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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Από το πρακτικό της με αριθμό 3
ης

  Συνεδρίασης 2020 

της 28ης Ιανουαρίου 2020 

 

Αριθμός Απόφασης 31/ 2020 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 1ο    

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού ΙΙΙ (20-1-2020) της Επιτροπής Παραλαβής & Παρακολούθησης 

του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων – 

Εφαρμογές Smart cities με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Ρόδου». 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Τρίτη  28
η
 Ιανουαρίου 2020 

και ώρα  13:00 μ.μ., συνήλθε σε έκτακτη  συνεδρίαση  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» και την υπ’ αριθμ 4463/17-09-2019 απόφαση Δημάρχου 

(ΩΚ1ΨΩ1Ρ-Λ7Ψ) «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. 2/4073/27-1-2020, η οποία 

κοινοποιήθηκε νομότυπα και σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018. 

Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχο Ρόδου κ. Αντώνη Β. 

Καμπουράκη, σύμφωνα και πάλι με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι 

σε σύνολο (εκτός του Δημάρχου) βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) μέλη και ονομαστικά: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Καρίκης Ευστράτιος 1. Φλοσκάκης Νεκτάριος 

2.  Καμπούρης Τηλέμαχος 2.  Καραταπάνης Σάββας 

3.   Κιαχαγιά - Μαγιόγλου Τσαμπίκα 3. Προυσάλογλου Παντελής - Κωνσταντίνος 

4.   Coliadi Alexandre-Basile (Aλέξης)  

5.  Μανέττας  Βασίλειος  

6.  Διακοσταματίου Σάββας  

7.  Παλαιολόγου Μιχαήλ  

8.  Σπυρόπουλος Σπύρος (αναπληρώνει τον κ.  

Φλοσκάκη Νεκτάριο που απουσιάζει) 
 

παρόντων επίσης, της Γενικής Γραμματέως του Δήμου Ρόδου κ. Κυριακής Νικολαΐδου, της 

αναπληρώτριας γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής  κ. Παπαγεωργίου Μαρίας, του Νομικού 

Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρου, καθώς επίσης παρόντων ως εκπροσώπων της 

mailto:oikepitropi@rhodes.gr
http://www.rhodes.gr/


2 

 

Αναδόχου, του  εκπροσώπου του ΟΤΕ Α.Ε. κ.  Λυκούργου Αντωνόπουλο και του  εκπρόσωπου της 

GLOBILED Μ Ε.Π.Ε.  κ. Tarea Al zizawi. 

  O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Β. Καμπουράκης,  

έθεσε υπόψη των μελών: 

    Α)Την αρ. πρωτ. 16/3010/23-01-2020 Εισήγηση της ΕΠΠΕ  και ειδικότερα επί της παραγράφου α΄, 

σύμφωνα με την οποία διαβιβάζεται το Πρακτικό ΙΙΙ της με  αρ. πρωτ. 2/1376/11-01-2019 Σύμβασης 

Παροχής Υπηρεσιών  που αφορά στην  «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων 

Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων - Εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας στο 

Δήμο Ρόδου»,  με εισήγηση για την έκπτωση της αναδόχου ένωσης εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. – GLOBILED 

Μ Ε.Π.Ε. -ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε της ως άνω σύμβασης. 

       Συγκεκριμένα το  Πρακτικό ΙΙΙ/20-01-2020 της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης ΄Εργου 

(ΕΠΠΕ)  της με αρ. πρωτ.  2/1376/11-01-2019  Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου  (ΣΠΥ) που 

αφορά: « Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων 

Χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Δήμο Ρόδου» με ανάδοχο την 

ένωση εταιρειών α)ΟΤΕ Α.Ε., β) GLOBILED Μ Ε.Π.Ε., γ)ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., έχει  ως εξής: 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ III 

    Στην Ρόδο σήμερα 20-01-2020  ημέρα Δευτέρα συνεδρίασε στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

και Υποδομών του Δήμου Ρόδου η ΕΠΠΕ της με αρ.πρωτ.: 2/1376/11-01-2019 ΣΠΥ που αφορά στην 

«Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων 

Χώρων - Εφαρμογές SMART CITIES με Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Ρόδου» με θέμα την 

εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ρόδου για την έκπτωση της ένωσης εταιρειών  α) ΟΤΕ 

Α.Ε., β) GLOBILED Μ ΕΠΕ, γ) ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. της ως άνω σύμβασης. 

 Η  Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης Έργου (ΕΠΠΕ), διαπιστωσε τα παρακάτω που 

αφορούν την με αρ. πρωτ. 2/1376/11-01-2019 υπογραφείσα Σύμβαση για την Παροχή Υπηρεσιών: 

“Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων – 

Εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Ρόδου” και αιτιολογούν την κατά νόμο 

έκπτωση τους. 

 Συγκεκριμένα:    

Στο άρθρο 5 της ως άνω σύμβασης αναγράφεται   «Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία 

υπογραφής της από τους Συμβαλλόμενους, με διάρκεια 12 έτη και η έναρξη εκτέλεσής της ξεκινά με την 

έγκριση του 12ετούς χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης υπογραφής των 

Συμβάσεων Μεσεγγύησης και Ενεχυρίασης Απαιτήσεων. Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης εφαρμόζονται οι 

διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι των συμβατικών τευχών και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.»  

Το ως άνω αναγκαίο για την έναρξη της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσίας (ΣΠΥ) 12ετές χρονοδιάγραμμα 

ουδέποτε υπεβλήθη και ουδέποτε εγκρίθηκε.  

Οι αναγκαίες ως προαπαιτούμενες για την ενεργοποίησή του 12ετούς χρονοδιαγράμματος συμβάσεις 

Ενεχυρίασης Απαιτήσεων και Μεσεγγύησης έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από την 

υπογραφή της ΣΠΥ σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφοι 6 και 7 πράγμα το οποίο ουδέποτε συνέβη.  

Η Σύμβαση μεσεγγύησης ουδέποτε κοινοποιήθηκε στην ΕΠΠΕ. 

Τα ως άνω κατέστησαν αδύνατη την ενεργοποίηση τη ΣΠΥ και συνακόλουθα της Επιτροπής παραλαβής 

και Παρακολούθησης Έργου (ΕΠΠΕ).  

