
 

 

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: 506/2018 

 
Στη Ρόδο σήμερα  22  Μαϊου 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 

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 9.2: Αναγκαιότητα σύναψης Συμπληρωματικής 
Σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο: «Αποκομιδή-μεταφορά και 
διαχείριση ΑΣΑ, σάρωση (μηχανική και χειρωνακτική), 
χορτοκοπή – κλαδοκοπή (μηχανική και χειρωνακτική) καθώς 
και αποκομιδή και διαχείριση δημοτικών αποβλήτων 
συσκευασίας του Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ.2/29743/2018. 
   
Ο Αντιδήμαρχος κ. Μ.Παλαιολόγου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε 
υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ.πρωτ. 2/29743/2018 εισήγηση της 
Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, η οποία έχει ως εξής: 
 
Με την με αριθμό πρωτοκόλλου 2/99330/23-11-2016 διακήρυξη ο Δήμος 

Ρόδου προκήρυξε ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό µε κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας – τιµής, για την επιλογή παρόχου των υπηρεσιών με 

τίτλο «Αποκοµιδή – µεταφορά και διαχείριση ΑΣΑ, σάρωση (µηχανική και 

χειρωνακτική), χορτοκοπή – κλαδοκοπή (µηχανική και χειρωνακτική) 

καθώς και αποκοµιδή και διαχείριση δηµοτικών αποβλήτων συσκευασίας 



 

 

του ∆ήµου Ρόδου» συνολικού προϋπολογισμού (περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) 

12.629.725,81€ και µε δικαίωµα προαίρεσης 16.839.634,41€. Η διάρκεια 

παροχής της υπηρεσίας είναι για τρία (3) έτη, µε δυνατότητα παράτασης, 

κατ’ ενάσκηση του ρητώς προβλεπόµενου δικαιώµατος προαίρεσης, για ένα 

(1) επιπλέον έτος, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, που 

περιγράφονται στην διακήρυξη και την τεχνική έκθεση που τη συνοδεύει.  

Οι προκηρυχθείσες υπηρεσίες περιληπτικά περιλαμβάνουν, α) Συλλογή και 

µεταφορά Αστικών Στερεών Αποβλήτων (i. Αποκοµιδή Αστικών Στερεών 

Αποβλήτων και ii. Αποκοµιδή και Μεταφορά Αστικών Στερεών Αποβλήτων 

µε Χρήση PressContainer), β) Μεταφορά Αστικών Στερεών Αποβλήτων, γ) 

Αποκοµιδή ογκωδών αντικειµένων, δ) Μηχανοκίνητος καθαρισµός 

κοινοχρήστων χώρων, ε) Χειρωνακτικός καθαρισµός κοινοχρήστων χώρων 

– Αποψιλώσεις, στ) Αποκοµιδή Επιστήλιων Καλαθιών, ζ) Μηχανική 

Χορτοκοπή – Κλαδοκοπή (φυτικά υπολείµµατα), η) ∆ιαχείριση ∆ηµοτικών 

Αποβλήτων Συσκευασίας.  Χώρος συµβατικής εργασίας και άµεσης παροχής 

εργασιών του ανάδοχου ορίσθηκαν οι ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου 

Ρόδου, Καλλιθέας, Αρχαγγέλου, Αφάντου, Λίνδου, Νότιας Ρόδου, Ιαλυσού, 

Πεταλούδων, Καµείρου και Ατταβύρου. 

Με την με αριθμό 99/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην Κοινοπραξία με την 

επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT A.E – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε». 

Επακολούθησε η με αριθμό 89/2017 πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία εγκρίθηκε η νομιμότητα της 

διαγωνιστικής διαδικασίας και το σχέδιο της σύμβασης και η υπογραφή στις 

7/6/2017 της με αριθμό πρωτοκόλλου 2/43008 σύμβασης μεταξύ του 

Δήμου και της αναδόχου Κοινοπραξίας.  

Από τα δεδομένα που διαθέτει η υπηρεσία μας ως αρμόδια υπηρεσία 

παρακολούθησης εκτέλεσης της σύμβασης και τα οποία αναλύονται στην 

αιτιολογική έκθεση που ακολουθεί, προκύπτει υπέρβαση του 

απορριμματικού φορτίου σε σχέση με το εκτιμώμενο κατά τον χρόνο 

σύνταξης της σχετικής διακήρυξης. Η υπέρβαση οφείλεται σε απρόβλεπτους 

και πάντως μη δυνάμενους να προεκτιμηθούν παράγοντες, παρά την όση 

επιμέλεια και προσοχή που επιδείχθηκε. 

Ειδικότερα, παρατηρείται ολοένα συνεχόμενη αύξηση του τουριστικού 

παράγοντα, τόσο λόγω της συνεχιζόμενης ζήτησης, όσο και λόγω της 

δημιουργίας νέων ξενοδοχειακών μονάδων ή επαναλειτουργίας ήδη 

υφισταμένων. Σε αυτήν την αύξηση συμβάλλει και ο αστάθμητος 

παράγοντας πολιτικής αστάθειας που επικρατεί σε γειτονικά κράτη και οι εν 

γένει γεωπολιτικές εξελίξεις. Η αύξηση του τουριστικού πληθυσμού έχει ως 

επακόλουθο, πρόσθετο φορτίο στο οποίο ο υφιστάμενος δημοτικός 

μηχανισμός, σε ανθρώπους και μέσα, δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Ωστόσο, 

η ανάγκη αποτελεσματικής αποκομιδής των απορριμμάτων συνιστά 

κατεπείγουσα περίπτωση αποτροπής κινδύνων δημόσιας υγιεινής. Ενόψει 

αυτών και των λοιπών λόγων που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση, η 

εκτέλεση των πρόσθετων ποσοτήτων επιβαρύνει την ανάδοχο Κοινοπραξία 



 

 

χωρίς όμως τούτο να συνιστά συμβατική της υποχρέωση, αφού, οι επιπλέον 

ποσότητες δεν αποτελούν τυπικά μέρος του συμβατικού της αντικειμένου. 

Η υπέρβαση των αρχικών εκτιμήσεων είναι βέβαιο ότι θα διαρκέσει καθ’ όλο 

τον συμβατικό χρόνο και εάν το ζήτημα δεν αντιμετωπισθεί άμεσα είναι 

βέβαιο ότι αφενός θα επιφέρει διατάραξη της ομαλής διεξαγωγής της 

σύμβασης, αφετέρου ο σκοπός στον οποίον απέβλεψε ο Δήμος μας δια της 

δημοπράτησης, δηλαδή η ορθή και ενδεδειγμένη διαχείριση των 

απορριμμάτων θα καταστεί ανέφικτος.  

Με βάση τα παραπάνω η Υπηρεσία μας προτείνει την αντιμετώπιση των 

θεμάτων που ανακύπτουν στα πλαίσια συμπληρωματικών διαδικασιών.  

Σε συνέχεια αυτών σάς υποβάλλουμε συνημμένα, την αιτιολογική μας 

έκθεση και εισηγούμαστε την αποδοχή της.  

