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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Από το πρακτικό της με αριθμό 06
ης

 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίασης 2021 

της 25
ης

 Φεβρουαρίου 2021 

 

Αριθμός Απόφασης 94/2021 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 01 

 Έγκριση Πρακτικού ΕΠΠΕ,  ως απάντηση του εγγράφου με  αρ. πρωτ. 02/8241/17-02-2021 της 

΄Ενωσης Εταιρειών ΟΤΕ ΑΕ - GLOBILED MEΠE - ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ. μετά της σύμφωνης 

γνώμης του νομικού συμβούλου, Δήμου Ρόδου. (Εισήγηση ΕΠΠΕ με αρ. πρωτ,: 9583/25-02-2021). 

  
Στη Ρόδο σήμερα Πέμπτη 25

η
 Φεβρουαρίου 2021 με την δια περιφοράς διαδικασία  η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Ρόδου (σύμφωνα με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 760/08-09-2019 

(676ΧΩ1Ρ-ΧΑΞ)  «Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου (άρθρα 74 Ν.3852/2010, 71 

Ν.4555/2018, 2 Ν.4623/2019 και εγκύκλιο ΥΠΕΣ ΑΡ. 90/2019», την με αρ. 276/23-09-2020 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου «Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους» και την υπ’ αριθμό 2116/29-

09-2020 απόφαση Δημάρχου (Α.Δ.Α.:9ΑΟΦΩ1Ρ-79Φ) «Ορισμός Αντιδημάρχων ως  τακτικά μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 

της Οικονομικής Επιτροπής και Δημάρχου Δήμου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη, με αριθμ. πρωτ.: 

2/9481/25-02-2021, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 77, παράγραφος 6 του 

Ν.4555/2018, το άρθρο 184 του Ν.4635/2019 και τα διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 163/33282/29-5-2020 του 

Υπ. Εσωτερικών και τις Εγκυκλίους 18318/13-3-2020, 40 με αρ.πρωτ.: 20930/31-3-2020 και 426/2020 με αρ. 

πρωτ.: 77233/13-11-2020 του ΥΠΕΣ και, αποφασίζει την έκδοση των κατωτέρω αποφάσεων. 

    Αφού διαπιστώθηκε βάσει της ανωτέρω νομοθεσίας ότι συμμετέχουν τουλάχιστον τα 2/3 των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών, συναινούν με την δια περιφοράς 

διαδικασία άνω των 2/3 μελών ήτοι οκτώ (08) μέλη, η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη λήψη απόφασης. 

   ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

ενώ κλήθηκαν για τη συμμετοχή 

1.  Καμπουράκης Β. Αντώνης 1. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος 

2. Καρίκης Ευστράτιος  

3.  Καμπούρης Τηλέμαχος  

4.  Φλοσκάκης Νεκτάριος  

5.  Κιαχαγιά - Μαγιόγλου Τσαμπίκα  

6.  Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης)  

7.  Μανέττας Βασίλειος  

8.  Σπυρόπουλος Σπύρος  
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9. Διακοσταματίου Σάββας (Δηλώνει συμμετοχή στην 

συνεδρίαση και αποχή από την ψηφοφορία των 

θεμάτων) 

 

10. Παλαιολόγου Μιχαήλ (Δηλώνει συμμετοχή στην 

συνεδρίαση και αποχή από την ψηφοφορία των 

θεμάτων) 

 

Τα μέλη της μειοψηφία κ.κ. Διακοσταματίου Σάββας και Παλαιολόγου Μιχαήλ δήλωσαν τα εξής: 
Θέση της παράταξης ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ για την 6η ΈΚΤΑΚΤΗ και δια περιφοράς συνεδρίαση της οικονομικής 

επιτροπής: Διαμαρτυρόμενοι για τις συνεχιζόμενες έκτακτες συνεδριάσεις του οργάνου απέχουμε από την ψηφοφορία των 

θεμάτων. Όσο αφορά την ουσία αυτών για το 1ο θέμα σας παραπέμπουμε στη βράβευση από την ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΈΝΩΣΗ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΆΔΟΣ και τον Πρόεδρο της Κο Παπαστεργίου Δημήτρη Δήμαρχο Τρικκαίων, του Δήμου Λέρου που 

εκτελεί ακριβώς την ίδια σύμβαση (προφανώς ανάλογα με το μέγεθος του δήμου Λέρου όσο αφορά το οικονομικό 

αντικείμενο ) Ενεργειακής Αναβάθμισης ΣΕΑ με το ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ 1η πόλη στο Νότιο Αιγαίο ως ΚΟΡΥΦΑΙΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΉ ΚΑΙ ΛΎΣΗ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στον τομέα της ενεργειακής αναβάθμισης απόδοσης smart cities  

Όσο αφορά το 2ο θέμα δεν εκφράζουμε επί της ουσίας κάποια διαφωνία άλλωστε αποτελεί συνέχεια των προσπαθειών και 

της προηγούμενης δημοτικής αρχής όμως έρχεται με σημαντική καθυστέρηση για δημοπράτηση, αφού το έργο εντάχθηκε 

τον 6ο που 2019. 