Η αποστολή από την ένωση των αναδόχων της κύριας ΣΠΥ, του 1
ου

 Τριμηνιαίου Λογαριασμού στις 

29/10/2019 ώθησε την ΕΠΠΕ η οποία τον παρέλαβε στις 04/11/2019, στην αναζήτηση και τον έλεγχο 

του φακέλου του έργου που ήταν αναγκαίος για τις σχετικές με την ως άνω αποστολή ενέργειες από 

μέρους της.  

Στο πλαίσιο αυτών των ενεργειών της η ΕΠΠΕ διαπίστωσε ότι: 

1. Δεν υπήρχε η προβλεπόμενη από το άρθρο 19 παράγραφος 12, αναγκαία (ως προαπαιτούμενη  κατά 

την έννοια των εγγυητικών επιστολών) για την υπογραφή της ΣΠΥ Σύμβαση Ασφαλιστικής Κάλυψης 

όλων των υπηρεσιών και έργων που αποτελούν αντικείμενό της.   
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2. Για την υπογραφή της σύμβασης κατατέθηκαν στην Οικονομική Υπηρεσία τρείς εγγυητικές επιστολές 

καλής εκτέλεσης. Η ΕΠΠΕ μετά από δικό της  έλεγχο διαπίστωσε ότι από τις τρείς ισχύουν οι δύο ενώ η 

τρίτη με αριθμ. 62276/10-01-2019 ποσού 304.590,00€  του ΤΜΕΔΕ που έπρεπε να είναι σε ισχύ εως τις 

31-01-2020 δεν ισχύει πλέον. 

3. Η σύμβαση μεσεγγύησης έφτασε στην Οικονομική Υπηρεσία στις 30/10/19 και όχι στις 11/02/2019 

όπως ορίζει το άρθρο 5 της ΣΠΥ. 

4. Η ΣΠΥ δεν περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με την υλοποίηση των εφαρμογών smart cities. 

5. Ο ανάδοχος παραβίασε το άρθρο 2 της ΣΠΥ στο σκέλος που προβλέπει τα προαπαιτούμενα για την 

σύνταξη της μελέτης εφαρμογής τα οποία έπρεπε να εκτελέσει υπό την επίβλεψη της ΕΠΠΕ. 

Στην συνέχεια όφειλε να υποβάλει στην ΕΠΠΕ τα αποτελέσματα τους προς έλεγχο και έγκριση της 

τελικής μορφής τους, την οποία ήταν υποχρεωμένος να λάβει υπόψη του, για την από μέρους του 

σύνταξη της μελέτης εφαρμογής σύμφωνα με την οποία θα υλοποιούταν το έργο. 

Την μελέτη εφαρμογής όφειλε να υποβάλει για τελικό έλεγχο και έγκριση  στην Υπηρεσία μας το 

αργότερο εξήντα ημέρες μετά την υπογραφή της ΣΠΥ, δηλαδή έως τις 12/03/2019, πράγμα που δεν 

έκανε. Εξαιτίας  των ως άνω δεν έπρεπε να προβεί σε καμία ενέργεια όσον αφορά την εκτέλεση της 

ΣΠΥ. Το δεδομένο ότι τίποτα από τα ως άνω δεν έγινε, δεν επέτρεπε την εκ των υστέρων έγερση 

απαιτήσεων από μέρους του ανάδοχου και την από μέρους της ΕΠΠΕ έγκριση τους. 

Το ανωτέρω άρθρο 2 ορίζει ως υποχρέωση του ανάδοχου 

 «Την παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων 

(Οδοφωτισμός), με την υποβολή Μελέτης Εφαρμογής, δια της οποίας ο Ανάδοχος, θα προβεί: 

- Στην επιβεβαίωση του τελικού αριθμού των προς εγκατάσταση υλικών (Λαμπτήρες / Προβολείς / 

Φωτιστικά, κλπ), μέσω επιμέτρησης - καταγραφής (π.χ. CAD, ή αρχεία dwg, στοιχεία GIS, ή αρχεία 

shapefile, κλπ). 

- Στην παραμετροποίηση του νέου Συστήματος, στηριζόμενου στα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν 

(Λαμπτήρες Προβολείς / Φωτιστικά, κλπ). 

- Στην τοποθέτηση δειγματοληπτικά ενός μετρητή ανά κάθε κατηγορία προσφερόμενων Φωτιστικών 

/Λαμπτήρων / Προβολέων, με σκοπό την εκτέλεση των κατάλληλων μετρήσεων για τον προσδιορισμό του 

ποσοστού (%) Εξοικονόμησης Ενέργειας του Δικτύου. Οι μετρήσεις αυτές θα θεωρηθούν ως πραγματική 

κατανάλωση του νέου Δικτύου. Μέσω της λειτουργίας του "Συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού & 

Ελέγχου Ενέργειας" και Μετρητών που θα τοποθετηθούν, θα προκύπτουν αναλυτικά τα στοιχεία μέτρησης 

κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και θα επαληθεύονται με βάση το Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Ελέγχου 

που θα καταρτιστεί από τον Ανεξάρτητο Σύμβουλο, για να εξάγονται τα αποτελέσματα του Πλάνου 

Μέτρησης & Επαλήθευσης της Εξοικονόμησης. 

- Στην κατηγοριοποίηση των Οδών, σύμφωνα με το πρότυπο EN 13201:2015 (όπου τοποθετούνται 

φωτιστικά μόνο και όχι λαμπτήρες) και την πραγματοποίηση Φωτοτεχνικών Μελετών για κάθε κατηγορία 

Οδού και την γενικευμένη εφαρμογή της σε όλες τις Οδούς αντίστοιχης κατηγορίας (όπου τοποθετούνται 

φωτιστικά μόνο και όχι λαμπτήρες). 

- Στη διενέργεια δειγματοληπτικών μετρήσεων (30) για τον έλεγχο των συνθηκών Φωτισμού, ανά 

Κατηγορία και διάταξη Φωτιστικών, μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων... Εγκατάστασης κατάλληλων 

Λαμπτήρων, Προβολέων, Φωτιστικών LED / Υλικών υψηλής τεχνολογίας & Ενεργειακής Απόδοσης, για 

την αντικατάσταση των υπαρχόντων σωμάτων, όπου αυτό απαιτηθεί, όπως και όποιου λοιπού εξοπλισμού 

απαιτηθεί ή αποτελεί επέκταση ή τροποποίηση της ΣΠΥ…….. 

