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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  2/8/ 2018  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού:13/2-8-2018    Αριθ. Απόφασης: 852/2018 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  2 Αυγούστου  2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 
19.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, το 
Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    Δημάρχου    Ρόδου   
κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. πρωτ. 
2/46631/27.7.2018 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 

26. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ   

27.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

28.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
 

5.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

6.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 30.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

7.  ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

31.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

  
 

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 32.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

10.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 
 

 

11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 33. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

12.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

13. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

14.ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 35. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

15. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 36. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 
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16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 37. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 
 

17. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

38. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

18. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 
 

19. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

  

21.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

22.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

23. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-
Αντιδήμαρχος 
 

 

  

24. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
 

 

25.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1 ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος  

 

6.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7. ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος 

3. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 8. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

4. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 9. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας 

5. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

  

 

 
Στη συνεδρίαση παρίστανται ο Γενικός Γραμματέας 
κ.Ε.Κορναρόπουλος και οι Νομικοί Σύμβουλοι του Δήμου κ.κ. 
Θ.Παπαγεωργίου και Δ.Σαλαμαστράκης 
 
Ο Αντιδήμαρχος κ. Μ.Παλαιολόγου απεχώρησε  από τη Συνεδρίαση 

μετά την έναρξη της Συνεδρίασης. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
οκτώ (38), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος  με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 

 
Θ Ε Μ Α  2.9:  Έγκριση σύναψης Προγραμματικής  Σύμβασης 
μεταξύ Δήμου  Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  για την 
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εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) 
πολυεστερικών τουαλετών στη Δημοτική Κοινότητα Κρεμαστής», 
προϋπ/σμού 20.000,00 € αρ.πρωτ. 16/46394/2018.  

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ.Ε.Μανδρακός , έθεσε υπόψη του Σώματος 
την υπ΄αριθ.πρωτ. 16/46394/2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών, η οποία έχει ως εξής:  

 
  Κατόπιν συνεργασίας με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και λαμβάνοντας 

υπόψη  τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν 3852/2010,  υποβάλλεται στο 

Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης , όπως αυτή 

υποβλήθηκε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με το (1) σχετικό , μεταξύ 

του Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για  :  Προμήθεια 

και τοποθέτηση δύο (2) πολυεστερικών τουαλετών στη Δημοτική 

Κοινότητα Κρεμαστής», προϋπ: 20.000,00€ 

  Η προμήθεια συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ  είναι 

ενταγμένη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου 2018,(ΚΑΕ9479). 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας σύμβασης ορίζεται κοινή Επιτροπή 

Εποπτείας και Παρακολούθησης. Στην επιτροπή συμμετέχουν οι 

εκπρόσωποι των συμβαλλομένων μερών, θα πρέπει να οριστεί   ο 

εκπρόσωπος του Δήμου με τον αναπληρωτή του. 

Μετά τ’ ανωτέρω ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να 

αποφασίσει τα παρακάτω: 

Α) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου  Ρόδου και 

της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με το άρθρου 100 του Ν 

3852/2010,  για «Προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) πολυεστερικών 

τουαλετών στη Δημοτική Κοινότητα Κρεμαστής», προϋπ: 

20.000,00€ 

η οποία έχει ως εξής: 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 Στη Ρόδο σήμερα           /   /2018 τα παρακάτω 
συμβαλλόμενα μέρη: 

 

1. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που εδρεύει στην Ερμούπολη Σύρου και 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Γεώργιο ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟ 
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2. Ο Δήμος Ρόδου που εδρεύει στη πλ. Ελευθερίας 1, στη πόλη της Ρόδου και 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Φώτη ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟ, 

 

 έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν 3852/2010. 

2. Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων. 
Προμηθειών και Υπηρεσιών» 

3. Την απόφαση με αριθμό     /2018 του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έγκρισης του σχεδίου της Προγραμματικής 
Σύμβασης 

4. Την απόφαση με αριθμό     /2018 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Ρόδου έγκρισης του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης 

5. Την απόφαση με αριθμό     /2018 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου 

6. Την υπ.αριθμ. Α/Α       Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και αρ.      στο 
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Οικονομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου 
 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ : 

  

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Οι παραπάνω με αριθμό 1, 2 αναφερόμενοι - 

συμβαλλόμενοι (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) και o Δήμος 

Ροδίων προκειμένου να εκτελεσθεί η «Προμήθεια και 

τοποθέτηση δύο (2) πολυεστερικών τουαλετών στη 

Δημοτική Κοινότητα Κρεμαστής» συνάπτουν προγραμματική 

σύμβαση  με τους παρακάτω όρους : 

 

 Οι συμβαλλόμενοι με την υπογραφή της παρούσας προγραμματικής 

σύμβασης συμφωνούν στην υλοποίηση της παραπάνω πράξης από το Δήμο 

Ρόδου.  

