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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.: Ω1Ω4Ω1Ρ-ΖΑΞ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Από το πρακτικό της με αριθμό 11
ης

 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίασης 2021 

της 15
ης

 Απριλίου 2021 

 
Αριθμός Απόφασης   213/2021 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 01 

Έγκριση ή μη Πρακτικού της από 54/04/2021 της ΕΠΠΕ επί του από 05/04/2021 αρ.πρωτ. 

02/16292/05.04.2021 ένστασης;-δήλωσης  της ένωσης εταιρειών « Ο.Τ.Ε Α.Ε- GLOBILEDM. Ε.Π.Ε.- 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

  
Στη Ρόδο σήμερα Πέμπτη 15

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.: 

2/18506/14-04-2021, 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 1.  Καρίκης Ευστράτιος 

2.  Καμπούρης Τηλέμαχος 2.  Διακοσταματίου Σάββας 

3.  Φλοσκάκης Νεκτάριος 3. Παλαιολόγου Μιχαήλ 

4.  Κιαχαγιά - Μαγιόγλου Τσαμπίκα   4.  Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος 

5.  Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης) .  

6.  Μανέττας Βασίλειος  

7.  Σπυρόπουλος Σπύρος  

8. Στέφανος Δράκος (Αναπληρεί τον 

Αντιδήμαρχο κ.Ευστράτιο Καρίκη) 
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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. 2/16292/05-04-2021 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 15-04-2021 Πρακτικό 

αρ. πρωτ. 02/18487/15-04-2019 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: 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 15ης Απριλίου  2021 

 

Στη Ρόδο σήμερα Πέμπτη 15-04-2021η Ε.Π.Π.Ε. της με αρ. πρωτ. 02/1376/11-01-2019 Σ.Π.Υ. 

«Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων – 

Εφαρμογές SmartCities, με εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Ρόδου», συνήλθε προς εξέταση της  από 05-04-

2021, αρ. πρωτ. 02/16292/05-04-2021 ΄Ενστασης-Δήλωσης  της Ένωσης Εταιρειών «Ο.Τ.Ε. Α.Ε. – 

GLOBILEDM. E.Π.Ε. - ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», η οποία ο θα πρέπει κατεπειγόντως να εξετασθεί και 

απαντηθεί εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από της λήψης, σύμφωνα με το άρθρο 20 της παραπάνω 

σχετικής Σ.Π.Υ., και λαμβάνοντας υπόψη: 

 

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. 

06. Την απόφαση 94/2021 της Οικονομικής Επιτροπής. 

07. Την απόφαση 208/2021 της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

 08. Το γεγονός α) ότι μέχρι σήμερα δεν έχει βεβαιωθεί και δεν έχει εκκαθαρισθεί οποιαδήποτε 

ολοκλήρωση εργασιών, ούτε ισχύουν οι ισχυρισμοί  για αυτοδίκαιη παραλαβή , β) ότι εκκρεμούσας της ως 

ακολούθως ειδικού μεγάλου βάρους και εύρους της υπόθεσης,  δεν έχει ακόμη κριθεί και  είναι στη φάση του 

πέρατος η  διαδικασία της έκπτωσης επί της κρίσης του ουσιώδους ζητήματος της συμμόρφωσης ή μη επί των 

λόγων της έκπτωσης, χωρίς  βέβαια η ως άνω  απόλυτα δικαιολογημένη χρονικά διαδικασία  να επιτρέπει  την 

άρση των διαδικασιών  και της τελικής κρίσης επί της έκπτωσης ή μη, γ)  ότι δεν να είναι δυνατόν να μη 

λαμβάνεται υπόψη ότι έχει επίσης επιληφθεί και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και δ) ότι  σύμφωνα με όλα τα 

παραπάνω και όσα έγιναν δεκτά  με τις υπ’ αρ. 88/2021, 1036/2020,  94/2021 και 208/2021 αποφάσεις της 

Οικονομικής Επιτροπής και κάθε άλλη,  μέχρι την ολοκλήρωση της  όλης ως άνω διαδικασίας, η Επιτροπή 

Παραλαβής & Παρακολούθησης (Ε.Π.Π.Ε.),ως κατά συνέπεια αρμόδια γνωμοδοτική υπηρεσία, δεν είναι 

δυνατόν να προβούμε σε εισήγηση, και ούτε συνακόλουθα η Οικονομική Επιτροπή δύναται να εγκρίνει  

οποιαδήποτε παραλαβή τιμολογίων και λογαριασμών προς πληρωμή, ούτε βέβαια τους συγκεκριμένους  από 

την επικαλούμενη ημερομηνία έναρξης εργασιών μέχρι 30-09-2020 για την εν λόγω σύμβαση, ούτε βέβαια 

ισχύει οποιαδήποτε αυτοδίκαιη παραλαβή τους, εφ’ όσον δεν έχει εκ των προτέρων προηγηθεί η 

πραγματοποίηση της ολοκλήρωσης, της  ως άνω διαδικασίας, και σε κάθε περίπτωση η Οριστική ή μη 

παραλαβή της Σ.Π.Υ. από την Ε.Π.Π.Ε. και εν συνεχεία η έγκριση ή μη αυτής, αρμοδίως από την Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, ως αναθέτουσα Αρχή. 

 

      09. Το όλο απόλυτα  σχετικό περιεχόμενο με τα παραπάνω θέματα  του από 29-03-2021 Πρακτικού  της 

Ε.Π.Π.Ε που διαλαμβάνεται στην υπ. αρ. 208/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καθόσον και στη 

προκειμένη περίπτωση τόσο οι ως άνω λογαριασμοί από την επικαλούμενη ημερομηνία έναρξης εργασιών 

μέχρι 30-09-2020,  σχετίζονται άμεσα και ουσιωδώς με τις ως άνω αποφάσεις, και ειδικότερα με την υπ. αρ. 

