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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος 

Τηλ. Επικ/νίας. : 22413-61339, 22413-61301   

E-mail : oikepitropi@rhodes.gr,  URL : www.rhodes.gr 

Α.Δ.Α.: 9Α48Ω1Ρ-Ε9Δ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Από το πρακτικό της με αριθμό 10
ης

 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίασης 2021 

της 08
ης

 Απριλίου 2021 

 

Αριθμός Απόφασης 210/2021 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 1ο 

Διαπιστωτική πράξη Αυτοδίκαιης παράτασης Σύμβασης απολύμανσης σχολικών μονάδων 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 88 του Ν. 4790/21 (ΦΕΚ 48 Α).  

  

Στη Ρόδο σήμερα Πέμπτη  08
η
 Απριλίου 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.: 2/16820/08-04-2021, 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  

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 

στη συνεδρίαση αλλά αποχή από την ψηφοφορία 

των θεμάτων)  

 

10. Παλαιολόγου Μιχαήλ ( Δηλώνει συμμετοχή 

στη συνεδρίαση αλλά αποχή από την ψηφοφορία 

των θεμάτων) 

 

9. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος                

( Δηλώνει παρών στην συνεδρίαση αλλά αποχή από  

τη  ψηφοφορία την συζήτηση και λήψη αποφάσεων) 

 

 

 Τα μέλη της μειοψηφίας κ. Σάββας Διακοσταματίου και κ. Μιχαήλ Παλαιολόγου δήλωσαν τα εξής: 
Αποχή από την ψηφοφορία, με την παρατήρηση της ύπαρξης της  με αριθμό 105/2021 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 201 απόφασης 

της οικονομικής επιτροπής ΑΔΑ:6ΖΒΒΩ1Ρ-ΩΗΒ (19-3-2021 αναρτημένης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ) με θέμα ,<<Έγκριση των 

πρακτικών (δικαιολογητικά κατακύρωσης ) για την διαρκούς απολύμανσης με χειρωνακτικά μέσα στις σχολικές 

μονάδες του Δήμου Ρόδου, άνω των ορίων από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής με του Ν.4412/2016 με 

Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με σύντμηση προθεσμιών ενδεικτικού προϋπολογισμού 519.386,18 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %. (α/α εισήγησης 652/23-02-2021 Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήματος 

Προμηθειών).>> για την πορεία υλοποίησής της,θα έπρεπε-πρέπει να ενημερωθεί το σώμα. 

 

Το μέλος της μειοψηφίας κ. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος δήλωσε το εξής: 
 .......Κύριοι πρέπει να σας δηλώσω την παρουσία μου στην ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση της 10

ης
 Οικονομικής Επιτροπής, 

την Πέμπτη, 8 Απριλίου 2021, έκτακτης δια περιφοράς και συγχρόνως την αποχή μου από την ψηφοφορία των 

θεμάτων για τους λόγους τους οποίους έχω εκφράσει στο παρελθόν επανειλημμένα.  

 

 

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

ημερήσιας διάταξης, επί συνόλου δύο (2), καθώς και την απόφαση για την έγκριση της έκτακτης ( άρθρο 20 

ΣΠΥ) δια περιφοράς συνεδρίασης ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις τους για το παρακάτω θέμα σύμφωνα 

με την εισήγηση της Διεύθυνσης Παιδείας,  Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ρόδου, η οποία έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Διαπιστωτική πράξη Αυτοδίκαιης παράτασης Σύμβασης απολύμανσης σχολικών μονάδων 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 88 του Ν. 4790/21 (ΦΕΚ 48 Α). 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 

1.Τον Ν. 4790/21 (ΦΕΚ 48/31.03.2021 τεύχος Α'): Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της 

δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, 

την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα», άρθρο 88 

«Συμβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης», το οποίο προβλέπει ότι: 

α.Συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προσωπικού, που απασχολείται κατά τη δημοσίευση του 

παρόντος, για τις ανάγκες καθαριότητας, φύλαξης και απολύμανσης των κτιρίων των Κεντρικών Υπηρεσιών 