 

ΑΡΘΡΟ 2°: ΦΟΡΕΙΣ 

 Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι ο φορέας χρηματοδότησης του 

έργου προϋπολογισμού  20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Ο Δήμος Ρόδου είναι ο φορέας υλοποίησης του έργου. Η ανάθεση  

εκτέλεσης του έργου  θα γίνει με διαγωνισμό και με όρους που θα 

καταρτίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου. 

 Οι δυο παραπάνω φορείς, σύμφωνα με την παρούσα 

προγραμματική σύμβαση συνεργάζονται αρμονικά για την έγκαιρη και 

σωστή υλοποίηση του περιγραφόμενου αντικειμένου της σύμβασης στο 

άρθρο 3. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ /ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η συνεργασία των 

συμβαλλόμενων μερών για την αρτιότερη και συντομότερη δυνατή 

εκτέλεση της «Προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) πολυεστερικών 

τουαλετών στη Δημοτική Κοινότητα Κρεμαστής»  

Σκοπός του έργου είναι η προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) 

πολυεστερικών τουαλετών για την εξυπηρέτηση των πολιτών και 

επισκεπτών / τουριστών διότι δεν υφίστανται άλλες δημόσιες τουαλέτες. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΑΜΟΙΒΗ - ΠΟΡΟΙ — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 

20.000,00 € και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από πόρους του ΠΔΕ της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΚΑΕ 9479). 

Η προγραμματική σύμβαση ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της από 

τα συμβαλλόμενα μέρη και λήγει με την ολοκλήρωση των εργασιών. Το 

χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών θα είναι σύμφωνα με την 

εγκεκριμένη μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου. 

  

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η εκτέλεση του έργου της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Νόμου 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

 Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει:  

• Τη χρηματοδότηση του έργου προϋπολογισμού  20.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
• Να συμμετέχει με δύο (2) εκπροσώπους της Επιτροπή Παρακολούθησης 
της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης όπως προβλέπεται στο άρθρο 7. 
Ο Δήμος Ρόδου αναλαμβάνει : 
• Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου να εκτελέσει τις παρακάτω 
ενέργειες: 
    α)  την οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης του έργου 
    β)  την σύνταξη διακήρυξης 
    γ)  τη διενέργεια διαδικασιών διαγωνισμού και ανάθεσης στον ανάδοχο, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία δημοσίων έργων και συμβάσεων 
    δ)  την υπογραφή της σύμβασης  
    ε) την επίβλεψη του έργου με παρακολούθηση του φυσικού και 
οικονομικού       αντικειμένου του και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος 
του προϋπολογισμού του έργου 
    στ) τη συμμετοχή του με έναν (1) εκπρόσωπο του στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης  
      της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 7 
ζ) την καθαριότητα και συντήρηση του έργου μετά το πέρας υλοποίησης 
της εν λόγω σύμβασης με όποια συμπληρωματική χρηματοδότηση 
απαιτηθεί 
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ΑΡΘΡΟ 7ο : ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

  Οι συμβαλλόμενοι εκτιμώντας τη σοβαρότητα του αντικειμένου της 
Σύμβασης και διαπιστώνοντας την ανάγκη για την όσο το δυνατόν 
ταχύτερη λήψη αποφάσεων αποφασίζουν όπως ορισθεί Κοινή Επιτροπή 
Εποπτείας και Παρακολούθησης. 

  Στην Επιτροπή συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των συμβαλλομένων 
μελών, οι οποίοι θα  οριστούν από τους νομίμους εκπροσώπους των 
φορέων και θα είναι: 

Δύο (2) Εκπρόσωποι Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τους αναπληρωτές 
τους 

Ένας (1) εκπρόσωπος του Δήμου Ρόδου με τον αναπληρωτή του. 

  Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ένας εκ των δύο εκπροσώπων της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και θα ορίζεται στην απόφαση ορισμού 
εκπροσώπων του  Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου. 

  Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, για τη 
διαπίστωση της πορείας  του έργου. Η Επιτροπή προβαίνει επίσης στην 
παραλαβή της μελέτης και του έργου. 

  Η Επιτροπή συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου. Στην πρόσκληση 
γράφονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης. 

  Η επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει και έκτακτα όταν προκύψει θέμα ή 
ζητηθεί από δύο  τουλάχιστον μέλη της, σύμφωνα με την παραπάνω 
διαδικασία. 