839/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που σύμφωνα με όσα διαλαμβάνουν οι αποφάσεις 31/2020 και 

94/2020, μας ανατέθηκε η υποβολή πλήρους και τεκμηριωμένης Γνωμοδότησης, που θα αφορά χρονικά από 

την έναρξη της διαδικασίας σύμβασης, κατά χρονική σειρά και κατά την επιβαλλόμενη διαδικασία, όλα τα 
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εκκρεμούντα ζητήματα της Σ.Π.Υ., ώστε με σαφήνεια η Γνωμοδότηση να τεκμηριώνει τη νομιμότητα 

εκτέλεσης της σύμβασης, εάν συνεχίζουν να συντρέχουν ή μη οι λόγοι της έκπτωσης(απόφαση 31/2020), 

καθώς και την  μέχρι σήμερα νόμιμη ή μη πορεία και εξέλιξη της Σ.Π.Υ. 

 

 Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω και στη βάση άλλωστε και προηγούμενων Πρακτικών-Γνωμοδοτήσεών 

μας, που έγιναν δεκτές με τις υπ’ αρ. 88/2021,  94/2021 και 208/2021 και όλες τις παραπάνω αποφάσεις της 

Οικονομικής Επιτροπής, μέχρι την ολοκλήρωση τής όλης ως άνω διαδικασίας, ως  αρμόδια γνωμοδοτική 

Επιτροπή Παραλαβής & Παρακολούθησης (Ε.Π.Π.Ε.), γνωμοδοτούμε ότι : 

    -Δεν είναι δυνατόν να προβούμε σε εισήγηση-γνωμοδότηση και ούτε  συνακόλουθα η Οικονομική Επιτροπή 

δύναται να επιληφθεί επί της  ως άνω από 05-04-2021, αρ. πρωτ. 02/16292/05-04-2021 ΄Ενστασης-Δήλωσης  

της Ένωσης Εταιρειών «Ο.Τ.Ε. Α.Ε. – GLOBILEDM. E.Π.Ε. - ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», ούτε βέβαια να  

εγκρίνει οποιαδήποτε παραλαβή τιμολογίων και λογαριασμών προς πληρωμή, για την εν λόγω σύμβαση, 

ούτε βέβαια ισχύει οποιαδήποτε αυτοδίκαιη παραλαβή τους ούτε αποδοχή ολοκλήρωσης εργασιών, εφ’ 

όσον δεν έχει εκ των προτέρων προηγηθεί και βεβαιωθεί δεόντως η πραγματοποίηση της ολοκλήρωσης  τής ως 

άνω διαδικασίας, και σε κάθε περίπτωση η Οριστική ή μη παραλαβή της Σ.Π.Υ. από την Ε.Π.Π.Ε. και εν 

συνεχεία η έγκριση ή μη αυτής, αρμοδίως από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, ως αναθέτουσα 

Αρχή. 

 

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. 2/16292/05-04-2021 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: 2/18487/15-04-2021 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 ,441/2020,  839/2020, 874/2020 και 88/2021, 94/2021 και 208/2021 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 11
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. 2/16292/05-04-2021 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 15-04-2021 Πρακτικό με αρ. πρωτ: 2/18487/15-04-2021 της ΕΠΠΕ της  Σ.Π.Υ. 

«Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων – 

Εφαρμογές Smart  Cities, με εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Ρόδου», με βάση άλλωστε και όλων των 

προηγούμενω Πρακτικών – Γνωμοδοτήσεων μας που έγιναν δεκτές με τις υπ’αριθ.  88/2021, 94/2021 και 

208/2021 και όλες τις παραπάνω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, μέχρι την ολοκλήρωση τής όλης ως 

άνω διαδικασίας, ως  αρμόδια γνωμοδοτική Επιτροπή Παραλαβής & Παρακολούθησης (Ε.Π.Π.Ε.), 

εγκρίνει : 

 Ότι  ο Δήμος Ρόδου  δεν  δύναται  να προβεί  σε εισήγηση-γνωμοδότηση και ούτε  συνακόλουθα η Οικονομική 

Επιτροπή δύναται να επιληφθεί επί της  ως άνω από 05-04-2021, αρ. πρωτ. 02/16292/05-04-2021 ΄Ενστασης-

Δήλωσης  της Ένωσης Εταιρειών «Ο.Τ.Ε. Α.Ε. – GLOBILEDM. E.Π.Ε. - ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», ούτε 

βέβαια να  εγκρίνει οποιαδήποτε παραλαβή τιμολογίων και λογαριασμών προς πληρωμή, για την εν λόγω 

σύμβαση,  

ούτε βέβαια ισχύει οποιαδήποτε αυτοδίκαιη παραλαβή τους ούτε αποδοχή ολοκλήρωσης εργασιών, εφ’ όσον 

δεν έχει εκ των προτέρων προηγηθεί και βεβαιωθεί δεόντως η πραγματοποίηση της ολοκλήρωσης  της  ως άνω 

διαδικασίας, και σε κάθε περίπτωση η Οριστική ή μη παραλαβή της Σ.Π.Υ. από την Ε.Π.Π.Ε. και εν συνεχεία η 

έγκριση ή μη αυτής, αρμοδίως από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, ως αναθέτουσα Αρχή. 

         

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 213/2021  

 

 

 

 

   

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ  

Δράκος Στέφανος 

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 