των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, των νοσοκομείων του ΕΣΥ, των στρατιωτικών νοσοκομείων, καθώς και του Ε.Ο.Δ.Υ., των 

κτιρίων των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, καθώς και για τις ανάγκες 

φύλαξης και απολύμανσης των κτιρίων των Κεντρικών Υπηρεσιών και των περιφερειακών υπηρεσιών του 

Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), παρατείνονται, από 

τη λήξη τους, για λόγους δημόσιας υγείας έως τη σύναψη των συμβάσεων μετά την ολοκλήρωση των εν 

εξελίξει διαδικασιών πρόσληψης ή των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης υπηρεσιών καθαριότητας και 

σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ης.6.2021 για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών. Η παράταση των 

συμβάσεων γίνεται κατά παρέκκλιση των άρθρων 5, 6 και 7 του Π.Δ. 164/2004 (Α’ 134) και δεν μεταβάλλει 

τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές,  

β.Συμβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης, οι οποίες έχουν συναφθεί στο πλαίσιο 

του άρθρου εικοστού έκτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία 
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κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), παρατείνονται αυτοδικαίως από τη λήξη τους έως και 

την 30η.6.2021. 

2.Το 26οάρθρο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 14.03.2020 (ΦΕΚ Α' 64/14-03-2020): «Εφόσον 

εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη 

του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οποιαδήποτε αναθέτουσα 

αρχή δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων 

συμβάσεων, να προβαίνει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, 

απολύμανσης και φύλαξης των κτιρίων που υπάγονται στην αρμοδιότητά της, η χρονική διάρκεια των 

οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες». 

3. Τη «Διακήρυξη Παροχής Υπηρεσιών διαρκούς απολύμανσης με χειρωνακτικά μέσα στις σχολικές 

μονάδες του Δήμου Ρόδου, κάτω των ορίων από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής με βάση 

του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με σύντμηση προθεσμιών», Αρ. 

πρωτ. 2/49776/01.10.2020, (20PROC007408978 2020-10-01). 

4.Τη σύμβαση «Για την υπηρεσία Διαρκούς Απολύμανσης με χειρωνακτικά μέσα στις σχολικές μονάδες του 

Δήμου Ρόδου, κάτω των ορίων από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής με βάση του άρθρου 32 

του Ν.4412/2016 με συνολικό ποσό σύμβασης 210.746,95 με Φ.Π.Α. 24%», Αρ. πρωτ. 2/55994/04.11.2020 

(20SYMV007591121 2020-11-04). 

5.Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου με αριθμό 82/2021, της 9ης Φεβρουαρίου 

2021 «Παράταση της σύμβασης με την εταιρεία «ΑΡΦΑΡΑΣ Ε.Π.Ε.» (ΑΡ.ΠΡ. 2/55994/04.11.2020), για τον 

καθαρισμό και απολύμανση σχολικών κτηρίων, μέχρι τις 31.03.2021, για την αντιμετώπιση της 

συνεχιζόμενης πανδημικής κρίσης λόγω COVID-19». 

 

Εισηγούμαι: 

1.Την παράταση της παραπάνω μνημονευόμενης σύμβασης με την Αρφαράς Ε.Π.Ε., η οποία αφορά 

καθαρισμό και απολύμανση σχολικών κτηρίων στον Δήμο Ρόδου, από την 1η Απριλίου μέχρι τις 30 Ιουνίου 

2021, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην 2η παράγραφο του άρθρου 88 του Ν. 4790/21 (Φ.Ε.Κ. 

Α΄48/31.03.2021) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες 

συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την 

επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα». 

2. Η πρόσθετη δαπάνη από την παράταση της εν λόγω σύμβασης θα βαρύνει τον Κ.Α. Εξόδων 70-6491.003 

του Προϋπολογισμού έτους 2021, με αντίστοιχη αναμόρφωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 9ου άρθρου, 

4ης παραγράφου, του Π.Δ. 80/2016. 