  Ο πρόεδρος μπορεί να αναθέσει σε μέλος, ή μέλη της επιτροπής την 
εισήγηση θέματος  της ημερήσιας διάταξης. Μπορεί επίσης να καλεί στις 
συνεδριάσεις τα αρμόδια τεχνικά  στελέχη των δύο φορέων καθώς και 
οποιονδήποτε κρίνει σκόπιμο για παροχή πληροφοριών ή απόψεων σχετικά 
με τα συζητούμενα θέματα. 

  Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής τηρούνται και 
φυλάσσονται από το γραμματέα της Επιτροπής στην Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου και στέλνονται έγκαιρα σε  όλα τα μέλη της Επιτροπής. Οι 
αποφάσεις της Επιτροπής υπογράφονται από όλα τα μέλη και το 
γραμματέα. 

  Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία με παρόντα και τα τρία (3) μέλη. Οι 
αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών, σε 
ισοψηφία δε επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. 

 

ΑΡΘΡΟ 8°: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

 Οι δύο συμβαλλόμενοι υποχρεούνται από κοινού για την ορθή και πιστή 

εφαρμογή της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε 

όρου της παρούσας σύμβασης, της οποίας συμφωνείται μεταξύ των μερών, 

όλοι οι όροι θεωρούνται ουσιώδεις, ο πρώτο συμβαλλόμενος δύναται να 

κηρύξει τον δεύτερο έκπτωτο και να απαιτήσει από αυτόν την 

αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας του. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
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Η επίλυση των διαφορών μεταξύ των συμβαλλομένων για θέματα που 

αναφέρονται στην ερμηνεία και εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης θα 

γίνεται από την Επιτροπή Εποπτείας, Παρακολούθησης. Η απόφαση στη 

περίπτωση αυτή θα πρέπει να είναι ομόφωνη, αλλιώς αναβάλλεται για μια 

φορά κατά την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής η λήψη απόφασης ώστε 

να επιτευχθεί ομοφωνία. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό υπερισχύει η 

πλειοψηφούσα γνώμη των μελών της Επιτροπής. Για την επίλυση των 

διαφορών που προκύπτουν μεταξύ των συμβαλλομένων, αρμόδια είναι τα 

δικαστήρια της Ρόδου. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Για τη τροποποίηση ή παράταση της παρούσας σύμβασης απαιτείται 

έγγραφη        συμφωνία, η οποία θα υπογράφεται από τους 

εκπροσώπους όλων των         συμβαλλόμενων μερών. Σε κάθε 

περίπτωση ως ανώτατο όριο χρονικής παράτασης        της παρούσας 

ορίζεται το διάστημα ενός (1) έτους από την λήξη της, ενώ όσον         

αφορά το οικονομικό αντικείμενο, ως ανώτατο όριο αύξησης του 

Προϋπολογισμού        της παρούσας λόγω έκτακτων και απρόβλεπτων 

αναγκών, ορίζεται το ποσοστό του        20 % επί του αρχικού 

προϋπολογισμού. 

 

Αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε η παρούσα υπογράφεται σε τέσσερα 
(4) πρωτότυπα, από τα οποία πήραν από ένα έκαστος των συμβαλλομένων 
μερών και δύο (2) για την πληρωμή του 1ου λογαριασμού. 

                   
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 
 

 
Γεώργιος ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ 

 

 O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ 
 
 
 

 
Φώτης ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ 

 
 
Β) Την εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο Ρόδου για την σχετική υπογραφή της 
Προγραμματικής Σύμβασης. 

 
Γ)  Τον  ορισμό   εκπρόσωπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του. 

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

 
Ο επικεφαλής της παράταξης « ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Κ. Πότσος, οι 
Ανεξάρτητοι Δ.Σ. κ.κ. Α. Παπουράς και Ι. Περδίκης και οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. Στ. Δράκος, Ι. Γιαννακάκης, Ε. Ατσίδη, Μ. Καραγιάννη, Α. 
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Κωνσταντίνου, Σ. Καλαθενός, Δ. Μουτάφης και Στ. Παρδαλός απουσίαζαν 
από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος. 

 

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  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
Α) Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ 
Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν 3852/2010,  για την 
εκτέλεση της προμήθειας: Προμήθεια και τοποθέτηση δύο 
(2) πολυεστερικών τουαλετών στη Δημοτική Κοινότητα 
Κρεμαστής», προϋπ: 20.000,00€, η οποία έχει ως εξής: 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 Στη Ρόδο σήμερα           /   /2018 τα παρακάτω 
συμβαλλόμενα μέρη: 

 

1. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που εδρεύει στην Ερμούπολη Σύρου και 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Γεώργιο ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟ 

2. Ο Δήμος Ρόδου που εδρεύει στη πλ. Ελευθερίας 1, στη πόλη της Ρόδου και 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Φώτη ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟ, 

 

3. έχοντας υπόψη: 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν 3852/2010. 
5. Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων. 