 

«ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΑ, ΣΑΡΩΣΗ 

(ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΗ), ΧΟΡΤΟΚΟΠΗ – 
ΚΛΑΔΟΚΟΠΗ (ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΗ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» 

 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT A.E – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 

Α.Ε» 
 
 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

(ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ 1Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 

 
 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 

Αρχικά, με την με αριθμό πρωτοκόλλου 2/99330 από 23/11/2016 

διακήρυξη ο Δήμος Ρόδου προκήρυξε ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό µε 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 

προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, για την επιλογή 

παρόχου των υπηρεσιών με τίτλο ΄΄Αποκοµιδή – µεταφορά και διαχείριση 

ΑΣΑ, σάρωση (µηχανική και χειρωνακτική), χορτοκοπή – κλαδοκοπή 

(µηχανική και χειρωνακτική) καθώς και αποκοµιδή και διαχείριση 

δηµοτικών αποβλήτων συσκευασίας του ∆ήµου Ρόδου΄΄ συνολικού 

προϋπολογισμού (περιλαμβανοµένου Φ.Π.Α.) 12.629.725,81€ και µε 

δικαίωμα προαίρεσης 16.839.634,41€. Η διάρκεια παροχής της υπηρεσίας 

είναι για τρία (3) έτη, µε δυνατότητα παράτασης, κατ’ ενάσκηση του ρητώς 

προβλεπόμενου δικαιώματος προαίρεσης, για ένα (1) επιπλέον έτος, µε 

τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, που περιγράφονται στην διακήρυξη 

και την τεχνική έκθεση που τη συνοδεύει.  Οι προκηρυχθείσες υπηρεσίες 

περιληπτικά περιλαμβάνουν, α) Συλλογή και µεταφορά Αστικών Στερεών 



 

 

Αποβλήτων (i. Αποκοµιδή Αστικών Στερεών Αποβλήτων και ii. Αποκοµιδή 

και Μεταφορά Αστικών Στερεών Αποβλήτων µε Χρήση PressContainer), β) 

Μεταφορά Αστικών Στερεών Αποβλήτων, γ) Αποκοµιδή ογκωδών 

αντικειµένων, δ) Μηχανοκίνητος καθαρισµός κοινοχρήστων χώρων, ε) 

Χειρωνακτικός καθαρισµός κοινοχρήστων χώρων – Αποψιλώσεις, στ) 

Αποκοµιδή Επιστήλιων Καλαθιών, ζ) Μηχανική Χορτοκοπή – Κλαδοκοπή 

(φυτικά υπολείμματα), η) ∆ιαχείριση ∆ηµοτικών Αποβλήτων Συσκευασίας, 

με πρόβλεψη εκτέλεσης από τον ανάδοχο τµήµατος 40% κατ’ ελάχιστον και 

50% κατά μέγιστο όριο του συνολικού έργου της καθημερινής διαχείρισης 

στερεών µη επικινδύνων αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και της 

καθαριότητας των οδών και κοινόχρηστων χώρων. Τέλος, χώρος 

συμβατικής εργασίας και άµεσης παροχής εργασιών του ανάδοχου 

ορίσθηκαν οι ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου Ρόδου, Καλλιθέας, 

Αρχαγγέλου, Αφάντου, Λίνδου, Νότιας Ρόδου, Ιαλυσού, Πεταλούδων, 

Καµείρου και Ατταβύρου.  

Με την με αριθμό 99/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην Κοινοπραξία με την 

επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT A.E – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε». 

Επακολούθησε η με αριθμό 89/2017 πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία εγκρίθηκε η νομιμότητα της 

διαγωνιστικής διαδικασίας και το σχέδιο της σύμβασης και η υπογραφή στις 

7/6/2017 της με αριθμό πρωτοκόλλου 2/43008 σύμβασης μεταξύ του 

Δήμου και της αναδόχου Κοινοπραξίας με αντικείμενο την παροχή 

υπηρεσιών αποκομιδής αστικών στερεών αποβλήτων και την καθαριότητα 

των κοινοχρήστων χώρων με κατάλληλα μέσα και εξοπλισμό σε 

συγκεκριμένες δημοτικές ενότητες του Δήμου για χρονικό διάστημα τριών 

ετών με δικαίωμα προαίρεσης ενός έτους.  

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 

11.871.942,27 περιλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%, ενώ ο προϋπολογισμός του 

τμήματος της σύμβασης που αφορά ειδικά στο αντικείμενο της αποκομιδής 

ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 5.965.099,05 πλέον Φ.Π.Α 24%. Η 

αποκομιδή των απορριμμάτων λόγω της μεγάλης πληθυσμιακής 

διακύμανσης η οποία οφείλεται στην έντονη τουριστική κίνηση που 

παρατηρείται τους καλοκαιρινούς μήνες διακρίνεται, α) σε υψηλή περίοδο, 

Ιούνιος – Σεπτέμβριος (αντιστοιχεί σε 122 ημέρες), οπότε η αποκομιδή 

πραγματοποιείται επτά (7) φορές την εβδομάδα, β) μεσαία περίοδο, 

Οκτώβριος – 14 Νοεμβρίου και 15 Απριλίου – Μάιος (αντιστοιχεί σε 91 

ημέρες) οπότε η αποκομιδή των απορριμμάτων πραγματοποιείται επτά (7) 

φορές την εβδομάδα και γ) χαμηλή περίοδο, 15 Νοεμβρίου – 14 Απριλίου 

(αντιστοιχεί σε 22 εβδομάδες), οπότε η αποκομιδή των απορριμμάτων 

πραγματοποιείται σε επταήμερη βάση. 

 

Στα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού εκτιμήθηκε η ετήσια ποσότητα του 

απορριμματικού φορτίου ως εξής, α) για το έτος 2017 95.701 τόνοι, β) για 

το έτος 2018 96.658 τόνοι, γ) για το έτος 2019 97.624 τόνοι και δ) για το 



 

 

έτος 2020 98.601 τόνοι. Μία σταδιακή δηλαδή αύξηση του ετήσιου 

απορριμματικού φορτίου κατά 1.000 τόνους περίπου. Οι εκτιμήσεις 

στηρίχθηκαν σε δεδομένα που διέθετε τότε η υπηρεσία και μεταξύ άλλων, 

α) στο ξενοδοχειακό δυναμικό της Ρόδου που εκτιμήθηκε σε 85.646 κλίνες 

με βάση στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος έτους 2011, 

β) σε στοιχεία αφίξεων του αεροδρομίου Ρόδου ετών 2009 – 2014. 

Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος στην εκτέλεση υπηρεσιών αποκοµιδής απορριµµάτων με 

διάκριση των χρονικών περιόδων του έτους λόγω πληθυσμιακής 

διακύμανσης ως απόρροια τουριστικής κίνησης σε υψηλή, μεσαία και 

χαμηλή περίοδο και αντίστοιχη διακύμανση του αριθμού εργατοτεχνικού 

προσωπικού και συγκεκριμένα, α) σε υψηλή περίοδο, στην οποία 

περιλήφθηκε το διάστημα από Ιούνιο – Σεπτέμβριο (αντιστοιχεί σε 122 

ημέρες) με αποκομιδή απορριμμάτων επτά (7) φορές την εβδομάδα, β) 

