολόγηση υπηρεσιών ηλεκτροφωτισμού, 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα. 
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Φάση Β:  Υποστήριξη κατά τη διάρκεια  Υλοποίησης της Κύριας 

Σύμβασης 

Η Φάση Β περιλαμβάνει την συνεχή παρακολούθηση  της Κύριας Σύμβασης  
και την υποστήριξη του Δήμου σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του 
Ανεξάρτητου Συμβούλου, που αναφέρονται ανωτέρω, σε ολόκληρη την 
διάρκεια υλοποίησης του έργου. 
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης άρχεται από την υπογραφή της και η 
διάρκειά της ορίζεται σε (12) έτη, ήτοι θα είναι ισόχρονη με τη διάρκεια 
εκτέλεσης της Κύριας Σύμβασης.  Η ημερομηνία λήξης της Σύμβασης 
δύναται να παραταθεί, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο από την 
Αναθέτουσα Αρχή, (ακολουθώντας τις όποιες τυχόν παρατάσεις της Κύριας 
Σύμβασης), στο πλαίσιο της διασφάλισης της  ομαλής υλοποίησης της 
Κύριας Σύμβασης. 
 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ 

Τα Παραδοτέα του έργου της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής 
υποστήριξης είναι: 
Παραδοτέα Α:  Σύνταξη Υποστηρικτικών Κειμένων-Εργαλείων  

Τα παραδοτέα Α συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση της Φάσης Α και 
περιλαμβάνουν: 

• Α1 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:  Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Ελέγχου 
λειτουργίας του συστήματος, Μέτρησης και Επαλήθευσης των 
εξοικονομήσεων ενέργειας, σύμφωνα με τη μεθοδολογία IPMVP και 
ομαλής τήρησης της Κύριας Σύμβασης, 

• Α2 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:  Συγκριτικός Πίνακας Δεικτών Αποδόσεων (KPIs), 
με βάση τα διεθνή δεδομένα και Κανονισμούς (ο οποίος θα 
αναπροσαρμόζεται ανά διετία με βάση τις διεθνείς εξελίξεις), εντός 
45 ημερών από την υπογραφή της Κύριας Σύμβασης του Έργου. 

• Α3 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:  Αριθμητικό μοντέλο Υπολογισμού αλγόριθμος 
για την κοστολόγηση υπηρεσιών ηλεκτροφωτισμού, σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα, εντός 6 μηνών από την υπογραφή της Κύριας 
Σύμβασης. 

 

Παραδοτέο Β:   Υποστήριξη κατά τη διάρκεια  Υλοποίησης της 

Κύριας Σύμβασης  

• Β1 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:  Σαράντα  οκτώ (48) τριμηνιαίες Αναλυτικές 
Εκθέσεις με παρατηρήσεις και προτάσεις σχετικά με την εξέλιξη της 
Κύριας Σύμβασης 

• Β2 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:  Σαράντα οκτώ (48) τριμηνιαίες πιστοποιήσεις για 
την τήρηση των όρων της Κύριας Σύμβασης 

• Β3 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:  Παρατηρήσεις  επί των πάσης φύσεως 
εισηγήσεων του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή 
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• Β4 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:  Παρατηρήσεις  ελέγχου της τήρησης των 
υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τη Κύρια 
Σύμβαση  όπου απαιτηθεί. 