• Εγκατάστασης υλικών (hardware) και λογισμικού (software) του “Συστήματος Tηλεελέγχου - 

Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας & λειτουργία εφαρμογών Smart Cities”. 

• Παραμετροποίησης - λειτουργίας του "Συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας", 

τουλάχιστον σε επίπεδο κόμβου (pillar), στο δίκτυο Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και των 

εφαρμογών Smart Cities....» 

Σημειωτέο ότι σύμφωνα με την παράγραφο 15 του άρθρου 19 ο ανάδοχος «Υποχρεούται να ξεκινήσει την 

παροχή των υπηρεσιών εντός (60) ημερών από την υπογραφή της ΣΠΥ με τα παρατήματα της, χρονικό 
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διάστημα στο οποίο θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί η Μελέτη Εφαρμογής και να έχουν ενσωματωθεί τα 

Κανονιστικά Έγγραφα και η Μεθοδολογία & Εγχειρίδιο Ανεξάρτητου Ελέγχου (Πρόγραμμα Μέτρησης & 

Επαλήθευσης) από τον Ανεξάρτητο Σύμβουλο. 

 Ο ανάδοχος ουδέποτε παρέλαβε από την ΕΠΠΕ το οποιοδήποτε από τα ως άνω κανονιστικά έγγραφα και 

ειδικότερα το Αριθμητικό Μοντέλο υπολογισμού – αλγόριθμο για την κοστολόγηση υπηρεσιών 

ηλεκτροφωτισμού χωρίς το οποίο δεν μπορούσε να εκδώσει λογαριασμό και να πληρωθεί. Όσα ο 

ανάδοχος αναφέρει στο με αριθμ. 16/70574/23-12-2019 έγγραφο ως απάντηση του στο πρακτικό II της 

ΕΠΠΕ, που παραδόθηκε αποδεδειγμένα στην ΕΠΠΕ στις 20/01/2020, αποδεικνύουν την από μέρους του 

παραβίαση των ως άνω.  

Δηλαδή ισχυριζόμενος ότι δεν προβλέπονται τα προαπαιτούμενα που με σαφήνεια αναφέρονται στο 

προεκτεθέν άρθρο 2 για συνταχθεί η μελέτη εφαρμογής  συνομολογεί την μη υλοποίηση τους δεδομένο 

που παραβιάζει την ΣΠΥ.  

6. Δεν υπήρχε το προβλεπόμενο στο άρθρο 12 ασφαλιστήριο για κάλυψη της ΣΠΥ έναντι Αστικής 

Ευθύνης. 

7. Είχε παραβιαστεί από τον ανάδοχο το μόνο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της καλής εκτέλεσης του 

έργου που αυτός είχε υποβάλει, το οποίο ήταν αυτό που περιέλαβε στην προσφορά του,  διάρκειας οκτώ 

μηνών από την έναρξη της ΣΠΥ δηλαδή λήξης το αργότερο στις 11/10/2019.    

8. Ο ανάδοχος, παρά το ότι: 

α) με υπαιτιότητα του δεν είχε ενεργοποιηθεί η ΣΠΥ 

β) δεν είχε υποβάλει αίτημα παράτασης του ως άνω χρονοδιαγράμματος το οποίο  είχε υποβάλει με την 

προσφορά του, του οποίου η προβλεπόμενη ως καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης του είχε εκπνεύσει  

γ) δεν είχε κάνει την εγκατάσταση του Κέντρου Ελέγχου, η οποία ήταν προαπαιτούμενη για την 

εκτέλεση της ΣΠΥ και βεβαίως για τον αναγκαίο έλεγχο από την ΕΠΠΕ ως προς αυτήν  

δ) δεν είχε μεριμνήσει για να γίνει η προβλεπόμενη στο άρθρο 18 παρ. 1, παραχώρηση προς αυτόν των 

χώρων στους οποίους θα το εγκαθιστούσε  

ε) δεν είχε συνταχθεί και δεν είχε υπογραφεί  το προβλεπόμενο στο άρθρο 26 παρ. 1 Πρωτόκολλο 

Παράδοσης Χρήσης της υφιστάμενης εγκατάστασης φωτισμού του Δήμου προς αυτόν                

στ) δεν προσκόμισε τα προαπαιτούμενα της μελέτης εφαρμογής που αναφέραμε.  

ζ) δεν τοποθέτησε δειγματολειπτικά ένα μετρητή ανά κάθε κατηγορία προσφερόμενων 

Φωτιστικών/Λαμπτήρων/Προβολέων, με σκοπό την εκτέλεση των κατάλληλων μετρήσεων για τον 

προσδιορισμό του ποσοστού (%) Εξοικονόμησης Ενέργειας του Δικτύου που ήταν αναγκαίο  να γίνει υπό 

την εποπτεία της ΕΠΠΕ πριν την έγκριση της μελέτης εφαρμογής και την από μέρους του υλοποίηση της.  

η) δεν παρέλαβε  εγκεκριμένο από την ΕΠΠΕ το Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Ελέγχου που κατάρτησε ο 

ανεξάρτητος σύμβουλος χωρίς το οποίο δεν ήταν δυνατόν να εκπονηθεί η μελέτη εφαρμογής. 

Εντούτοις αποξήλωνε φωτιστικά και τοποθετούσε φωτιστικά και λαμπτήρες στην υφιστάμενη 

εγκατάσταση φωτισμού του Δήμου Ρόδου χωρίς να ακολουθεί τα οριζόμενα από το νόμο και το άρθρο 19 

παρ.1 και άρθρο 26 παρ. 1 της ΣΠΥ ενέργειες που συνεχίζει έως σήμερα.  