μεσαία περίοδο, Οκτώβριο – 14 Νοεμβρίου και 15 Απριλίου – Μάιος 

(αντιστοιχεί σε 91 ημέρες) με αποκομιδή απορριμμάτων επτά (7) φορές την 

εβδομάδα και γ) χαμηλή περίοδο, 15 Νοεμβρίου – 14 Απριλίου (αντιστοιχεί 

σε 132 ημέρες) με αποκομιδή σε επταήμερη βάση. Σε κάθε 

απορριμματοφόρο όχημα απασχολούνται ένας οδηγός και δύο εργάτες και 

για κάθε δορυφορικό απασχολούνται ένας οδηγός και ένας εργάτης. Με 

βάση το τιμολόγιο μελέτης που συνοδεύει την διακήρυξη των υπηρεσιών, οι 

ανάγκες του έργου αποκομιδής υπολογίσθηκαν κατά τον χρόνο σύνταξης 

των τευχών για τα ως άνω διαστήματα ως εξής, α) για την υψηλή περίοδο, 

στην οποία περιλήφθηκε το διάστημα από 1/6 έως 30/9 (αντιστοιχεί σε 122 

ημέρες) 21 βάρδιες ημερησίως Χ 122 ημέρες = 2.562 βάρδιες, β) για την 

μεσαία περίοδο, στην οποία περιλήφθηκε το διάστημα από 1/10 έως 14/11 

και από 15/4 έως 30/5 (αντιστοιχεί σε 91 ημέρες) 16 βάρδιες ημερησίως Χ 

91 ημέρες = 1.456 βάρδιες και γ) για την χαμηλή περίοδο, στην οποία 

περιλήφθηκε το διάστημα από 15/11 έως 14/4 (αντιστοιχεί σε 132 ημέρες) 

9 βάρδιες ημερησίως Χ 132 ημέρες = 1.188 βάρδιες, δηλαδή σύνολο 

βαρδιών σε ετήσια βάση 5.206. Οι διαθέσιμοι οδηγοί στη Διεύθυνσή μας 

κατά τον χρόνο σύνταξης της διακήρυξης ήταν 78 και 31 αντίστοιχα, ενώ 

για τα μηχανήματα και λοιπό εξοπλισμό ήταν ήδη ξεπερασμένης 

τεχνολογίας.    

 

Από τα δεδομένα που διαθέτει η υπηρεσία μας ως αρμόδια υπηρεσία 

παρακολούθησης εκτέλεσης της σύμβασης και τα οποία αναλύονται στην 

συνέχεια, προκύπτει βεβαιότητα υπέρβασης του απορριμματικού φορτίου 

για τα επόμενα έτη σε σχέση με τον εκτιμώμενο όγκο κατά τον χρόνο 

σύνταξης της σχετικής διακήρυξης. Η υπέρβαση οφείλεται σε απρόβλεπτους 

παράγοντες και πάντως μη δυνάμενους να προεκτιμηθούν παράγοντες, 

παρά την όση επιμέλεια και προσοχή που επιδείχθηκε. 

 

Ήδη το έτος 2017 παρατηρήθηκε μεγάλη και πέραν κάθε προβλέψεων 

αύξηση του τουριστικού παράγοντα λόγω της συνεχιζόμενης ζήτησης. Το 

έτος 2018 είναι περισσότερο από βέβαιο ότι η συνεχόμενη ζήτηση θα 



 

 

αυξηθεί. Σε αυτό άλλωστε συνηγορεί η δημιουργία νέων ξενοδοχειακών 

μονάδων, η επαναλειτουργία ήδη υφισταμένων και εν γένει η αύξηση των 

διαθέσιμων κλινών. Σε αυτήν την αύξηση θεωρούμε ότι συμβάλλει ο 

παράγοντας πολιτικής αστάθειας που επικρατεί σε γειτονικά κράτη και οι εν 

γένει γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή. Μέσα στις νέες συνθήκες ο 

υφιστάμενος δημοτικός μηχανισμός δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις 

επιπλέον ανάγκες καθαριότητας. Ως εκ τούτου ο μόνος που μπορεί να τις 

εκτελέσει είναι ο ανάδοχος. Ωστόσο οι επιπλέον ποσότητες δεν αποτελούν 

τυπικά μέρος του συμβατικού του αντικειμένου. Οι πρόσθετες ποσότητες 

είναι βέβαιο ότι θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Με 

βάση τα παραπάνω η Υπηρεσία μας προτείνει την αντιμετώπιση των 

θεμάτων που ανακύπτουν στα πλαίσια συμπληρωματικών διαδικασιών κατ’ 

άρθρο 132 Ν. 4412/16 και ειδικότερα στα πλαίσια σύναψης 

συμπληρωματικής σύμβασης των υπηρεσιών του τίτλου με την ίδια 

Ανάδοχο Κοινοπραξία. 

  
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/16 ΄΄1. Οι συμβάσεις και οι 

συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α)… β) 

για τα συμπληρωματικά έργα, υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό ανάδοχο, 

τα οποία κατέστησαν αναγκαία και δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική 

σύμβαση, εφόσον η αλλαγή αναδόχου: αα) δεν μπορεί να γίνει για 

οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, π.χ. απαιτήσεις εναλλαξιμότητας ή 

διαλειτουργικότητας με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, υπηρεσίες ή 

εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν με τη διαδικασία σύναψης της αρχικής 

σύμβασης, και ββ) θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική 

επικάλυψη δαπανών για την αναθέτουσα αρχή. Ωστόσο, οποιαδήποτε 

αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας 

της αρχικής σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η 

σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 

πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της 

συμφωνίας-πλαίσιο. Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να 

αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 

221)…΄΄.  

 

Η Ρόδος έχει έκταση 1400,68 km2, είναι το μεγαλύτερο νησί των 

Δωδεκανήσων και το τέταρτο σε έκταση νησί της Ελλάδας. O πληθυσμός 

της ανέρχεται σε 115.290 κατοίκους, σύμφωνα με απογραφή που έγινε το 

2011, και την καθιστά το πολυπληθέστερο Ελληνικό νησί - εκτός της 

Κρήτης και της Εύβοιας. Αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 

τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Οι αφίξεις των τουριστών μετά την 

θεαματική αύξησή τους το έτος 2011 όπου και ανήλθαν σε δύο 

εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες συνεχίζουν να έχουν εν γένει αυξητική 

τάση. Η διασπορά των τουριστικών εγκαταστάσεων επεκτείνεται στο 



 

 

σύνολο του νησιού. Λόγω τουρισμού, υπάρχει έντονη εποχική αύξηση του 

πληθυσμού και κατά συνέπεια μία σχεδόν κατακόρυφη αύξηση των 

παραγόμενων αστικών στερεών αποβλήτων. Επιπροσθέτως, αυξημένες κατά 

την περίοδο αυτή είναι και οι ανάγκες διατήρησης ενός ικανοποιητικού 

επιπέδου καθαριότητας η οποία είναι βασική παράμετρος προσέλκυσης 

τουριστών σε έναν προορισμό και εξασφάλιση μίας επιτυχημένης αειφόρου 

τουριστικής ανάπτυξης.  