Προμηθειών και Υπηρεσιών» 
6. Την απόφαση με αριθμό     /2018 του Περιφερειακού Συμβουλίου της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έγκρισης του σχεδίου της Προγραμματικής 
Σύμβασης 

7. Την απόφαση με αριθμό     /2018 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Ρόδου έγκρισης του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης 

8. Την απόφαση με αριθμό     /2018 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου 

9. Την υπ.αριθμ. Α/Α       Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και αρ.      στο 
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Οικονομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ : 

  

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Οι παραπάνω με αριθμό 1, 2 αναφερόμενοι - συμβαλλόμενοι 

(Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) και o Δήμος Ροδίων προκειμένου να 

εκτελεσθεί η «Προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) πολυεστερικών 
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τουαλετών στη Δημοτική Κοινότητα Κρεμαστής» συνάπτουν 

προγραμματική σύμβαση  με τους παρακάτω όρους : 

 

 Οι συμβαλλόμενοι με την υπογραφή της παρούσας προγραμματικής 

σύμβασης συμφωνούν στην υλοποίηση της παραπάνω πράξης από το Δήμο Ρόδου.  

 

ΑΡΘΡΟ 2°: ΦΟΡΕΙΣ 

 Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι ο φορέας χρηματοδότησης του έργου 

προϋπολογισμού  20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Ο Δήμος Ρόδου είναι ο φορέας υλοποίησης του έργου. Η ανάθεση  

εκτέλεσης του έργου  θα γίνει με διαγωνισμό και με όρους που θα καταρτίσει η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου. 

 Οι δυο παραπάνω φορείς, σύμφωνα με την παρούσα προγραμματική 

σύμβαση συνεργάζονται αρμονικά για την έγκαιρη και σωστή υλοποίηση του 

περιγραφόμενου αντικειμένου της σύμβασης στο άρθρο 3. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ /ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η συνεργασία των συμβαλλόμενων 

μερών για την αρτιότερη και συντομότερη δυνατή εκτέλεση της «Προμήθεια και 

τοποθέτηση δύο (2) πολυεστερικών τουαλετών στη Δημοτική Κοινότητα 

Κρεμαστής»  

Σκοπός του έργου είναι η προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) πολυεστερικών 

τουαλετών για την εξυπηρέτηση των πολιτών και επισκεπτών / τουριστών διότι 

δεν υφίστανται άλλες δημόσιες τουαλέτες. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΑΜΟΙΒΗ - ΠΟΡΟΙ — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 € 

και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από πόρους του ΠΔΕ της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου (ΚΑΕ 9479). 

Η προγραμματική σύμβαση ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της από τα 

συμβαλλόμενα μέρη και λήγει με την ολοκλήρωση των εργασιών. Το 

χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών θα είναι σύμφωνα με την εγκεκριμένη 

μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου. 

  

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η εκτέλεση του έργου της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 
4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

 Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει:  

• Τη χρηματοδότηση του έργου προϋπολογισμού  20.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
• Να συμμετέχει με δύο (2) εκπροσώπους της Επιτροπή Παρακολούθησης της 
παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης όπως προβλέπεται στο άρθρο 7. 
Ο Δήμος Ρόδου αναλαμβάνει : 
• Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες: 
    α)  την οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης του έργου 
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    β)  την σύνταξη διακήρυξης 
    γ)  τη διενέργεια διαδικασιών διαγωνισμού και ανάθεσης στον ανάδοχο, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία δημοσίων έργων και συμβάσεων 
    δ)  την υπογραφή της σύμβασης  
    ε) την επίβλεψη του έργου με παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού 
      αντικειμένου του και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού 
του έργου 
    στ) τη συμμετοχή του με έναν (1) εκπρόσωπο του στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης  
      της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 
ζ) την καθαριότητα και συντήρηση του έργου μετά το πέρας υλοποίησης της εν 
λόγω σύμβασης με όποια συμπληρωματική χρηματοδότηση απαιτηθεί 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

  Οι συμβαλλόμενοι εκτιμώντας τη σοβαρότητα του αντικειμένου της Σύμβασης και 
διαπιστώνοντας την ανάγκη για την όσο το δυνατόν ταχύτερη λήψη αποφάσεων 
αποφασίζουν όπως ορισθεί Κοινή Επιτροπή Εποπτείας και Παρακολούθησης. 