• Β5  ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:  Τελική Απολογιστική Έκθεση, στη λήξη της  
Κύριας Σύμβασης  

 
Επειδή οι παραπάνω υπηρεσίες θα έχουν διάρκεια 12 ετών, θα γίνουν οι 
σχετικές πολυετείς αναλήψεις υποχρέωσης. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:  

 
 

1. Τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας  για την εκτέλεση της 

Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή  Υπηρεσιών 

Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης του  Δήμου για τον έλεγχο της 

Σύμβασης που θα συναφθεί με τον Ανάδοχο για την: Ενεργειακή 

Αναβάθμιση Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού 

Κοινοχρήστων Χώρων – Εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση 

ενέργειας στο Δήμου Ρόδου, όπως προβλέπεται στις 

προαναφερόμενες αποφάσεις και τις εγκεκριμένες Μελέτες με 

Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 27, του Ν. 4412/2016 (Οδηγίες 2014/24/ΕΕ, 

2014/25/ΕΕ, 2014/23/ΕΕ), με κριτήριο Ανάθεσης τη Συμφερότερη 

Προσφορά, βάσει βέλτιστης  σχέσης Ποιότητας – Τιμής, σύμφωνα με 

τα Συμβατικά Τεύχη που έχουν καταρτιστεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του δήμου μας, η οποία θα βαρύνει τον κωδικό εξόδου του 

προϋπολογισμού του Δήμου για το 2018 είναι ο Κ.Α 20-6142.0002 

με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου σύμβουλου υποστήριξης 

του Δήμου για την ενεργειακή αναβάθμιση-αυτοματοποίηση του 

ΕΤΟΣ 
ΑΜΟΙΒΕΣ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

ΦΠΑ ΑΜΟΙΒΩΝ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

2018 806,45 193,55 
2019 24.193,55 5.806,45 
2020 25.000,00 6.000,00 
2021 25.000,00 6.000,00 
2022 25.000,00 6.000,00 
2023 25.000,00 6.000,00 
2024 25.000,00 6.000,00 
2025 25.000,00 6.000,00 
2026 25.000,00 6.000,00 
2027 25.000,00 6.000,00 
2028 25.000,00 6.000,00 
2029 25.000,00 6.000,00 
2030 25.000,00 6.000,00 

ΣΥΝ. € 300.000,00 72.000,00 
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συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων και εφαρμογές 

Smart Cities με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Ρόδου». 

 

 

2. Η κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού θα γίνει από την Οικονομική 

Επιτροπή. 

 
 ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ: θα ήθελα να ρωτήσω γιατί πρέπει να υπάρχει 
αυτός ο ειδικός σύμβουλος τη στιγμή που έχουμε οργανωμένες τεχνικές 
υπηρεσίες και ένα δεύτερο  στο προηγούμενο θέμα το  συνδέω μαζί πρέπει 
οπωσδήποτε να υπάρχει σύστημα αυτοματοποιημένο που να δίνει τα 
προβλήματα στο σύστημα το οποίο δεν υπάρχει σήμερα και αυτό είναι και 
το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή του νησιού μας ότι για πολλές μέρες 
μένουν περιοχές χωρίς φωτισμό επειδή ακριβώς δεν είναι δυνατόν να ελεγ 
χθούν άμεσα οι βλάβες . Αυτά . Άρα λοιπόν στο 4 μια διευκρίνιση δεν 
νομίζω ότι είναι τόσο δύσκολο αντικείμενο που δεν μπορεί να καλυφθεί , 
πέστε μου αν είναι κάτι διαφορετικό .  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τώρα όσον αφορά το δεύτερο και με τη διαδικασία των ΣΔΙΤ 
ξεκινάω από εκεί και με τη διαδικασία ενός τόσο δύσκολου διαγωνισμού και 
παρακολούθησης αυτού του έργου απαιτείται η πρόσληψη τεχνικού 
συμβούλου με εξειδικευμένες γνώσεις , ξέρετε το δουλεύουνε και οι 
υπηρεσίες μας αλλά αν δεν υπήρχε τεχνικός σύμβουλος να καθοδηγήσει να 
προχωρήσει αυτή τη διαδικασία δεν θα ήμασταν σήμερα στο σημείο αυτό , 
δεν έχουν τη δυνατότητα δηλ. δεν τους προσβάλλουμε είναι σύγχρονες 
τεχνολογίες το παραδέχονται και οι ίδιοι και δεν μπορούν οι υπηρεσίες είναι 
δηλ. εκ των όν ουκ άνευ ειδικά αν πήγαινε στο ΣΔΙΤ αν δεν τους δίναμε 
πρώτα την διαδικασία της πρόσληψης του συμβούλου δεν προχωρούν στην 
διαδικασία της υπογραφής της διυπουργικής απόφασης .  
Δεν πρωτοτυπούμε αυτή τη στιγμή και η μέθοδος με την οποίαν δίνουμε 
εντολή στην οικονομική επιτροπή να καταρτίσει τους όρους διακήρυξης 
έχει γίνει σε αρκετούς Δήμους να σας θυμίσω ότι υπήρχε μια ομάδα Δήμων 
μεταξύ άλλων και η Ρόδος 10 τον αριθμό που είχαμε ζητήσει να 
προχωρήσει η διαδικασία των ΣΔΙΤ ούτως ώστε να αποφύγουμε τυχόν 
εμπλοκές με ενστάσεις με εργολάβους κλπ όπως συνέβη και πρόσφατα. 
Δυστυχώς η ατολμία εγώ θα το πω του Υπουργού Εσωτερικών να δώσει το 
πράσινο φως στο να προχωρήσουν με ΣΔΙΤ παρά την εμμονή του κ. 
Πιτσιόρλα μας οδήγησε, τον Σαρωνικό την Ζάκυνθο άλλους 4 Δήμους να 
έχουν προχωρήσει με αυτή την διαδικασία που προτάθηκε και εγκρίθηκε 
μέσα από το ΔΣ . Είναι δηλ. εκ των αναγκαίων προϋποθέσεων για να 
μπορέσουμε να παρακολουθούμε ένα τόσο σπουδαίο και μεγάλο έργο . 
Ευχαριστώ.   
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιαννικουρής όχι , Πότσος όχι , Σταγκας όχι . 
 