9. Η ΕΠΠΕ παρά το ότι απέρριψε ως εκπρόθεσμη τη μελέτη εφαρμογής που ο ανάδοχος υπέβαλε, 

εντούτοις στο πλαίσιο της δεοντολογίας της παρά την μη υποχρέωση της  στην παρούσα φάση 

προχώρησε στον έλεγχο της από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι αναιρεί τα δεδομένα της προσφοράς του 

αναδόχου  και της ΣΠΥ, καθιστά ανέφικτη την εξοικονόμηση που προβλέπεται σε αυτήν και θέτει σε 

πρόσθετους κινδύνους τα συμφέροντα του Δήμου. 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρουμε: 

α)Τα υλικά που περιλαμβάνει για τον οδοφωτισμό η μελέτη εφαρμογής, είναι διαφορετικά από αυτά που 

αναφέρονται στην προσφορά του αναδόχου. Για τις τεχνικές προδιαγραφές και αποδόσεις τους δεν 

προσκομίσθηκε κανένα πιστοποιητικό από διαπιστευμένο φορέα που να τις αποδεικνύει.  
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β) Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι αποδόσεις αυτών που εγκαθιστούν είναι υποδεέστερες αυτών που 

προτείνουν, καθιστούν ανέφικτη την προβλεπόμενη από την ΣΠΥ εξοικονόμηση ενέργειας και δεν 

επιτυγχάνουν επάρκεια φωτεινότητας. 

γ) Η καταγραφή και καταμέτρηση της υφιστάμενης (έτος 2019) εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού του 

Δήμου Ρόδου όπως αποτυπώνεται στην μελέτη εφαρμογής είναι λανθασμένη ως προς τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά και τις καταναλώσεις των λαμπτήρων και των φωτιστικών και σε αναντιστοιχία με τα 

δεδομένα της Υπηρεσίας. 

δ) Δεν προσκομίστηκε κανένα πιστοποιητικό για τις προδιαγραφές των μετρητών και λόγο του ότι δεν 

έγινε η δειγματοληπτική εγκατάσταση τους, δεν τεκμηριώνεται η ταυτότητα καταγραφής της 

κατανάλωσης των μετρητών του αναδόχου με τους αντίστοιχους της ΔΕΗ, σύμφωνα με τους οποίους ο 

Δήμος χρεώνεται, με αποτέλεσμα να μην είναι βέβαιη η πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας που 

προβλέπει η ΣΠΥ.  

Μετά τα ανωτέρω  

Η ΕΠΠΕ στο πλαίσιο των καθηκόντων της για προστασία του Δήμου Ρόδου, ενημέρωσε γραπτώς τον Κο 

Δήμαρχο και ενημερώνει την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ρόδου για τα ως άνω, κάθε ένα εκ των 

οποίων αποτελεί αυτοτελή κατά νόμο λόγο έκπτωσης , και εισηγείται την σύμφωνη με το άρθρο 21 

της ΣΠΥ, πρόταση για έκπτωση της αναδόχου του έργου  ένωσης εταιριών α) ΟΤΕ Α.Ε., β) GLOBILED 

Μ ΕΠΕ, γ) ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.,  πριν την 30/01/2020 που  λήγουν οι εγγυητικές καλής 

εκτέλεσης.» 

Β) Επίσης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. 

Παπαγεωργίου Θεόδωρου  με αρ.πρωτ.: 2/3989/27-1-2020, η οποία πλήρης έχει ως εξής, με την 

επισήμανση ότι επί της προκειμένης υπόθεσης λαμβάνονται υπόψη αυτά που αναφέρονται μόνο στηνν 

ανάδοχο: 

{ΘΕΜΑ:  Εκπτώσεις   Αναδόχου και  Ανεξ. Σύμβουλου, αντίστοιχα α) από την παροχή υπηρεσιών και β) 

από την παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου συμβούλου υποστήριξης του Δήμου στις Υπηρεσίες 

«Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων – 

Εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Ρόδου». 

Σχετ: Α) Τα υποβληθέντα έγγραφα προς την Δημοτική Αρχή α)  ΕΠ 4/16-01-2020 της Επιτροπής 

Παραλαβής και Παρακολούθησης Έργου (Ε.Π.Π.Ε.) αναφορικά με τον Ανάδοχο  των  εν τω θέματι 

υπηρεσιών  και β) το  συνημμένως του ανωτέρω  υποβληθέν επίσης έγγραφο της Ε.Π.Π.Ε αναφορικά με 

τον Ανεξ. Σύμβουλο των  εν τω θέματι υπηρεσιών. Β) Το υποβληθέν ως ορθή επανάληψη, προς την 

Οικονομική Επιτροπή αρ. πρωτ. 16/3010/23-01-2020 έγγραφο της Ε.Π.Π.Ε. α)  αναφορικά με τον 

Ανάδοχο κατά το συνημμένο Πρακτικό ΙΙΙ/20-01-2020 και β) αναφορικά με τον Ανεξάρτητο Σύμβουλο 

κατά το συνημμένο Πρακτικό ΙV/20-01-2020  επί των εν θέματι υπηρεσιών.  

        Με το πρώτο σχετικό Αα προς τη Δημοτική Αρχή και με το δεύτερο σχετικό Βα  προς την 

Οικονομική Επιτροπή, η Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης του Έργου (Ε.Π.Π.Ε.) των  εν τω 

θέματι υπηρεσιών   ενημέρωσε την Δημοτική Αρχή και αρμοδίως απευθύνθηκε αντίστοιχα στην 

Οικονομική Επιτροπή και αναπτύσσοντας εμπεριστατωμένα και πλήρως αιτιολογημένα  εννέα (9) 

εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, σύμφωνα με τους οποίους παραβιάσθηκαν από τον Ανάδοχο υποχρεώσεις 

αυτού  που συνιστούν ουσιώδεις όρους της  Σύμβασης (αρ.πρωτ. 2/1376/11-01-2019) -και κατ΄ 

ακολουθία της  Διακήρυξης (33380/2018)- , εισηγείται  μετά ταύτα την έκπτωση του Αναδόχου. 

       Με το δεύτερο σχετικό Ββ προς τη Δημοτική Αρχή και με το δεύτερο σχετικό Ββ προς την 

Οικονομική Επιτροπή, ίδια Ε.Π.Π.Ε, ενημέρωσε επίσης την  Δημοτική Αρχή και αρμοδίως απευθύνθηκε 

αντίστοιχα στην Οικονομική Επιτροπή και  αναπτύσσοντας εμπεριστατωμένα και πλήρως αιτιολογημένα  

τέσσερις (4) εξαιρετικά ομοίως σοβαρούς λόγους, σύμφωνα με τους οποίους επίσης παραβιάσθηκαν από 

τον Ανεξ. Σύμβουλο υποχρεώσεις αυτού  που συνιστούν ουσιώδεις όρους της  Σύμβασης (αρ.πρωτ. 