3. Η παράταση της σύμβασης αφορά το διάστημα από 1 Απριλίου 2021 μέχρι και 30 Ιουνίου 2021 και για το 

διάστημα κατά το οποίο οι σχολικές μονάδες θα λειτουργούν σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω 

σύμβασης. 

4. Η δαπάνη της παράτασης της σύμβασης ανέρχεται σε 257.998,04 €, ανάλογη με τη δαπάνη της αρχικής 

σύμβασης και σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του αναδόχου. Από τον υπολογισμό της δαπάνης έχει 

αφαιρεθεί το χρονικό διάστημα μέχρι και τις 9 Απριλίου 2021, κατά το οποίο οι σχολικές μονάδες δεν 

λειτουργούν, το διάστημα των διακοπών του Πάσχα (3.4 – 7.5.2021), καθώς και η αργία του Αγίου 

Πνεύματος (21.06.2021), δεδομένου ότι σύμφωνα με την εν λόγω σύμβαση σε περίπτωση αναστολής 

λειτουργίας σχολικών μονάδων μερικώς ή ολικώς αναστέλλεται αντιστοίχως η εκτέλεση της σύμβασης 

μερικώς ή ολικώς. 

5. Σε κάθε περίπτωση, τυχόν ανεκτέλεστο φυσικό αντικείμενο στις 30.06.2021 (οπότε και λήγει η παράταση 

της σύμβασης) δεν εκτελείται και η σύμβαση παύει να ισχύει χωρίς καμία αξίωση του αναδόχου. 

 
Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
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 Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 10
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. 

 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 

 

1. Εγκρίνει την παράταση της παραπάνω μνημονευόμενης σύμβασης με την εταιρεία Αρφαράς Ε.Π.Ε., η 

οποία αφορά καθαρισμό και απολύμανση σχολικών κτηρίων στον Δήμο Ρόδου, από την 1η Απριλίου μέχρι 

τις 30 Ιουνίου 2021, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην 2η παράγραφο του άρθρου 88 του Ν. 4790/21 

(Φ.Ε.Κ. Α΄48/31.03.2021) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις 

συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία 

και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα». 

2.   Η πρόσθετη δαπάνη από την παράταση της εν λόγω σύμβασης θα βαρύνει τον Κ.Α. Εξόδων 70-6491.003 

του Προϋπολογισμού έτους 2021, με αντίστοιχη αναμόρφωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 9ου άρθρου, 

4ης παραγράφου, του Π.Δ. 80/2016. 

3.   Η παράταση της σύμβασης αφορά το διάστημα από 1 Απριλίου 2021 μέχρι και 30 Ιουνίου 2021 και για 

το διάστημα κατά το οποίο οι σχολικές μονάδες θα λειτουργούν σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω 

σύμβασης. 

4.   Η δαπάνη της παράτασης της σύμβασης ανέρχεται σε 257.998,04 €, ανάλογη με τη δαπάνη της αρχικής 

σύμβασης και σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του αναδόχου. Από τον υπολογισμό της δαπάνης έχει 

αφαιρεθεί το χρονικό διάστημα μέχρι και τις 9 Απριλίου 2021, κατά το οποίο οι σχολικές μονάδες δεν 

λειτουργούν, το διάστημα των διακοπών του Πάσχα (3.4 – 7.5.2021), καθώς και η αργία του Αγίου 

Πνεύματος (21.06.2021), δεδομένου ότι σύμφωνα με την εν λόγω σύμβαση σε περίπτωση αναστολής 

λειτουργίας σχολικών μονάδων μερικώς ή ολικώς αναστέλλεται αντιστοίχως η εκτέλεση της σύμβασης 

μερικώς ή ολικώς. 

5. Σε κάθε περίπτωση, τυχόν ανεκτέλεστο φυσικό αντικείμενο στις 30.06.2021 (οπότε και λήγει η παράταση 

της σύμβασης) δεν εκτελείται και η σύμβαση παύει να ισχύει χωρίς καμία αξίωση του αναδόχου. 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 210/2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

      Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Τηλέμαχος Καμπούρης 
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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  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Δήμαρχος Ρόδου 