 

Από την άλλη η Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου 

Ρόδου, επιτελεί σημαντικό έργο, που άπτεται τόσο της υγιεινής, όσο και της 

αισθητικής εικόνας ενός από τους σημαντικότερους τουριστικούς 

προορισμούς της Μεσογείου. Το έργο αυτό, πρέπει να είναι από όλες τις 

απόψεις άρτιο, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο πρωτίστως η δημόσια υγεία 

και το περιβάλλον, αλλά και να εξασφαλισθεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο 

καθαριότητας στο νησί της Ρόδου που φιλοξενεί κάθε καλοκαίρι έναν πολύ 

μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, απαιτείται τόσο ο 

κατάλληλος μηχανολογικός εξοπλισμός (απορριμματοφόρα, ανοικτά 

φορτηγά, σάρωθρα, κ.τ.λ.) όσο και ένας ικανός αριθμός ενός έμπειρου 

εργατοτεχνικού προσωπικού. Η συνεχής αυξητική τάση του τουρισμού έχει 

ως αποτέλεσμα πρόσθετο απορριμματικό φορτίο στο οποίο αδυνατεί ο 

δημοτικός μηχανισμός να ανταποκριθεί.  

 

Είναι ενδεικτικό ότι σύμφωνα με έγκυρα δημοσιεύματα (ενδ. δημοσίευμα 

΄΄Πρώτο Θέμα΄΄ 15/2/2018, ΄΄Δημοκρατική΄΄ 14 και 15/2/2018, 

΄΄Εuro2day΄΄ 22 και 24/3/2018) η τουριστική περίοδος αναμένεται  

παρατεινόμενη κατά 20 τουλάχιστον ημέρες σε σχέση με πέρυσι. Η φετινή 

άφιξη τουριστών στο νησί μας αναμένεται να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, 

αυξημένη σε ποσοστό περίπου 27% σε σχέση με πέρυσι σύμφωνα με 

εκτιμήσεις του ΣΕΤΕ. Είναι μάλιστα ενδεικτικό ότι σύμφωνα με έρευνα του 

ΣΕΤΕ έχουν προγραμματιστεί 3,5 εκατομμύρια πρόσθετες αεροπορικές 

θέσεις για το καλοκαίρι του 2018 στους ελληνικούς προορισμούς. Για το 

νησί μας, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΣΕΤΕ (ενδ. δημοσίευμα 

εφημερίδα ΄΄Ροδιακή΄΄ 23/3/2018) οι αεροπορικές αφίξεις κατά το έτος 

2018 εμφανίζονται αυξημένες κατά ποσοστό 27% ή περίπου 730.000 

θέσεις επιπλέον (2.715.000 το 2017 έναντι 3.445.000 περίπου το έτος 

2018). Στο ίδιο πλαίσιο αναφοράς η Υπουργός Τουρισμού κάνει λόγο 

(δημοσίευμα ΄΄capital΄΄ 6/4/2018) για προσέλευση τουλάχιστον 2 

εκατομμυρίων τουριστών  παραπάνω σε σχέση με τα περσινά δεδομένα, 

εκτοξεύοντας το σύνολο της τουριστικής κίνησης σε ιστορικό ρεκόρ 

(32.000.000 τουριστών) με τάση το 2018 να είναι περισσότερο ανοδική 

από κάθε άλλη χρονιά. Απόδειξη αυτού αποτελεί το 1ο τρίμηνο του έτους 

(Ιανουάριος-Μάρτιος) όπου σημειώθηκε ήδη μεγάλη αύξηση των διεθνών 

αφίξεων κατά 20%. (δημοσίευμα ΄΄capital΄΄ 6/4/2018).  

 

Στο 13ο Περιφερειακό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο την 

18/4/2018 παρευρέθηκε η Υπουργός Τουρισμού, η οποία όσον αφορά στο 



 

 

υπόψη θέμα, σε ομιλία της τόνισε μεταξύ άλλων (απόσπασμα ομιλίας της με 

τίτλο ΄΄Το Νότιο Αιγαίο στους πρωταγωνιστές της τουριστικής ανάπτυξης΄΄ 

όπως είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου/Ελληνικός 

Οργανισμός Τουρισμού) ΄΄Το Ν. Αιγαίο κατέγραψε το 2017 διψήφια 

αύξηση σε όλα τα τουριστικά μεγέθη: 12% αύξηση στις αφίξεις (5,8 εκατ. 

επισκέπτες από τις κύριες ξένες αγορές), 16% αύξηση στις διανυκτερεύσεις 

και ακόμη μεγαλύτερη αύξηση στα τουριστικά έσοδα. Σημαντική επιτυχία 

αποτέλεσε η επιμήκυνση της θερινής τουριστικής περιόδου. Συνολικά την 

τελευταία τριετία, αυξήθηκαν κατά 12% οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στη 

Ρόδο τους μήνες Μάρτιο έως Μάιο, και ακόμη μεγαλύτερη αύξηση 26% 

είχαν αντίστοιχα τους μήνες από το Σεπτέμβριο έως το Νοέμβριο. Το 2018 

η τουριστική κίνηση στο Νότιο Αιγαίο θα εξελιχθεί ακόμη πιο δυναμικά. 

Διψήφια αύξηση καταγράφουν οι κρατήσεις και οι αφίξεις, ενώ έχουν 

προγραμματιστεί αρχικά περισσότερες από 1,3 εκατ. διεθνείς αεροπορικές 

θέσεις για το Ν. Αιγαίο΄΄. 

  

Αξιοσημείωτη επιπλέον (δημοσίευμα ΄΄capital΄΄ 6/4/2018) είναι η από 

κοινού συνεργασία του Υπουργείου Τουρισμού με την Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου (και την Περιφέρεια Κρήτης) για την εφαρμογή του πιλοτικού 

προγράμματος "Τουρισμός 365 ημέρες τον χρόνο" σε Ρόδο (και Κρήτη) για 

τη σεζόν 2018-2019.  

 

Ενόψει της ραγδαίας αύξησης των τουριστικών κρατήσεων, αυξημένος είναι 

και ο αριθμός διαθέσιμων κλινών, είτε λόγω της κατασκευής νέων 

ξενοδοχειακών μονάδων, είτε λόγω επαναλειτουργίας υφιστάμενων 

ξενοδοχειακών μονάδων. Σύμφωνα με στοιχεία της Ειδικής Υπηρεσίας 

Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) του 

Υπουργείου Τουρισμού (δημοσίευμα ΄΄capital΄΄ 6/4/2018) περισσότερες 

από 25.000 νέες κλίνες προστέθηκαν σε μεγάλες μονάδες 5 και 4 αστέρων 

άνω των 300 κλινών. Ενώ, διεθνείς όμιλοι διερευνούν πλέον συγκεκριμένες 

ευκαιρίες στον τουρισμό και το real estate, και έχουν ανακοινώσει τα 

σχέδιά τους να επενδύσουν στην ελληνική ξενοδοχειακή και τουριστική 

αγορά, διασφαλίζοντας τη συνέχιση των υψηλών ρυθμών τουριστικής 

ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.  

 

Όσον αφορά στο νησί μας ενδεικτικά σημειώνουμε την ίδρυση και θέση σε 

λειτουργία το 2018 του νέου ξενοδοχείου του ομίλου Χατζηλαζάρου 

΄΄MAYΙA΄΄, την επαναλειτουργία του ξενοδοχείου ΄΄ΚΑΨΗΣ΄΄ με 2.000 

διαθέσιμες κλίνες εφεξής από το 2018 κ.ο.κ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα 

(ενδεικτικά, δημοσίευμα ΄΄Δημοκρατική΄΄ 12/3/2018) και εν γένει 

εκτιμήσεις, αναμένεται εντός του 2018 να λειτουργήσουν πάνω από 5.000 

νέες κλίνες στο νησί μας. Σε αυτές τις κλίνες εάν προστεθούν οι 89.776 

κλίνες που ήδη λειτουργούν με βάση τα στοιχεία του Ξενοδοχειακού 

Επιμελητηρίου Ελλάδος το συνολικό μέγεθος δηλωμένων και 

καταγραμμένων κλινών ανέρχεται σε περίπου 95.000 κλίνες, παρατηρείται 

δηλαδή μία υπερβάλλουσα απόκλιση περίπου 10.000 κλινών σε σχέση με τα 



 

 

στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη κατά τον χρόνο του διαγωνισμού. Οι 

προβλέψεις που γίνονται ήδη στην ξενοδοχειακή αγορά ομιλούν για 25.000 

νέες κλίνες για τα επόμενα πέντε έτη.  