  

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης, επί συνόλου δύο (02), καθώς και την απόφαση για την έγκριση της έκτακτης δια περιφοράς 

συνεδρίασης,  τέθηκε υπόψη το από υπ’ αριθμ. πρωτ. 8241/17-02-2021 εισερχόμενο έγγραφο της Ένωσης 

Εταιρειών «Ο.Τ.Ε. Α.Ε. – GLOBILED M. E.Π.Ε. - ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» (επί του οποίου δικαιολογείται 

το κατεπείγον σύμφωνα με το άρθρο 20 της σχετικής ΣΠΥ ) και  ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις τους 

επ΄αυτού λαμβάνοντας υπόψη και την γνωμοδότηση- εισήγηση που περιέχεται στο  από 25-02-2021 Πρακτικό 

αρ. πρωτ. 02/1376/11-01-2019 της ΕΠΠΕ Σ.Π.Υ. της «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση 

Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων – Εφαρμογές Smart  Cities, με εξοικονόμηση Ενέργειας 

στο Δήμο Ρόδου», η οποία έχει ως εξής: 

 

«Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 25 /2/ /2021 

    Στη Ρόδο σήμερα Πέμπτη 25/02/2021 η Ε.Π.Π.Ε., συνήλθε προς εξέταση επί του από υπ’ αριθμ. 

Πρωτ. 8241/17-02-2021 εισερχομένου εγγράφου, της Ένωσης Εταιρειών «Ο.Τ.Ε. Α.Ε. – GLOBILED M. 

E.Π.Ε. - ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

 

01. Τις αποφάσεις 31/2020 και 94/2020 της Οικονομικής Επιτροπής 

02. Την απόφαση 441/2020 της Οικονομικής Επιτροπής 

03. Την απόφαση 839/2020 της Οικονομικής Επιτροπής 

04. Την απόφαση 874/2020 της Οικονομικής Επιτροπής 

05. Την απόφαση 88/2021 της Οικονομικής Επιτροπής 

 

καθώς και την εξέλιξη της διαδικασίας αξιολόγησης όλων των δεδομένων και εξελίξεων, από την 

έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης της ΣΠΥ έως και σήμερα, της με αρ. πρωτ. 2/1376/11-01-2019 Σύμβασης 

Παροχής Υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη το εξαιρετικά μεγάλο και πολεπίπεδο εύρος της υπόθεσης που 

απαιτεί λεπτομερή και ενδελεχή ενασχόληση, κατά συνάρτηση με το επίσης εξαιρετικά μεγάλο οικονομικό 

αντικείμενο του ανταλλάγματος της συγκεκριμένης Σύμβασης,  με οφειλόμενο σκοπό και αποτέλεσμα αυτής 

την εξοικονόμηση πόρων του Δήμου Ρόδου υπέρ και προς ωφέλεια των δημοτών, ήτοι προς το καλό των 

δημοτών και προς εξυπηρέτηση του δημοσίου /δημοσιονομικού συμφέροντος, καθώς οι πόροι της Σύμβασης 

αφορούν από τους πολίτες εισπραττόμενα ανταποδοτικά τέλη,   σημειώνουμε τα εξής: 

α) Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 37324οικ/01-12-2021 έγγραφο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας Μονάδας 

Επιθεωρήσεων & Ελέγχων αφορά σε έγγραφο Ανεξάρτητης Αρχής το οποίο απευθύνεται δεσμευτικά προς τον 

Δήμο Ρόδου και πιο συγκεκριμένα στον Δήμαρχο. 

β) Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο έγγραφα Αρχών οι οποίες διενεργούν προκαταρτική εξέταση 

διερεύνησης, κρίνονται αυστηρώς Προσωπικού χαρακτήρα και ως εκ τούτου δεν δύναται να κοινοποιηθούν ή 

διανεμηθούν προς οιονδήποτε τρίτο εκτός των προσώπων ή αρχών προς τους οποίους απευθύνονται. 