2/6933/07-02-2019) -και κατ΄ ακολουθία της  Διακήρυξης  (3385/2018) – εισηγείται  μετά ταύτα την 

έκπτωση του Ανεξ. Συμβούλου. 

 Επί του όλου θέματος γνωμοδοτούμε ως εξής: 

Α) Επί της Διακήρυξης αρ. 3380/2018 που διέπει και συνιστά το ουσιώδες στοιχείο της  αντίστοιχης αρ. 

πρωτ. 2/1376/11-01-2019 Σύμβασης της πιο πάνω ανατεθείσας υπηρεσίας  προς την Ανάδοχο, 
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επισημαίνουμε προσθέτως των παραβάσεων που περιγράφονται στο πρώτο σχετικό έγγραφο της 

Ε.Π.Π.Ε. τα ακόλουθα άρθρα του παραρτήματος 1 (Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων):  

α) 3. Διάρκεια 12 ετών. 

β)3.2 Ορισμός Επιβλέπουσας Αρχής της  Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργου (ΕΠΠΕ) 

γ) 3.4 Προσδιορισμός καθηκόντων ΕΠΠΕ μεταξύ των οποίων γνωμοδοτικού οργάνου προς τη 

Αναθέτουσα αρχή –Δήμο Ρόδου (παρ. 5 αρ. 221 Ν. 4412/2016) για τη παρακολούθηση της πορείας 

υλοποίησης, τις παραλαβές αντικειμένων, έλεγχο δειγματοληπτικό σε συνεργασία με τον Ανεξ 

Σύμβουλο, υπόβολή εισηγήσεων στο αποφαινόμενο όργανο του Δήμου Ρόδου  για κάθε ζήτημα 

εκπλήρωσης υποχρεώσεων αναδόχου και για τη λήψη  επιβεβλημένων μέτρων κ.λ.π. 

 δ)3.4  Προσδιορισμός καθηκόντων Ανεξάρτητου Συμβούλου για τη τήρηση των υποχρεώσεων των 

μερών της Σύμβασης και τη «παρακολούθηση των όρων της ΣΠΥ (Εγχειρίδιο Ελέγχου-Πιστοποίησης για 

το Πρόγραμμα Ελέγχου- Επαλήθευσης της εξοικονόμησης, εισηγήσεις στην ΕΠΠΕ για παροδικές 

παροχές του Αναδόχου και σε περίπτωση παραβάσεων της Σύμβασης σύνταξη εκθέσεων προς την ΕΠΠΕ  

και τον Δήμο Ρόδου για ενημέρωση  

ε)20. Υποχρεώσεις  Ανεξάρτητου Συμβούλου για τη εξέλιξη του συμβατικού αντικειμένου σύμφωνα με 

την  ΣΠΥ κ.λ.π. και υποβολή παρατηρήσεων και προτάσεων στη Αναθέτουσα Αρχή και τον Ανάδοχο  

΄Εγγραφη πιστοποίηση τήρησης και επίτευξης όρων ΣΠΥ από το Ανάδοχο τήρησης υποχρεώσεων κ.λ.π.  

στ) 17 Υποχρεώσεις Αναδόχου: Αποξήλωση υπάρχοντος υλικού ( λαμπτήρες –φωτιστικά) και 

συσκευασία και παράδοση στην ΕΠΠΕ, μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού υποβολή Προγράμματος 

Ενεργειών,  Μελέτης Εφαρμογής, Εγγυήσεων, τήρηση νομοθεσίας περιβαλλοντικού-

κοινωνικοασφαλιστικού-εργατικού δικαίου, ιδιόκτητο ή μισθωμένο ή παραχωρημένο καλαθοφόρο 

όχημα, σε ολόκληρο ευθύνη των μελών , υπό όρους διαδοχή ή  εταιρική αναδιάρθρωση, ασφαλιστική 

σύμβαση όλων των υπηρεσιών και έργων πριν την υπογραφή της ΣΠΥ, εγγύηση εξοικονόμησης 

ενέργειας τουλάχιστον 50%, έναρξη εργασιών εντός 60 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης κ.λ.π. 

ζ)3.13 και 10.3 Ρήτρα Διαιτησίας: Επίλυση των διαφορών από τριμελή Επιτροπή Διαιτησίας 

συγκροτούμενη από εκπροσώπους α) Αναθέτουσας Αρχής, β) Αναδόχου, γ) Ανεξαρτήτου Συμβούλου , 

λαμβανομένων των αποφάσεων με πλειοψηφία και υποβαλλόμενων  προς έγκριση στην Οικονομική 

Επιτροπή. Με  δικαίωμα του Αναδόχου –μόνο- αν διαφωνεί με την εκδοθείσα διαιτητική απόφαση να 

προσφύγει στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια και να ζητήσει την έγκριση της . 

η)9. Έκπτωση και ποινικές ρήτρες κατά του Αναδόχου : Υποχρεωτικά , πλην λόγων ανωτέρας βίας για 

παράβαση συμβατικών υποχρεώσεων και μη συμμόρφωση σε εντολή, επιβαλλόμενη η έκπτωση ύστερα 

από κοινοποίηση ειδικής όχλησης με κλήση για συμμόρφωση σε προθεσμία όχι μικρότερη των 30 

ημερών, με συνέπειες-μετά την έκπτωση- ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή καλής 

λειτουργίας της ΣΠΥ, αν η επιτευχθείσα εξοικονόμηση ενέργειας υπολείπεται μέχρι 5% της προσφοράς 

του  Αναδόχου, το κόστος της διαφοράς να θεωρείται ποινική ρήτρα κ.λ.π.). 

θ)10.1  Δυνατότητα του Αναδόχου άσκησης προσφυγής κατά αποφάσεων κυρώσεων στο Αποφαινόμενο 

Όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. (σημ. Οικονομική Επιτροπή)  

 Β) Επί της Διακήρυξης αρ. 3385/2018 που διέπει και συνιστά το ουσιώδες στοιχείο της  αντίστοιχης αρ. 