                                                                                                                               
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
 

Oι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Γιαννακάκης, Ι. Περδίκης και ο 

Α. Κωνσταντίνου απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης 

του θέματος. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση  της Υπηρεσίας, 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 κατά πλειοψηφία 
Μειοψηφούντων των κ.κ. Α.Γιαννικουρή – Γραμματέα του Δ.Σ , του  
Στ.Στάγκα – Αντιπροέδρου Δ.Σ.  και Κ.Πότσου – επικεφαλής της 
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» οι οποίοι ψήφισαν «κατά»  
 

1. Εγκρίνει τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας  για την εκτέλεση 

της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή  Υπηρεσιών 

Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης του  Δήμου για τον έλεγχο της 

Σύμβασης που θα συναφθεί με τον Ανάδοχο για την: Ενεργειακή 

Αναβάθμιση Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού 

Κοινοχρήστων Χώρων – Εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση 

ενέργειας στο Δήμου Ρόδου, όπως προβλέπεται στις 

προαναφερόμενες αποφάσεις και τις εγκεκριμένες Μελέτες με 

Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 27, του Ν. 4412/2016 (Οδηγίες 2014/24/ΕΕ, 

2014/25/ΕΕ, 2014/23/ΕΕ), με κριτήριο Ανάθεσης τη Συμφερότερη 

Προσφορά, βάσει βέλτιστης  σχέσης Ποιότητας – Τιμής, σύμφωνα με 

τα Συμβατικά Τεύχη που έχουν καταρτιστεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του δήμου μας, η οποία θα βαρύνει τον κωδικό εξόδου του 

προϋπολογισμού του Δήμου για το 2018 είναι ο Κ.Α 20-6142.0002 

με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου σύμβουλου υποστήριξης 

του Δήμου για την ενεργειακή αναβάθμιση-αυτοματοποίηση του 

συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων και εφαρμογές 

Smart Cities με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Ρόδου». 

 

 

2. Η κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού να γίνει από την Οικονομική 

Επιτροπή. 

 
 

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