 

Επακόλουθο των δεδομένων αυτών είναι η συγκέντρωση μεγαλύτερων, 

από τα αρχικά δεδομένα και εκτιμήσεις, ποσοτήτων απορριμμάτων. Η 

αύξηση αυτή οφείλεται στους παραπάνω αστάθμιστους και πάντως 

απρόβλεπτους παράγοντες όπως εξηγήθηκε. Σε κάθε περίπτωση, παρά την 

επιμέλεια και προσοχή που επιδείξαμε, τα δεδομένα έχουν μεταβληθεί 

ριζικά, προκαλώντας αδήριτη ανάγκη προσαρμογής σε αυτά.  

Ο αριθμός του εργατικού προσωπικού που απασχολεί ο Δήμος στην 

υπηρεσία καθαριότητας είναι ανεπαρκής για να καλύψει τις αυξημένες 

ανάγκες που πλέον ανακύπτουν. Πρέπει μάλιστα να ληφθεί υπόψη ότι το 

εργατοτεχνικό προσωπικό της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, 

αποτελείται τόσο από μόνιμους υπαλλήλους (κυρίως από τις πρώην 

δημοτικές ενότητες εκτός της δημοτικής ενότητας Ρόδου) όσο και από 

υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου οι οποίοι 

στην πλειοψηφία τους μεταφέρθηκαν από την πρώην Δημοτική Επιχείρηση 

Καθαριότητας Ρόδου - που λύθηκε με το σχέδιο «Καλλικράτης»- σε 

προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Απόφαση αρ. 

853/7-6-2011 Δημάρχου Ρόδου, ΦΕΚ 422/27-6-2011), γεγονός που 

πρακτικά σημαίνει ότι οι θέσεις αυτές καταργούνται όταν κενωθούν με 

οποιονδήποτε τρόπο. Από την 1/1/2011 μέχρι την 31/12/2015, έχουν 

αποχωρήσει (συνταξιοδότηση, σύνταξη αναπηρίας, άδειες άνευ αποδοχών, 

θάνατοι κ.λ.π.) από τη Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 68 

εργαζόμενοι (13 οδηγοί, 3 επόπτες καθαριότητας, 35 εργάτες και 17 

καθαρίστριες). Επιπροσθέτως, βάσει της ηλικίας και του χρόνου υπηρεσίας 

των υπαλλήλων που εργάζονται σήμερα στη Δ/νση Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης (μόνιμοι και αορίστου χρόνου), καθώς επίσης από τον μέχρι 

σήμερα ρυθμό αποχώρησης, εκτιμάται ότι θα αποχωρήσουν από την 

υπηρεσία τους τα έτη 2018 και 2019, 17 εργαζόμενοι ανά έτος. Με 

δεδομένη τη μικρή αναλογία (είτε 1 προς 5 είτε 1 προς 10) που ισχύει 

σήμερα για τις προσλήψεις προσωπικού στο δημόσιο τομέα σε σχέση με τις 

αποχωρήσεις (βάσει του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού προγράμματος), 

είναι βέβαιο ότι η δυναμικότητα του Δήμου σε προσωπικό καθαριότητας 

μειούται σημαντικά. Ενδεικτικά, στις 31 Μαρτίου 2018 έληξε η σχέση 

εργασίας και αποχώρησαν από τη Διεύθυνση Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου 16 οδηγοί, 3 χειριστές και 113 εργάτες 

καθαριότητας στους οποίους στηρίχθηκε κατά ένα μεγάλο ποσοστό το έργο 

αποκομιδής απορριμμάτων τους προηγούμενους 18 μήνες. Στη θέση αυτών 

δυσανάλογα πρόκειται να προσληφθούν σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του 

άρθρου 24 του Ν. 4497/17 16 οδηγοί και 37 εργάτες καθαριότητας και 

συνοδοί απορριμματοφόρου γιατί τόσες ήταν μόνο οι κενές οργανικές 

θέσεις. Αν και εξ όσων προκύπτει έχει ληφθεί μέριμνα με τα μέσα που 

προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, εντούτοις, γίνεται εύκολα αντιληπτό, ότι οι 

αναμενόμενοι νεοδιόριστοι είναι αδύνατο λόγω αριθμού να καλύψουν τις 



 

 

υπαρκτές ανάγκες, παρά μόνο θα βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας του 

ήδη καταβεβλημένου μόνιμου προσωπικού που έχει απομείνει. Σημειώνουμε 

επίσης ότι, συχνά, η διακύμανση των αναγκών σε μερικές περιπτώσεις 

αυξομειώνεται όπως για παράδειγμα κατά τους μήνες Μάρτιο έως και 

Νοέμβριο όπου υπάρχουν αυξημένες ανάγκες λόγω τουριστικής περιόδου 

σε αντίθεση με τη λοιπή περίοδο, δηλαδή υπάρχει δυσαναλογία μεταξύ 

κόστους και ρυθμού απασχόλησης. Επίσης πολλές φορές οι τελικώς 

επιλεχθέντες δεν αποδέχονται τη θέση για την οποία προσλήφθηκαν και οι 

διαδικασίες αντικατάστασής τους είναι επίσης χρονοβόρες επιβαρύνοντας 

περαιτέρω το κόστος για τον Δήμο. Επιπλέον, η επιλογή του εποχικού 

προσωπικού γίνεται με κριτήρια που πολλές φορές δεν σχετίζονται με την 

ικανότητά του, για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών (μήνες 

ανεργίας, οικογενειακή κατάσταση και λοιπά) με αποτέλεσμα το χαμηλό 

επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Είναι λοιπόν προφανής η έλλειψη 

επαρκούς αριθμού εργατοτεχνικού προσωπικού καθαριότητας προκειμένου 

να καλύψει το υπερβάλλον απορριμματικό φορτίο.  

