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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.: ΩΗΝΘΩ1Ρ-ΛΗΒ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Από το πρακτικό της με αριθμό 10
ης

 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίασης 2021 

της 08
ης

 Απριλίου 2021 

 

Αριθμός Απόφασης 211/2021 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 2ο 

Διαπιστωτική πράξη Αυτοδίκαιης παράτασης Σύμβασης Φύλαξης Μεσαιωνικής Πόλης  

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) 

 

11. 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 αποχή από 

τη ψηφοφορία του θέματος. 

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 Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων Δήμου Ρόδου, η οποία έχει 

ως εξής: 

Θέμα: Αυτοδίκαιη Παράταση Σύμβασης για τη: «ΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΗΣ (ΔΕ ΡΟΔΟΥ) ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» έως την 30η Ιουνίου 2021 σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του 

άρθρου 88 του Ν. 4790/21 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό Ελέγχου Κυκλοφορίας στη Μεσαιωνική πόλη Ρόδου, όπως ισχύει, θα τροποποιηθεί και 

θα ισχύει,  

2. Την με αρ. 046/28.02.2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου (ΑΔΑ: ΨΕ42Ω1Ρ-234) με τίτλο: 

«Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Δικαιολογητικών και Χορήγησης Αδειών για την είσοδο οχημάτων 

στη Μεσαιωνική πόλη Ρόδου, αρ. πρωτ.: 2/4743/2020», όπως ισχύει, θα τροποποιηθεί και θα ισχύει,  

3. Την υλοποίηση της Προμήθειας με τίτλο: «Αναβάθμιση συστήματος εισόδου τροχοφόρων στη 

Μεσαιωνική πόλη», 

4. Τον Αρχαιολογικό Ν.3028/2002, που περιλαμβάνει την προστασία της Μεσαιωνικής πόλης, ως 

Μνημείου Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, 

5. Τη σύμβαση του Δήμου Ρόδου με την εταιρεία: «ΓΑΜΒΡΟΥΔΗΣ ΧΡ. ΒΑΓΙΑΝΟΣ (G8 SECURITY - 

CLEANING SERVICES)» με αρ. «2/27696/17.06.2020» (20SYMVOO6880704 2020-06-17), ποσού 

πενήντα δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα έξι ευρώ και δέκα έξι λεπτών (52.256,16 ευρώ) για τη 

«ΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», 

6. Την ανάθεση - τροποποίηση της σύμβασης του Δήμου Ρόδου με την εταιρεία: «ΓΑΜΒΡΟΥΔΗΣ ΧΡ. 

ΒΑΓΙΑΝΟΣ (G8 SECURITY - CLEANING SERVICES)» με αρ. «2/58315/17.11.2020», ποσού είκοσι 

εννέα χιλιάδων εκατόν είκοσι επτά ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (29.127,67 ευρώ) για τη «ΦΥΛΑΞΗ 

ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», 

7. Την εισήγηση της παραπάνω σύμβασης, η οποία μνημόνευε τους Νόμους, τις Διατάξεις και τις Πράξεις 

Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορούν σε Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών 

προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και ότι «η ανάγκη Τροποποίησης της 

Σύμβασης προέκυψε επιπλέον: α) βάσει νέων δεδομένων/συνθηκών που εισήχθησαν στην Επικράτεια 

λόγω της πανδημίας του COVID-19 και διαφοροποίησαν τις περιόδους άφιξης Ελλήνων και αλλοδαπών 

στην προαναφερόμενη περιοχή, ενώ παράλληλα επέβαλλαν την ανάγκη λήψης περαιτέρω μέτρων 

αποφυγής του συνωστισμού με στόχο την προστασία και τη διαφύλαξη της υγείας των πολιτών», 

8.   Το άρθρο 24 του Ν. 4771/21 (ΦΕΚ 16/1.2.2021 τεύχος Α'):  «Παρατείνονται αυτοδικαίως από τη λήξη 

τους έως και την 31η Μαρτίου 2021, οι συμβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και 

φύλαξης, οι οποίες έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του άρθρου εικοστού έκτου της από 14.03.2020 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-%ce%b5%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%83%cf%84%cf%8c-%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%bf-%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%8c/
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Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76) 

και των οποίων η ισχύς έληξε την 31.12.2020», 

9.   Την με αρ. 85/09.02.2021 (ΑΔΑ: 9ΟΣΟΩ1Ρ-0Ο0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Ρόδου με θέμα: «Αυτοδίκαιη Παράταση Σύμβασης για τη «ΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ ΤΗΣ 