γ) Η διενέργεια του Προκαταρτικού Ελέγχου αφορά αποκλειστικά και μόνο (σύμφωνα με τον 

αποδέκτη) τον Δήμο Ρόδου, τις αρμόδιες υπηρεσίες και Όργανα αυτού. Πρόκειται λοιπόν για εσωτερική 

διαδικασία ελέγχου του Δήμου από Ανεξάρτητη Αρχή και σε καμία περίπτωση δεν παράγει έννομο συμφέρον 

προς τρίτους. 
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δ) Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου β της παραγρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999,  δεν είναι 

δυνατόν ο Δήμος Ρόδου να χορηγήσει έγγραφο τρίτης Αρχής του κύρους μάλιστα της Εθνικής Αρχής 

Διαφάνειας,  που αφορά σε εξέλιξη διοικητική έρευνα από αυτήν, προκαλώντας ενδεχομένως με ευθύνη μας 

ουσιώδη δυσχέρεια στο έργο της σχετικά με τη τέλεση διοικητικών αδικημάτων κ.λπ. 

ε) Ότι όσον αφορά τα λοιπά θέματα που προβάλλει και αιτιάται η Ενωση Εταιρειών ισχύουν και 

απαντώνται πλήρως από τις  παραπάνω αποφάσεις της Οικονομικής  Επιτροπής, θεωρούμε δε ότι δεν 

συντρέχει λόγος ανακλήσεως της υπ. αρ. 88/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και επουδενί ισχύουν 

οι προβαλλόμενοι ισχυρισμοί παραλαβής και θεώρησης λογαριασμών , ούτε βέβαια αυτοδίκαιης παραλαβής, 

εν όσον εκκρεμούν όλες οι παραπάνω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και βρίσκεται σε κρίσιμο στάδιο 

η  εξέλιξη της διαδικασίας αξιολόγησης όλων των δεδομένων και εξελίξεων από την έναρξη της διαδικασίας 

ανάθεσης της ΣΠΥ έως και σήμερα. 

       Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω γνωμοδοτούμε: α) ότι  ο Δήμος Ρόδου δεν δύναται να 

κοινοποιήσει/διανέμει προς τρίτους οιοδήποτε σχετικό με την διενέργεια ελέγχου έγγραφο της Εθνικής Αρχής 

Διαφάνειας όπως και οιοδήποτε σχετικό με την διενέργεια ελέγχου έγγραφο του Δήμου προς την Ανεξάρτητη 

Αρχή και β) ότι όσον αφορά τα λοιπά θέματα που προβάλλει και αιτιάται η Ένωση Εταιρειών ισχύουν και 

απαντώνται από τις παραπάνω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς επίσης δεν συντρέχει λόγος 

ανακλήσεως της υπ’ αρ. 88/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και επουδενί ισχύουν οι 

προβαλλόμενοι ισχυρισμοί παραλαβής και θεώρησης λογαριασμών, ούτε βέβαια αυτοδίκαιης παραλαβής, εν 

όσον εκκρεμούν όλες οι παραπάνω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και βρίσκεται σε κρίσιμο στάδιο η  

εξέλιξη της διαδικασίας αξιολόγησης όλων των δεδομένων και εξελίξεων από την έναρξη της διαδικασίας 

ανάθεσης της ΣΠΥ έως και σήμερα. 

 
Τα μέλη της Ε.Π.Π.Ε. 

 

1) Γερακιός Εμμανουήλ 

             2)     Γεωργιάδης Εμμανουήλ  

3)     Τσιμπιδάκη Ευαγγελία» 

Εγγράφως στη συνέχεια  του παραπάνω Πρακτικού  και μετά την έκδοση του, επ’ αυτού α) ο Νομικός 

Σύμβουλος κ. Θεόδωρος Μ. Παπαγεωργίου  γνωμοδοτεί και συναινεί για το απολύτως σύννομο και βάσιμο της 

ανωτέρω γνωμοδοτήσεως της ΕΠΠΕ προς την Οικονομική Επιτροπή και  β) ο  Δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνιος 

Β. Καμπουράκης συναινεί για το απολύτως σύννομο και βάσιμο της ανωτέρω γνωμοδοτήσεως της ΕΠΠΕ προς 

την Οικονομική Επιστολή. 

 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

        .    Το από υπ’ αριθμ. πρωτ. 8241/17-02-2021 εισερχόμενο έγγραφο της Ένωσης Εταιρειών «Ο.Τ.Ε. Α.Ε.                            

– GLOBILED M. E.Π.Ε. - ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» 

 Την γνωμοδότηση-εισήγηση με αρ. πρωτ: 9583/25-02-2021 της παραπάνω αναφερόμενης ΕΠΠΕ. 