 

Επιπρόσθετα, απαιτείται και μηχανολογικός εξοπλισμός για την κάλυψη των 

υπερβάσεων. Ο εξοπλισμός αυτός έχει σημασία να είναι σύγχρονης 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και περιλαμβάνει απορριμματοφόρα οχήματα 

και ανοικτά φορτηγά, συρμούς μεταφοράς και μηχανοκίνητα σάρωθρα. Τα 

απορριμματοφόρα οχήματα που διαθέτει σήμερα ο Δήμος είναι ήδη 

ξεπερασμένης τεχνολογίας, εξαιτίας δε της παρατεταμένης χρήσης τους 

εμφανίζουν συχνές βλάβες. Οι χρόνοι επισκευής που μεσολαβούν (σε 

πολλές περιπτώσεις αρκετά μεγάλοι), αποτελούν περιόδους επιπρόσθετης 

καταπόνησης του εν λειτουργία στόλου, με αποτέλεσμα πρακτικά να 

μπαίνουμε σε έναν φαύλο κύκλο λειτουργίας των απορριμματοφόρων που 

εντέλει μειώνει κατά πολύ και τον προβλεπόμενο (από μία φυσιολογική 

χρήση) χρόνο ζωής τους. Τα πέντε δε νέα απορριμματοφόρα που 

προμηθεύτηκε ο Δήμος Ρόδου ήδη διατέθηκαν σε Δημοτικές Ενότητες που 

συνεχίζουν να εκτελούν έργο αποκομιδής απορριμμάτων καθ’ όλη τη 

διάρκεια του χρόνου προς αντικατάσταση παλαιοτέρων, εκτός από ένα, το 

οποίο συνδράμει στο έργο της ανακύκλωσης χρησιμοποιούμενο για τη 

συλλογή μπλε κάδων. Συμπερασματικά, ο αριθμός των εν λειτουργία 

απορριμματοφόρων σήμερα στο Δήμο Ρόδου δεν επαρκεί για την κάλυψη 

των πρόσθετων αναγκών. Ορισμένα από αυτά μάλιστα κατέστησαν στο 

μεταξύ διάστημα μη πρόσφορα για να καλύψουν ανάγκες, καθότι χάλασαν 

από τη διαρκή και συνεχόμενη χρήση, χωρίς δυνατότητα επιδιόρθωσης 

αλλά χρήζοντα αντικατάστασης, η οποία κρίνεται δυσανάλογα ακριβότερη 

για το σκοπό που θα κριθεί να επιτελέσει, διότι, θα δαπανηθεί μεγάλο ποσό 

για την προμήθεια επιπλέον νέου εξοπλισμού με βέβαια την απαξία του 

λόγω αδράνειας και στασιμότητάς του τους χειμερινούς μήνες.  

 

Σημειώνεται επίσης, ότι παρά το γεγονός ότι ο Δήμος Ρόδου σε συνεργασία 

με την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.) προέβη σε 

όλες τις απαραίτητες ενέργειες, δηλαδή, προμήθεια 3 απορριμματοφόρων  



 

 

νέας τεχνολογίας για την συλλογή των υλικών συσκευασίας, ανάπτυξη 

1500 κάδων για την προσωρινή αποθήκευση των υλικών συσκευασίας, 

διανομή 40.000 ειδικών σάκων συλλογής υλικών συσκευασίας και 

ενημερωτικών φυλλαδίων, οργάνωση εκδηλώσεων προς ενημέρωση των 

πολιτών, οργάνωση ενημερωτικών επισκέψεων στο Κ.Δ.Α.Υ. σχολείων αλλά 

και ομάδων πολιτών, ενημερώσεις στα σχολεία από στελέχη της Διεύθυνσης 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κ.α., εν τέλει, η συμμετοχή του κόσμου 

δεν ήταν καθολική και έτσι παρόλες τις προσπάθειες, παρά την όση 

επιμέλεια που επιδείξαμε, δεν κατέστη εφικτό για εξωγενείς παράγοντες να 

συγκεντρωθεί για το έτος 2017 η αναλογούσα εκτιμώμενη ποσότητα των 

αποβλήτων συσκευασίας με αποτέλεσμα την επιβάρυνση του 

απορριμματικού φορτίου. Με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία και δεδομένα 

κατά το έτος 2018 δεν προβλέπεται η ποσότητα των αποβλήτων 

συσκευασίας να ξεπεράσει τους 10.000tn αντί των εκτιμώμενων 19.332tn. 

Αντίστοιχα το 2019 τους 11.000tn αντί των 19.525tn και το 2020 τους 

12.000tn αντί των 19.720tn. Προς επίτευξη αυτού του στόχου ο Δήμος 

δρομολογεί ήδη τη συνεχή και διαρκή ενημέρωση των δημοτών του  μέσω 

διαφημιστικών μηνυμάτων και εκδηλώσεων ανακύκλωσης προκειμένου να 

τους εμπεδώσει την αναγκαιότητα τήρησης της διαδικασίας διαχωρισμού 

των απορριμμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο εξάλλου εντάσσεται και η διαδικασία 

παραλαβής, και ανάπτυξης 500 επί πλέον μπλε κάδων, δύο νέων 

απορριμματοφόρων 16 κ.μ. καθώς και δύο δορυφορικών 

απορριμματοφόρων 8 κ.μ. από την Ε.Ε.Α.Α Α.Ε. για την συλλογή των 

υλικών συσκευασίας.  

Το πρόσθετο φορτίο είναι βέβαιο ότι θα διαρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης καθότι με βάση τα σημερινά δεδομένα και τις ασφαλείς 

εκτιμήσεις  μπορούμε να προβλέψουμε με υψηλό βαθμό ασφάλειας την 

αύξηση της τουριστικής κίνησης. Με βάση τα προαναφερθέντα για να 

επιτευχθεί η αποκομιδή απορριμμάτων σε ικανοποιητικό επίπεδο με 

συχνότητα αποκομιδής τουλάχιστον 1 φορά την ημέρα και όπου τα φορτία 

είναι μεγάλα ακόμα και δύο φορές την ημέρα, πρέπει να πραγματοποιηθούν 

επιπλέον  Βάρδιες (όπως αυτές αναλύονται στον πίνακα που ακολουθεί 

στην σελίδα 11) απ’ αυτές που υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις αρχικές 

εκτιμήσεις της διακήρυξης. Να διευκρινιστεί ότι οι επιπλέον αυτές βάρδιες 

αφορούν μόνο την μεσαία και υψηλή περίοδο και όχι τη χαμηλή γιατί η 

αύξηση του απορριμματικού φορτίου προβλέπεται ότι θα υπάρξει με την 

έναρξη της τουριστικής περιόδου και μέχρι τη λήξη αυτής, δηλαδή από 15 

Απριλίου έως 14 Νοεμβρίου. Αντίστοιχα κατά την χαμηλή περίοδο δεν 

προβλέπεται αύξηση φορτίων άρα δεν χρειάζεται να πραγματοποιηθούν 

επιπλέον βάρδιες απ’ αυτές που αρχικά είχαν προβλεφθεί. Είναι αυτονόητο 

τέλος, ότι η αδιάλειπτη αποκομιδή των απορριμμάτων συνιστά όχι μόνο 

υποχρέωση της πολιτείας αλλά και το πλέον κατάλληλο μέσο προστασίας 

της δημόσιας υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος. Αντιθέτως, η 

αδυναμία, η ανεπαρκής και μη ενδεδειγμένη παροχή υπηρεσιών αποκομιδής 

εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο για την υγεία δημοτών και τουριστών, την 

ανάπτυξη ανθυγιεινών εστιών και άλλων οχλήσεων και τον εν γένει 



 

 

σχηματισμό αρνητικής εικόνας σε τοπικό και διεθνές επίπεδο που δεν 

συνάδει στο νησί μας, ούτε το εξυπηρετεί τουριστικά. Σε κάθε πάντως 

περίπτωση είναι προφανές ότι επουδενί δεν μπορεί να παύσει ή να 

ανασταλεί έως της ολοκλήρωσης της σύμβασης η ενδεδειγμένη και επαρκής 

αποκομιδή των απορριμμάτων διότι συνιστά επιτακτική και άμεση ανάγκη 

που πρέπει οπωσδήποτε να εξυπηρετηθεί.  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412 οι συμπληρωματικές υπηρεσίες 