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΔΕ ΡΟΔΟΥ) ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» έως την 31η Μαρτίου 2021, σύμφωνα με 

τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4771/21», 

10. Το άρθρο 88 παρ.2 του Ν. 4790/21 (ΦΕΚ 48/31.03.2021 τεύχος Α') με τίτλο: «Συμβάσεις υπηρεσιών 

καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης», σύμφωνα με το οποίο: «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 κυρώθηκε με το άρθρο 3 

του ν. 4682/2020 (Α’ 76), παρατείνονται αυτοδικαίως από τη λήξη τους έως και την 30η.6.2021» και  

11. Το άρθρο 9 παρ. 4 του Π.Δ. 80/2016 (145 Α' 2016) με τίτλο: «Ανάληψη σταθερών, διαρκούς ή 

περιοδικού χαρακτήρα δαπανών», σύμφωνα με το οποίο: «Για τις δαπάνες για τις οποίες από τη φύση 

τους δεν είναι δυνατή η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 4 του παρόντος (συναλλαγματικές 

διαφορές, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, δαπάνες πολιτικής προστασίας, διοικητικής εκτέλεσης, 

ΔΙΑΣ κ.λπ.), αναλαμβάνεται η υποχρέωση και δεσμεύεται η απαραίτητη πίστωση αμέσως μετά την 

παραλαβή του σχετικού λογαριασμού, της γνωστοποίησης της εκτελεστής, κατά τις κείμενες διατάξεις, 

δικαστικής απόφασης ή της σχετικής ειδοποίησης ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο γνωστοποίηση του 

ύψους και του χρόνου εξόφλησής τους», 

 

Οι καταγεγραμμένες ανάγκες από τη λήξη της αυτοδίκαιης παράτασης (οκτώ -8- σχετικό) την 31η 

Μαρτίου 2021 και συγκεκριμένα από την 1η Απριλίου 2021 έως και την 30η Ιουνίου 2021, αναλύονται ως 

κάτωθι: 

 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΚΟΣΤΟΣ 

 

ΗΜΕΡΕΣ 

30 + 31 + 30 = 91 

ΩΡΕΣ/ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 

ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ 

ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(ΕΥΡΩ) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(ΕΥΡΩ) 

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ - 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ     

25 + 24 + 25 = 74 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

ΕΠΟΠΤΕΙΑ 
2.368 5,55 13.142,40 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ  

ΕΠΟΠΤΕΙΑ 
1.184 7,00 8.288,00 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΑΡΓΙΕΣ   

5 + 7 + 5 = 17 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

ΕΠΟΠΤΕΙΑ 
544 8,00 4.352,00 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ 

ΕΠΟΠΤΕΙΑ 
272 10,00 2.720,00 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 
28.502,40 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  

ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ  
10% 2.850,2 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 31.352,60 

Φ.Π.Α. 24%: 7.524,62  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ: 38.877,22 ευρώ 
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Κατά συνέπεια: 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 

Στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου να διαπιστώσει:  

-Την αυτοδίκαιη παράταση της σύμβασης με την εταιρεία: «ΓΑΜΒΡΟΥΔΗΣ ΧΡ. ΒΑΓΙΑΝΟΣ (G8 

SECURITY-CLEANING SERVICES)» από την 1η Απριλίου 2021 μέχρι και την 30η Ιουνίου 2021 

σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 88 παρ.2 του Ν. 4790/21 με τίτλο: «Συμβάσεις 

υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης» με πρόσθετο οικονομικό αντικείμενο τριάντα οκτώ 

χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (38.877,22€) συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. για τη «ΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ». 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων Δήμου Ρόδου 

 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 

  Εγκρίνει την αυτοδίκαιη παράταση της σύμβασης με την εταιρεία: «ΓΑΜΒΡΟΥΔΗΣ ΧΡ. 

ΒΑΓΙΑΝΟΣ (G8 SECURITY-CLEANING SERVICES)» από την 1η Απριλίου 2021 μέχρι και την 30η 

Ιουνίου 2021 σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 88 παρ.2 του Ν. 4790/21 με τίτλο: 

«Συμβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης» με πρόσθετο οικονομικό αντικείμενο 

τριάντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (38.877,22€) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τη «ΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 

ΡΟΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ». 

 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 211/2021  

 

 

 

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

      Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Τηλέμαχος Καμπούρης 



05/05 

 

 

 

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 