πρωτ. 2/6933/07-02-2019 Σύμβασης της πιο πάνω ανατεθείσας υπηρεσίας  προς τον Ανεξάρτητο 

Σύμβουλο , επισημαίνουμε προσθέτως των παραβάσεων που περιγράφονται στο δεύτερο  σχετικό 

έγγραφο της Ε.Π.Π.Ε. τα ακόλουθα άρθρα: 

  α) 6.2.1 Ειδικοί  ΄Οροι  Εκτέλεσης της Σύμβασης: Διάρκεια 12 ετών. 

  β)6.1.1. Ειδικοί ΄Οροι Εκτέλεσης της Σύμβασης-  8 Παραρτήματος Ι: Ορισμός Επιβλέπουσας Αρχής της  

Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργου (ΕΠΠΕ) με προσδιορισμό  καθηκόντων ΕΠΠΕ 

μεταξύ των οποίων γνωμοδοτικού οργάνου προς τη Αναθέτουσα αρχή –Δήμο Ρόδου (παρ. 5 αρ. 221 Ν. 

4412/2016) για τη παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης, τις παραλαβές αντικειμένων των 

Συμβατικών Τευχών , υποβολή εισηγήσεων στο αποφαινόμενο όργανο του Δήμου Ρόδου  για κάθε 

ζήτημα εκπλήρωσης υποχρεώσεων αναδόχου και για τη λήψη  επιβεβλημένων μέτρων,  κ.λ.π. 

γ) Υποχρεώσεις Ανεξάρτητου Συμβούλου σελ. 37 Παραρτήματος Ι: Εκπονεί μεθοδολογία και 

ελέγχου λειτουργίας του συστήματος, μέτρησης και επαλήθευσης των εξοικονομήσεων ενεργείας, και 
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της ομαλής τήρησης της κυρίας σύμβασης σε σαράντα πέντε ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης με 

την αναθέτουσα Αρχή ελέγχει και υποβάλλει προς έγκριση στην αναθέτουσα αρχή, κανονιστικά 

έγγραφα, μεθοδολογία και εγχειρίδιο ανεξάρτητου ελέγχου κ.λ.π., καταρτίζει συγκριτικό πίνακα δεικτών 

απόδοσης σε 45 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, σχεδιάζει αριθμητικό μοντέλο υπολογισμού 

αλγόριθμο για την κοστολόγηση υπηρεσιών ηλεκτροφωτισμού, σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της 

κύριας σύμβασης, παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη της κύριας σύμβασης και υποβάλει παρατηρήσεις 

και προτάσεις στην Αναθέτουσα Αρχή και τον Ανάδοχο, προβαίνει σε έγγραφη πιστοποίηση τήρησης και 

επίτευξης όρων ΣΠΥ από το Ανάδοχο τήρησης υποχρεώσεων κ.λ.π. 

 Στην πρώτη φάση συντάσσει υποστηρικτικά κείμενα-εργαλεία  και στη δεύτερη φάση 

ενεργεί  συνεχή παρακολούθηση της κύριας σύμβασης και την υποστήριξη του Δήμου, συγκροτεί ομάδα 

έργου και διοίκησης της σύμβασης του ανεξάρτητου συμβούλου.   

δ) 5.2 Ειδικοί ΄Οροι Εκτέλεσης της Σύμβασης: Έκπτωση-κυρώσεις : Πλην και πάλι λόγων ανωτέρω βίας,  

προβλέπεται έκπτωση του Ανεξάρτητου Συμβούλου υποχρεωτικά, για παράβαση συμβατικών 

υποχρεώσεων και μη συμμόρφωση σε εντολή, επιβαλλόμενη η έκπτωση ύστερα από κοινοποίηση ειδικής 

όχλησης με κλήση για συμμόρφωση σε προθεσμία όχι μικρότερη των 15 ημερών, με συνέπειες ολική 

κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης και επιπλέον δυνατότητα αποκλεισμού από τη 

συμμετοχή σε  διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 74 του Ν. 4412/2016)  και περαιτέρω ποινικές 

ρήτρες ανάλογα με την καθυστέρηση προθεσμιών.  

 ε) 5.3 Ειδικοί ΄Οροι της Σύμβασης: Δυνατότητα του Αναδόχου άσκησης προσφυγής κατά αποφάσεων 

κυρώσεων στο Αποφαινόμενο Όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. (σημ. Οικονομική Επιτροπή) 

στ) 13 Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων: Επίλυση Διαφορών: Αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών  και  

δυνατότητα συμφωνίας διαιτησίας. 

ζ) 5 εδ. 8 Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων: Αναφέρεται η υποχρέωση του Ανεξάρτητου Συμβούλου να 

συμμετέχει στην Επιτροπή Διαιτησίας επί διαφωνιών Αναδόχου – Αναθέτουσας Αρχής, στην οποία 

επίσης Επιτροπή Διαιτησίας προβλέπεται να «μετέχουν επίσης (2) εξωτερικοί εμπειρογνώμονες που 

ορίζει από ένα η κάθε πλευρά».(΄Ομοιος όρος δεν διαπιστώσαμε να υπάρχει στη Διακήρυξη του Αναδόχου, 

διατηρώντας ωστόσο και επιφύλαξη λόγω του μακροσκελούς περιεχομένου των κειμένων  και  της  μη 

ενασχόλησης στο παρελθόν με την υπόθεση). 

Γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016 επί εκπτώσεως ορίζονται τα εξής:  

«1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105, β) σε 

περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά 

υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του 

δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206, 

 γ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών: αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις 

ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις 

κείμενες διατάξεις και ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 

λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

 2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής υπηρεσιών κατά την 

περίπτωση γ` της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία 

μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις 

οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία 

πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε 

(15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να 

συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της 

προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι 

της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους 

λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. 

 3. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του 

φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
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 4. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 

το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω 

κυρώσεις: 

 α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. 

 β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από 

ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης 

προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 

προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε 

φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της 

επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 

 Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 

προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74.» 