συνιστούν επιτρεπτές τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης εφόσον αυτές 

ναι μεν δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση πλην όμως κατέστησαν 

αναγκαίες κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αυτής, χωρίς να προσαπαιτούνται 

τυχόν απρόβλεπτοι λόγοι εξαιτίας των οποίων να προέκυψε η αναγκαιότητα 

ανάθεσης συμπληρωματικών υπηρεσιών. Αν και δεν φαίνεται να αποτελεί 

στην πραγματικότητα αναγκαία συνθήκη για την εφαρμογή των σχετικών 

διατάξεων η συνδρομή απρόβλεπτων περιστάσεων και στην ουσία να 

επεκτείνεται το αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής τους, πέρα από τις 

απρόβλεπτες περιστάσεις, και σε περιπτώσεις, οι οποίες, ενδεχομένως, θα 

μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί, αλλά για κάποιον λόγο δεν 

συμπεριελήφθησαν στην αρχική σύμβαση, εν προκειμένω συντρέχουν και 

απρόβλεπτες περιστάσεις όπως προεκτέθηκε. Ενόψει των παραπάνω 

συνδυαστικών παραγόντων, δηλαδή της επιβάρυνσης του απορριμματικού 

φορτίου λόγω ολοένα αυξανόμενου τουριστικού πληθυσμού και της 

αδυναμίας του Δήμου να ανταποκριθεί στις πρόσθετες ποσότητες, η ανάγκη 

για συμπληρωματικές υπηρεσίες καθαριότητος προκύπτει κατά την εκτέλεση 

της κύριας σύμβασης και οι πρόσθετες (συμπληρωματικές) υπηρεσίες 

καθίστανται αναγκαίες για λόγους κατεπείγοντος που συνίσταται στην 

επαρκή καθαριότητα του νησιού μας ως δημόσιο αγαθό. Είναι περαιτέρω και 

απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση της σύμβασης και για την επίτευξη 

του αποτελέσματος που επεδίωξε η αρχή μέσω της διαγωνιστικής 

διαδικασίας αφού δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά ή οικονομικά από 

αυτήν χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα.  

Συνεπώς, για λόγους μη διατάραξης του συμβατικού αντικειμένου και  

επίτευξης του σκοπού στον οποίον απέβλεψε ο Δήμος μας δια της 

δημοπράτησης, δηλαδή η ορθή και ενδεδειγμένη διαχείριση των 

καθημερινών απορριμμάτων, κρίνεται σκόπιμο και ορθό οι επιπλέον 

ποσότητες να εκτελεστούν από την ίδια Ανάδοχο, αφού είναι αυτονόητο ότι 

δεν μπορούν να συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο δύο ανάδοχοι που θα 

εκτελούν ταυτόχρονα, το ίδιο αντικείμενο, κατά τον ίδιο χρόνο, χωρίς 

κάποια ευδιάκριτο μέτρο από το οποίο να προκύπτει επακριβώς πού ξεκινά 

και πού τελειώνει το αντικείμενο καθενός.  

 

Στην αιτιολογική σκέψη (108) της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ26 αναφέρεται: 

΄΄Ενδέχεται οι αναθέτουσες αρχές να αντιμετωπίσουν καταστάσεις όπου 

απαιτούνται πρόσθετες εργασίες, αγαθά ή υπηρεσίες· σε τέτοιες 

περιπτώσεις μπορεί να δικαιολογείται η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης 

χωρίς νέα διαδικασία ανάθεσης, ιδίως όπου οι πρόσθετες παραδόσεις 



 

 

αποσκοπούν είτε στη μερική αντικατάσταση είτε στην επέκταση υπηρεσιών, 

αγαθών ή εγκαταστάσεων που ήδη υπάρχουν, όταν η αλλαγή του 

προμηθευτή θα υποχρέωνε την αναθέτουσα αρχή να δεχτεί υλικό, εργασίες 

ή υπηρεσίες με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, γεγονός που θα είχε 

ως αποτέλεσμα την ασυμβατότητα ή την έγερση δυσανάλογων τεχνικών 

δυσκολιών κατά τη λειτουργία και τη συντήρηση.΄΄ Ενδεχόμενη αλλαγή 

του προσώπου του αναδόχου για την εκτέλεση αυτών των 

συμπληρωματικών υπηρεσιών κρίνεται ασύμφορη από τεχνική άποψη, 

καθώς η ανάδοχος Κοινοπραξία διαθέτει ήδη τον υφιστάμενο και επαρκή 

εξοπλισμό και έχει προβεί ήδη στο κόστος της αρχικής εγκατάστασης, 

συνεπώς πληροί όλα τα εχέγγυα για να καλύψει επαρκώς και επιτυχώς τις 

συμπληρωματικές υπηρεσίες παράλληλα με τις συμβατικές της 

υποχρεώσεις. Καθίσταται λοιπόν προφανές ότι η προσφυγή στην ανάδοχο 

της αρχικής σύμβασης για την εκτέλεση των συμπληρωματικών υπηρεσιών 

συνιστά την πλέον ενδεδειγμένη και πρόσφορη επιλογή, μιας και κάθε άλλη 

επιλογή θα έθετε σε πιθανό κίνδυνο την τεχνική αρτιότητα και τη συνολική 

λειτουργικότητα της υπηρεσίας και θα διατάρασσε την ομαλή διεξαγωγή της 

σύμβασης. Ενδεχομένως θα ήταν και ασύμφορη οικονομικά, υπό την 

έννοια, ότι εμπλοκή προσώπου διαφορετικού από την αρχική ανάδοχο θα 

είχε ως αποτέλεσμα την ουσιαστική αύξηση του κόστους ή την ουσιαστική 

επικάλυψη δαπανών, ιδίως εάν αναλογιστούμε την αδυναμία διαχωρισμού 

του τεχνικού αντικειμένου εκάστου αναδόχου. 

 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι εν προκειμένω συντρέχουν όλες οι 

προϋποθέσεις του νόμου για σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης 

υπηρεσιών του τίτλου. Συγκεκριμένα, α) οι συμπληρωματικές υπηρεσίες 

δεν περιλαμβάνονται στην αρχικώς κατακυρωθείσα σύμβαση και η 

αναγκαιότητά τους προέκυψε μεταγενέστερα της σύνταξης της διακήρυξης 

και των συμβατικών τευχών βάσει των οποίων διεξήχθη ο διαγωνισμός και 

ανεδείχθη πάροχος των υπόψη υπηρεσιών, β) οι συμπληρωματικές 

υπηρεσίες δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά ή οικονομικά από την 

κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα, καθότι οι 

υπηρεσίες, λόγω της ομοιότητας του είδους, του τρόπου και του τόπου 

παροχής τους, μπορούν να παρασχεθούν από την ίδια μόνο Ανάδοχο, γ) η 

παροχή των υπηρεσιών αυτών από την ίδια Ανάδοχο δικαιολογείται διότι 

διαφορετικά θα επέλθει ουσιαστική αύξηση του κόστους ή ουσιαστική 

επικάλυψη δαπανών για τον Δήμο, ιδίως εάν αναλογιστούμε την αδυναμία 

διαχωρισμού του τεχνικού αντικειμένου και σε κάθε περίπτωση 

δικαιολογείται για το συμφέρον της δημόσιας σύμβασης.  