  Στην Επιτροπή συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των συμβαλλομένων μελών, οι 
οποίοι θα  οριστούν από τους νομίμους εκπροσώπους των φορέων και θα 
είναι: 

Δύο (2) Εκπρόσωποι Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τους αναπληρωτές τους 

Ένας (1) εκπρόσωπος του Δήμου Ρόδου με τον αναπληρωτή του. 

  Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ένας εκ των δύο εκπροσώπων της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και θα ορίζεται στην απόφαση ορισμού εκπροσώπων 
του  Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου. 

  Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, για τη διαπίστωση της 
πορείας  του έργου. Η Επιτροπή προβαίνει επίσης στην παραλαβή της 
μελέτης και του έργου. 

  Η Επιτροπή συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου. Στην πρόσκληση 
γράφονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης. 

  Η επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει και έκτακτα όταν προκύψει θέμα ή ζητηθεί 
από δύο  τουλάχιστον μέλη της, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία. 

  Ο πρόεδρος μπορεί να αναθέσει σε μέλος, ή μέλη της επιτροπής την εισήγηση 
θέματος  της ημερήσιας διάταξης. Μπορεί επίσης να καλεί στις συνεδριάσεις 
τα αρμόδια τεχνικά  στελέχη των δύο φορέων καθώς και οποιονδήποτε κρίνει 
σκόπιμο για παροχή πληροφοριών ή απόψεων σχετικά με τα συζητούμενα θέματα. 

  Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής τηρούνται και φυλάσσονται από 
το γραμματέα της Επιτροπής στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και στέλνονται 
έγκαιρα σε  όλα τα μέλη της Επιτροπής. Οι αποφάσεις της Επιτροπής 
υπογράφονται από όλα τα μέλη και το γραμματέα. 

  Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία με παρόντα και τα τρία (3) μέλη. Οι 
αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών, σε ισοψηφία δε 
επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. 

 

ΑΡΘΡΟ 8°: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

 Οι δύο συμβαλλόμενοι υποχρεούνται από κοινού για την ορθή και πιστή 

εφαρμογή της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου 

της παρούσας σύμβασης, της οποίας συμφωνείται μεταξύ των μερών, όλοι οι όροι 

θεωρούνται ουσιώδεις, ο πρώτο συμβαλλόμενος δύναται να κηρύξει τον δεύτερο 
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έκπτωτο και να απαιτήσει από αυτόν την αποκατάσταση κάθε θετικής και 

αποθετικής ζημίας του. 

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η επίλυση των διαφορών μεταξύ των συμβαλλομένων για θέματα που 

αναφέρονται στην ερμηνεία και εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης θα γίνεται από 

την Επιτροπή Εποπτείας, Παρακολούθησης. Η απόφαση στη περίπτωση αυτή θα 

πρέπει να είναι ομόφωνη, αλλιώς αναβάλλεται για μια φορά κατά την επόμενη 

συνεδρίαση της Επιτροπής η λήψη απόφασης ώστε να επιτευχθεί ομοφωνία. Εάν 

αυτό δεν καταστεί δυνατό υπερισχύει η πλειοψηφούσα γνώμη των μελών της 

Επιτροπής. Για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν μεταξύ των 

συμβαλλομένων, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Ρόδου. 

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Για τη τροποποίηση ή παράταση της παρούσας σύμβασης απαιτείται έγγραφη  

      συμφωνία, η οποία θα υπογράφεται από τους εκπροσώπους όλων των 

        συμβαλλόμενων μερών. Σε κάθε περίπτωση ως ανώτατο 

όριο χρονικής παράτασης        της παρούσας ορίζεται το διάστημα ενός (1) έτους 

από την λήξη της, ενώ όσον         αφορά το οικονομικό αντικείμενο, ως 

ανώτατο όριο αύξησης του Προϋπολογισμού        της παρούσας λόγω 

έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών, ορίζεται το ποσοστό του        20 % επί του 

αρχικού προϋπολογισμού. 

 

Αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε η παρούσα υπογράφεται σε τέσσερα (4) 
πρωτότυπα, από τα οποία πήραν από ένα έκαστος των συμβαλλομένων μερών και 
δύο (2) για την πληρωμή του 1ου λογαριασμού. 

                   
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

 

Γεώργιος ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ 

 

 O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 

 

 

Φώτης ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ 

 

 
Β)Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ.Φ.Χατζηδιάκο για την 
υπογραφή της ανωτέρω σύμβασης. 
 
Γ)Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου Ρόδου  τον Αντιδήμαρχο κ. 
Γ.Πόκκια με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο κ.Μ.Παλαιολόγου. 
 
 
 
 

                             ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
  
                                    
                   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ    