Δ) Ύστερα από τα παραπάνω κατά τη γνώμη μας και λαμβάνοντας υπόψη ότι  αρμόδιο  Αποφαινόμενο 

Όργανο για την έκπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 4623/2010, είναι η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου (άρθρο 72 παρ. 1 εδ. ιδ Ν. 3852/2010) γνωμοδοτούμε ως εξής: 

1.Η Οικονομική Επιτροπή έχει αρμοδιότητα να αποφανθεί αν  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1.γ του 

άρθρου 203 το Ν. 4412/2016,  οι περιγραφόμενες από την Ε.Π.Π.Ε. παραβάσεις συνιστούν ουσιώδεις 

παραλείψεις συμβατικών υποχρεώσεων που δικαιολογούν έκπτωση. 

  Εφόσον η Οικονομική Επιτροπή  αποφασίσει θετικά  αποδεχόμενη την εισήγηση της Ε.Π.Π.Ε., θα 

πρέπει επίσης να αποφασίσει να κοινοποιηθούν ξεχωριστά κατά σύμβαση στην Ανάδοχο και στον 

Ανεξάρτητο Σύμβουλο,  Ειδικές Οχλήσεις της παραγρ. 2 του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016,  

περιγράφοντας τις ενέργειες αποκατάστασης των παραβάσεων που πρέπει να προβούν, σύμφωνα με 

δηλαδή με όσα αναλυτικά διαλαμβάνονται στην εισήγηση αρ. πρωτ. 16/3010/23-01-2020 της Ε.Π.Π.Ε 

κατά τα αντίστοιχα πρακτικά ΙΙΙ/20-01-2020 και IV/20-01-2020,  τάσσοντας ταυτόχρονα  προθεσμίες 

συμμόρφωσης που πρέπει να είναι   όχι μικρότερη των 30 ημερών για την Ανάδοχο και 15 ημερών για 

τον Ανεξάρτητο Σύμβουλο (Α.Σ.), η οποία όμως για τον Α.Σ. παρέλκει ως ήδη τηρηθείσα με κλήση και 

άρνηση συμμόρφωσης (αντιστοιχ. έγγραφα αρ. πρ.  16/64996/27-11-2019 και αρ. πρωτ. 15/703329/20-

12-2019) επί των συμβατικών υποχρεώσεων του, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην Εισήγηση της 

ΕΠΠΕ Πρακτικά αυτής (αρ. πρωτ. 16/3010/23-01-2020 κεφ. Β Πρακτικό ΙV αρ. πρωτ. 2/6933/07-02-

2019 ως και περιεχόμενο συνημμένων αυτού Πρακτικών  Ι/13-11-2019 ΄Ελεγχος Εγγράφων της ΣΠΥ αρ. 

πρωτ. 2/6933/07-02-2019, ΙΙ/05-12-2019 Απάντηση σε έγγραφο της ΣΠΥ αρ. πρωτ. 2/6933/07-02-2019, 

ΙΙΙ/23-12-2019 Απάντηση σε έγγραφο της ΣΠΥ αρ. πρωτ. 2/6933/07-02-2019). 

   2. Επιπλέον  η Οικονομική Επιτροπή ως προς τον Ανάδοχο θα πρέπει υποχρεωτικά αφού το προέβλεπε 

η Διακήρυξη,  να ενεργοποιήσει και την προβλεπόμενη Επιτροπή Διαιτησίας όσον αφορά τον Ανάδοχο 

και εφόσον αυτό είναι νόμιμο και εφικτό, ορίζοντας Εκπρόσωπο της Οικονομικής Επιτροπής αλλά και 

«εξωτερικό εμπειρογνώμονα»  και καλώντας την Ανάδοχο και τον Ανεξάρτητο Σύμβουλο να ορίσουν και 

αυτοί  και να συνέλθουν σε καθοριζόμενη συνάντηση για να επιληφθούν επί της διαφοράς, εκδίδοντας 

επί της διαιτητικής απόφασης πράξη η οποία δεν είναι δεσμευτική αλλά τελεί υπό την έγκριση της 

Οικονομικής Επιτροπής, έχουσα πλέον η Οικονομική Επιτροπή ως Αποφαινόμενο ΄Οργανο  τον 

τελευταίο διοικητικά λόγο επί της έκπτωσης,  των ποινικών ρητρών και κυρώσεων, με περαιτέρω βέβαια 

διαδικασίες ενδικοφανούς προσφυγή-ένστασης και περαιτέρω δικαστικής στα αρμόδια  Δικαστήρια. 

  3. Αναφορικά με το θέμα  της κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης, που 

αναφέρεται  στην τελευταία παράγραφο το Β σχετικό αρ. πρωτ. 16/3010/23-01-2020 έγγραφο της 

Ε.Π.Π.Ε απευθυνόμενο στη Ν. Υπηρεσία, είναι προφανές ότι λόγω λήξης των εγγυητικών επιστολών στις 

31-01-2020 όπως αναγράφεται, ήδη εκ της ημερομηνίας  συντάξεως των Πρακτικών της Ε.Π.Π.Ε. (20-

01-2020) πριν ακόμη δηλαδή διαβίβασης αυτών ως Εισήγησης στο Αποφαινόμενο Όργανο, κατέστη 

αδύνατη η πλήρωση των υποχρεωτικά τηρούμενων προ εκπτώσεως ως άνω  προθεσμιών συμμόρφωσης 

τουλάχιστον των 30 ημερών και 15 ημερών, αντίστοιχα (παρ. 2 άρθρου 203 του Ν. 4412/2016), ώστε 

τουλάχιστον κατά τα αντίστοιχα άρθρα 9 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της Διακήρυξης  

3380/2018 για τον Ανάδοχο και 5.2 των Ειδικών Όρων της Σύμβασης της Διακήρυξης  3385/2018 για 
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τον Ανεξ. Σύμβουλο, θα έπρεπε για την κατάπτωση των εγγ. Επιστολών λόγω εκπτώσεως να είχε 

προηγουμένως της 31-01-2020 ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία.  

 Παρά ταύτα λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με σχετικούς όρους της Διακήρυξης (άρθρο 8 παρ. 