Περαιτέρω, η ανάγκη τροποποίησης της σύμβασης προέκυψε λόγω 

περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από την αρχή που 

διεξήγαγε τον διαγωνισμό με όση επιμέλεια και αν επεδείχθη, αφού οι 

απρόβλεπτες περιστάσεις γεννήθηκαν μετά την σύνταξη των συμβατικών 

τευχών και για λόγους που αδυνατούσε η αρχή να γνωρίζει. Επιπλέον, η 

ανάγκη τροποποίησης κρίνεται και κατεπείγουσα λόγω του ιδιαίτερου 

χαρακτήρα των υπηρεσιών αφού αφορούν δημόσια υγεία και καθαριότητα. 



 

 

Τέλος, η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, 

αφού πρόκειται για ομοειδείς υπηρεσίες.  

 

Όπως προελέχθη ο προϋπολογισμός του τμήματος της σύμβασης που 

αφορά ειδικά στο αντικείμενο της αποκομιδής ανέρχεται στο ποσό των 

Ευρώ 5.965.099,05 πλέον Φ.Π.Α 24% όπως προκύπτει από την οικονομική 

προσφορά της Αναδόχου. Ο τρόπος κοστολόγησης των συμπληρωματικών 

υπηρεσιών δεν μεταβάλλεται από την αρχική σύμβαση καθώς πρόκειται για 

ίδια υπηρεσία με την αρχική. Αναμένεται λοιπόν εύλογα, ενόψει των 

ανωτέρω, υπέρβαση των αρχικά εκτιμώμενων ποσοτήτων κατά τα επόμενα 

2 έτη & 1 έτος προαίρεση (αν βεβαίως ενεργοποιηθεί). 

  

Η αύξηση (με βάση τον πίνακα υπολογισμού που ακολουθεί) της ημερήσιας 

δαπάνης είναι κατά τη μεσαία και υψηλή περίοδο 3.228,03 ευρώ & 

2.689,56 ευρώ αντιστοίχως και ετησίως 621.876,20 ευρώ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.      

ΚΥΒΙΣΜΟΣ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

2.                                             

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

3.                                                  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

4.                                              

ΗΜΕΡΕΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

5.                                          

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΒΑΡΔΙΕΣ [3-2×4] 

6.                                                         

ΚΟΣΤΟΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ [ΜΕ 

ΒΑΣΗ ΤΟ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΜΕΛΕΤΗΣ ] 

7.                                                                    

ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΒΑΡΔΙΩΝ ΑΝΑ 

ΟΧΗΜΑ [ΜΕ 

ΒΑΣΗ ΤΟΝ 

ΚΥΒΙΣΜΟ ΤΟΥ]                                                   

[5×6] 

ΜΕΣΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

21-25 m³ 5 8 [3Ρ,1Ι,1Λ,1Π,1Κ,1ΑΦ] 
91 

273 441,79 120.608,67 

14-20 m³ 4 9 [3Ρ,1Ι,1Λ,1ΑΡ,1Κ,1ΑΦ,1Ν.Ρ] 455 421,74 191.891,70 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  312.500,37 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΣΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ = 312.500,37/91 3.434,07 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΣΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (αφαιρείται έκπτωση 6%) 3.228,03 

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

21-25 m³ 7 9 [3Ρ,1Ι,1Λ,1ΑΡ,1Π,1Κ,1ΑΦ] +10 
122 

254 416,69 105.839,26 

14-20 m³ 6 11 [3Ρ,1Ι,1Λ,1ΑΡ,1Κ,2Κ,1ΑΦ,1Ν.Ρ] 610 398,74 243.231,40 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 349.070,66 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ= 349.070,66/122 2.861,23 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (αφαιρείται έκπτωση 6%) 2.689,56 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (αφαιρείται έκπτωση 6%) 621.876,20 
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Κατόπιν αυτών, προτείνεται η σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης ποσού 

1.243.752,41 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α 24% για 2 έτη ή 1.865.628,61 Ευρώ 

πλέον Φ.Π.Α 24% για 2 έτη και 1 έτος δικαίωμα προαίρεσης (στην 

περίπτωση κατά την οποία ενεργοποιηθεί το δικαίωμα προαίρεσης), που 

αντιστοιχεί στο ποσοστό 12,99% ή 14,61% αντιστοίχως του αρχικού 

συμβατικού προϋπολογισμού των υπηρεσιών.  

 

Η πρώτη συμπληρωματική σύμβαση συντάχθηκε σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις. 

 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
ψηφίσει ονομαστικά για το θέμα. 
 
Υπέρ της εισήγησης , ψήφισαν τα παρόντα μέλη της πλειοψηφίας 
κατά τη ψηφοφορία (21), καθώς και ο Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος κ.Α.Παπουράς, ήτοι σύνολο 22 ψήφοι «υπέρ» 
Κατά, ψήφισαν τα παρόντα μέλη κατά τη ψηφοφορία της παράταξης 
«ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» με επικεφαλής τον κ. Ε.Καρίκη (3), ο Γραμματέας 
κ.Α.Γιαννικουρής ως εκπρόσωπος της παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» (1), τα μέλη της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» με επικεφαλής τον κ.Γ.Υψηλάντη (2) καθώς και ο 
επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.Κ.Πότσος (1) 
ήτοι σύνολο 7 ψήφοι «κατά» 

 

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

Μ.Καραγιάννη,  Π.Τοκούζης, Α.Κωνσταντίνου, Ε.Χατζηϊωάννου , 

Β.Ψυλλάκης, Στ.Σαρρή-Υψηλάντη και Αικ.Μπιλλιά, απουσίαζαν από 

τη συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση , μετά διαλογική συζήτηση που περιγράφεται αναλυτικά στο 

Πρακτικό της Συνεδρίασης,  τις διατάξεις του άρθρου 132 του 

Ν.4412/16, του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 93  του 

Ν.3463/2006 , και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του 

Σώματος, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   κατά πλειοψηφία   

 
Εγκρίνει τη σύναψη λόγω αναγκαιότητας που περιγράφεται αναλυτικά στην 

ανωτέρω Αιτιολογική  Έκθεση για τη συμπληρωματική σύμβαση  της 

υπηρεσίας με τίτλο :  «Αποκομιδή-μεταφορά και διαχείριση ΑΣΑ, 
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σάρωση (μηχανική και χειρωνακτική), χορτοκοπή – κλαδοκοπή 

(μηχανική και χειρωνακτική) καθώς και αποκομιδή και διαχείριση 

δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Ρόδου», ποσού 

1.243.752,41 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α 24% για 2 έτη ή 1.865.628,61 Ευρώ 

πλέον Φ.Π.Α 24% για 2 έτη και 1 έτος δικαίωμα προαίρεσης (στην 

περίπτωση κατά την οποία ενεργοποιηθεί το δικαίωμα προαίρεσης), που 

αντιστοιχεί στο ποσοστό 12,99% ή 14,61% αντιστοίχως του αρχικού 

συμβατικού προϋπολογισμού των υπηρεσιών.  

   
Επισυνάπτεται ανακεφαλαιωτικός πίνακας ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο 
κομμάτι της παρούσας απόφασης. 
 

 
 

    ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ                    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 
 