 Την γνωμοδότηση συναίνεσης του νομικού συμβούλου κ. Θ. Παπαγεωργίου. 

 Την συναίνεση του Δημάρχου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη. 

 Τις αποφάσεις 31/2020, 94/2020 τα,41/2020,  839/2020, 874/2020 και 88/2021 της Οικονομικής 

Επιτροπής 

 Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 06
ης

 έκτακτης δια περιφοράς 

συνεδρίασης 2021, η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά - με email σε όλα τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής,  

 Το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, 

 Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης 

του (αρ. φύλλου 55/11-3-2020), 

 Την με αρ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας. 

 Τις Εγκυκλίους με αρ. 163/33282/29-5-2020, 18318/13-3-2020, 40 με αρ. πρωτ.: 20930/31-3-2020  

 Το με αρ. πρωτ.: 60249/22-9-2020 έγγραφο και την εγκύκλιο 426/2020 με αρ. πρωτ.: 77233/13-11-

2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων κατά το διάστημα 

εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του Κορωνοϊού. 
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 Το Νόμο 3463/2006 

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72  εδ.1 παραγρ. 1 και παραγρ. 3 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό 

αντικαταστήθηκε με το άρθρο 3, του Ν. 4623/2019 και τις ρυθμίσεις του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 

197/12.10.2020 τεύχος Α'). 

 Την διαπιστωτική πράξη με ημερομηνία 30-09-2020 για την σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

   Επί του υπ’ αριθμ. πρωτ. 8241/17-02-2021 εισερχόμενου εγγράφου της Ένωσης Εταιρειών «Ο.Τ.Ε. Α.Ε.– 

GLOBILED M. E.Π.Ε. - ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»,  αποδέχεται την   γνωμοδότηση-εισήγηση που 

περιέχεται στο  από 25-02-2021 Πρακτικό με αρ. πρωτ: 9583/25-02-2021 της ΕΠΠΕ της  Σ.Π.Υ. «Ενεργειακή 

Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων – Εφαρμογές Smart  

Cities, με εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Ρόδου», και σύμφωνα με τη αιτιολογία αυτής και με 

επιφύλαξη κάθε δικαιώματος καθώς βρίσκεται σε κρίσιμο στάδιο η  εξέλιξη της διαδικασίας αξιολόγησης 

όλων των δεδομένων και εξελίξεων από την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης της ΣΠΥ έως και σήμερα, 

εγκρίνει : 

        α) Ότι  ο Δήμος Ρόδου δεν δύναται να κοινοποιήσει/διανέμει προς τρίτους και μεταξύ τους ούτε στην  

Ένωση Εταιρειών «Ο.Τ.Ε. Α.Ε.– GLOBILED M. E.Π.Ε. - ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», οιοδήποτε σχετικό με 

την διενέργεια ελέγχου έγγραφο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας όπως και οιοδήποτε σχετικό με την διενέργεια 

ελέγχου έγγραφο του Δήμου προς την Ανεξάρτητη Αρχή. 

        β)΄Οτι όσον αφορά τα λοιπά θέματα που προβάλλει και αιτιάται η Ένωση Εταιρειών,  ισχύουν πλήρως και 

απαντώνται από τις διαλαμβανόμενες στο παραπάνω  Πρακτικό της ΕΠΠΕ  αποφάσεις της Οικονομικής 

Επιτροπής, καθώς επίσης δεν συντρέχει λόγος ανακλήσεως της υπ’ αρ. 88/2021 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής και επουδενί ισχύουν οι προβαλλόμενοι ισχυρισμοί παραλαβής και θεώρησης λογαριασμών, ούτε 

βέβαια αυτοδίκαιης παραλαβής, εν όσον εκκρεμούν όλες οι παραπάνω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής 

και βρίσκεται σε κρίσιμο στάδιο η  εξέλιξη της διαδικασίας αξιολόγησης όλων των δεδομένων και εξελίξεων 

από την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης της ΣΠΥ έως και σήμερα. 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 94/2021  

 

 

 

 

   

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρίκης Ευστράτιος 

Φλοσκάκης Νεκτάριος                                                                             

Κιαχαγιά - Μαγιόγλου Τσαμπίκα    

Coliadis Alexandre-Basile (Αλέξης)  

Μανέττας Βασίλειος 

                              Σπυρόπουλος Σπύρος 

                                                                       

          

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

    

 

 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

α/α 

η αναπληρώτρια 

 

 

 
Παπαγεωργίου Μαρία 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

      Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Τηλέμαχος Καμπούρης 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Δήμαρχος Ρόδου 