6 Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων Διακήρυξης  3380/2018 για τον Αναδοχο και άρθρο 4.1 Όροι 

Εκτέλεσης Σύμβασης της Διακήρυξης 3385/2018 για τον  Ανεξάρτητο Σύμβουλο), προβλέπεται ότι εντός 

του πρώτου μήνα εκάστου έτους των Συμβάσεων τους ( από 11-01-2019 και από 07-02-2019 

αντίστοιχα), αμφότεροι είναι υποχρεωμένοι σε ετήσια βάση σε ανανέωση αυτών, προκύπτει ότι εντός 

των προθεσμιών συμμόρφωσης, αμφότεροι είναι υποχρεωμένοι στην προσκόμιση νέων εγγυητικών 

επιστολών μέχρι 11-01-2020 και μέχρι 07-02-2020 αντίστοιχα , ενόσον δηλαδή ακόμη  δεν θα έχουν 

σύμφωνα με τα παραπάνω ολοκληρωθεί οι προθεσμίες συμμορφώσεως προ εκπτώσεως, αν αποφασισθεί, 

ώστε διαφορετικά η μη προσκόμιση νέων εγγυητικών επιστολών θα συνιστά και άλλον  αυτοτελή λόγο 

έκπτωσης.  

 Τέλος επί των υφισταμένων εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης έχουμε την άποψη ότι  σε 

εκτέλεση των εδαφίων 5 και 8 του άρθρου 8 Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της Διακήρυξης 

3380/2018 για τον Ανάδοχο και εδ. 3 και 5 των Όρων Εκτέλεσης Σύμβασης της Διακήρυξης 3385/2018 

για τον Ανεξ. Σύμβουλο, είναι δυνατόν η Οικονομική Επιτροπή ως αρμόδιο Αποφαινόμενο Έργο να 

λάβει και σε αυτό το στάδιο απόφαση κατάπτωσης των εγγ. Επιστολών καλής εκτέλεσης με αιτιολογία 

ότι  σύμφωνα με τα αντίστοιχα Πρακτικά ΙΙΙ/20-01-2020 και ΙV/20-01-2020 της Ε.Π.Π.Ε. και όσα σε 

αυτά αναλυτικά σε αυτές διαλαμβάνονται υπήρξαν παραβάσεις των όρων της Σύμβασης.  Η σχετική 

όμως απόφαση  της Οικον. Επιτροπής πρέπει να εκδοθεί και να διαβιβασθεί αμέσως πριν την 31-01-2020 

στα πιστωτικά ιδρύματα , καθώς επίσης  να διαβιβασθεί και στην ως άνω συγκροτούμενη Επιτροπή 

Διαιτησίας, όσον αφορά τον Ανάδοχο και εφόσον αυτό είναι νόμιμο και εφικτό.  

 Γ) Τέλος ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Β. 

Καμπουράκης, πρότεινε τον ίδιο ως εκπρόσωπο της Οικονομικής Επιτροπής στην Επιτροπή Διαιτησίας 

και ως προθεσμία συμμόρφωσης 45 ημέρες από της όχλησης.  

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Β. 

Καμπουράκης καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής καθώς επίσης από τους ως 

άνω εκπροσώπους της Αναδόχου  κ.  Λυκούργου Αντωνόπουλο και κ. Tarea Al zizawi η οποία 

καταγράφεται αναλυτικά στο πρακτικό της συνεδρίασης αυτής, οι οποίοι εκπρόσωποι κατέθεσαν επίσης 

χωρίς πρωτόκολλο, ανυπόγραφο, χωρίς ημερομηνία, χωρίς σφραγίδες και χωρίς επωνυμία φορέα 

έκδοσης, κατά την ημέρα κατάθεσης του από 27-01-2020  Υπόμνημα  με τίτλο «Αντιρρήσεις κατά του 

Πρακτικού ΙΙΙ της Ε.Π.Π.Ε.» αναφερόμενοι κατά την ανάπτυξη των θέσεων τους στο περιεχόμενο αυτού. 

Η  Επιτροπή αποδεχόμενη ομόφωνα τις προτάσεις του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής για 

τον εκπρόσωπο στην Επιτροπή Διαιτησίας και την προθεσμία συμμόρφωσης και  λαμβάνοντας υπ’ 

όψιν, 

 Την Εισήγηση της ΕΠΠΕ για την σύμβαση παροχής Υπηρεσιών που αφορά στην «Ενεργειακή 

Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων – Εφαρμογές 

Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Ρόδου» αρ. πρωτ. 16/3010/23-01-2020 κεφ. Β 

Πρακτικό ΙΙΙ, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/3989/27-1-2020 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, 

 Τι θέσεις και το από 27-01-2020 υπόμνημα  των εκπροσώπων του ΟΤ.Ε. Α.Ε. και GLOBILED Μ 

Ε.Π.Ε, ως εκπροσώπων της Αναδόχου, 

 Το άρθρο 77 του 4555/2018 και το άρθρο 3, παράγραφος  1, του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/09-08-

2019), 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

(Τα μέλη της μειοψηφίας κ. Διακοσταματίου Σάββας και Παλαιολόγου Μιχαήλ ψήφισαν «παρών») 

Η Οικονομική Επιτροπή  έχοντας λάβει υπόψιν της την εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και 

Παραλαβής του Έργου (Ε.Π.Π.Ε.)«Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων 

Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων – Εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας στο 

Δήμο Ρόδου» και έχοντας ακούσει την άποψη της Αναδόχου, όπως διατυπώθηκε προφορικά με την 

παρουσία της, κατά την σημερινή συνεδρίαση της 28
ης

 Ιανουαρίου 2020 και εγγράφως με το υπόμνημά 

της, της 27
ης

 Ιανουαρίου 2020, αποφασίζει ομόφωνα να κάνει αποδεκτή την εισήγηση της Ε.Π.Π.Ε., 

διαπιστώνοντας ότι συντρέχουν οι λόγοι Έκπτωσης της αναδόχου του έργου κοινοπραξίας “ΟΤΕ Α.Ε. – 

GLOBILED Μ Ε.Π.Ε. - ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.”. Εντέλει δε τον Προϊστάμενο της Νομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου, κ. Θεόδωρο Παπαγεωργίου, για την ενεργοποίηση της σχετικής κατά τον 

νόμο διαδικασίας. 

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 31/2020  
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