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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

 

Από το πρακτικό της με αριθμό 46
ης

 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίασης  

της 16
ης 

Νοεμβρίου 2021 

 

Αριθμός Απόφασης 908/2021 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 11
ο
  

 Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρόδου (Διεύθυνση Μεσαιωνικής 

πόλης και Μνημείων) και της Α.Α.Δ.Ε για την επισκευή του κτηρίου της Χημικής Υπηρεσίας Αιγαίου - 

Τμήμα Χ.Υ. Ρόδου. (Εισήγηση με α/α 1565/29-10-2021 Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων). 

 

          Στη Ρόδο σήμερα Τρίτη 16
η
 Νοεμβρίου 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 με αριθμ. 

πρωτ.: 2/60750/12-11-2021, 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 και 643/69472/24-09-2021 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 έντεκα (11) μέλη, η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη λήψη 

απόφασης. 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

στη δια περιφοράς διαδικασία 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

ενώ κλήθηκαν για τη συμμετοχή 

01.  Καμπουράκης Β. Αντώνης  

02. Καρίκης Ευστράτιος  

03.  Καμπούρης Τηλέμαχος  

04.  Φλοσκάκης Νεκτάριος  

05.  Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα  

06.  Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης)  
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07.  Μανέττας Βασίλειος  

08.  Σπυρόπουλος Σπύρος  

09. Διακοσταματίου Σάββας (Δήλωσε παρουσία στην 

τακτική συνεδρίαση αλλά αποχή από την ψηφοφορία 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Όσον αφορά τα 

θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης  συμφωνεί στο να 

συζητηθούν, στη δε ψηφοφορία  ψηφίζει θετικά στο 

01
ο
 θέμα και στα υπόλοιπα δηλώνει αποχή) 

 

10. Παλαιολόγου Μιχαήλ (Δήλωσε παρουσία στην 

τακτική συνεδρίαση αλλά αποχή από την ψηφοφορία 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Όσον αφορά τα 

θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης  συμφωνεί στο να 

συζητηθούν, στη δε ψηφοφορία  ψηφίζει θετικά στο 1
ο
 

θέμα και στα υπόλοιπα δηλώνει αποχή) 

 

11. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος   

  

Τα μέλη της μειοψηφίας κ. κ. Διακοσταματίου Σάββας και Παλαιολόγου Μιχαήλ δήλωσαν το εξής: 
ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ Συμμετέχουμε στην 46η δια περιφοράς συνεδρίαση απέχουμε 

από την ψηφοφορία των θεμάτων, πλην του 1ου εκτός ημερήσιας διάταξης όπου ψηφίζουμε θετικά, για τους λόγους που 

έχουμε ήδη καταγράψει, ήτοι διεξαγωγή των συνεδριάσεων του οργάνου(ολιγομελές όργανο) δια περιφοράς, ή 

τουλάχιστον με τηλεδιάσκεψη,  και ενώ η δημοτική αρχή διοργανώνει μεγαλύτερου αριθμού ατόμων, συσκέψεις και 

εκδηλώσεις, υποβαθμίζοντας τη δημοκρατική λειτουργία της επιτροπής, αποκλείοντας το δημοκρατικό διάλογο-αντίλογο 

και τη σύνθεση απόψεων για την πρόοδο του τόπου.   

 

Το μέλος της μειοψηφίας κ. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος δήλωσε το εξής: 
….… Κύριοι πρέπει να σας δηλώσω την παρουσία μου στην ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της 46

ης
 Οικονομικής Επιτροπής 

σήμερα Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2021, τακτική δια περιφοράς και συγχρόνως για την ψηφοφορία όλων των θεμάτων 

δηλώνω για όλα τα θέματα παρόν…  
 

 

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

διάταξης, επί συνόλου τριάντα έξι (36) και για την ύπαρξη τεσσάρων (04) κατεπειγόντων θεμάτων εκτός 

ημερήσιας διάταξης, ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις τους για το παρακάτω θέμα, σύμφωνα με την 

εισήγηση αρ. 1565/29-10-2021 και την Τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων , 

της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, η οποία έχει ως εξής:                  

 
 

 
                                  

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρόδου (Διεύθυνση Μεσαιωνικής 

πόλης και Μνημείων) και της Α.Α.Δ.Ε για την επισκευή του κτηρίου της Χημικής Υπηρεσίας Αιγαίου - Τμήμα 

Χ.Υ. Ρόδου. 

Λαμβάνοντας υπόψιν: 

1. Το Ν.3463/2006 (A' 114 /30.06.2006) «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», 

2. Το άρθρο 176 του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I» «Προγραμματικές συμβάσεις», όπως τροποποίησε το άρθρο 100 

του Ν. 3852/2010, 

3. Το Ν.3852/2010 (A'87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

4. Το Ν.4412/2016 (Α' 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 

προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 

5. Το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09.03.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 

άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», όπως 

τροποποίησε το Ν.4412/2016, 

6. To άρθρο 179 του Ν.4555/2018 που αφορά στις Προγραμματικές Συμβάσεις και στην τροποποίηση του 

άρθρου 100 του Ν.3852/2010, 
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7. Το με αρ. πρωτ. 65067/28.11.2019 εισερχόμενο έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

(ΑΑΔΕ) Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους Χημική Υπηρεσία Αιγαίου Τμήμα Χημικών 

Υπηρεσιών Ρόδου προς τον Δήμο Ρόδου με τίτλο: «Επισκευή κτηρίου - Προγραμματική σύμβαση», 

8. Τη με αρ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Β 1065350 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα: «Ανάληψη 

πολυετούς υποχρέωσης ποσού 150.291,91 ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του 

ΕΤΕΠΠΑΑ, ΚΑΕ 0863 «Συντήρηση και επισκευή κτηρίων». 

9. Το με αρ. πρωτ. 13824/16.06.2020 εισερχόμενο έγγραφο της ΑΑΔΕ προς τον Δήμο Ρόδου με τίτλο: 

«Επισκευή κτηρίου - Προϋπολογισμός», 

10. Το με αρ. πρωτ. 34836/22.07.2021 εξερχόμενο έγγραφο του Δήμου Ρόδου προς την ΑΑΔΕ με τίτλο: 

«Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την ΑΑΔΕ, για την επισκευή του κτηρίου της Χημικής 

Υπηρεσίας Αιγαίου - Β’ Φάση», 

11. Το με αρ. πρωτ. 30/002/000/5949/28.09.2020 έγγραφο της ΑΑΔΕ προς τον Δήμο Ρόδου με θέμα: 

«Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και ΑΑΔΕ για την επισκευή του κτηρίου 

της Χημικής Υπηρεσίας Αιγαίου - Τμήμα Χ.Υ. Ρόδου», 

12. Την με αρ. 2094/28.09.2020 (ΑΔΑ:6ΓΔ5Ω1Ρ-Γ3Σ) απόφαση του Δημάρχου Ρόδου Αντώνη Β. 

Καμπουράκη με τίτλο: «Ορισμός Αντιδημάρχου Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης και 

μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου», όπως ισχύει, θα τροποποιηθεί και θα ισχύει και 

13. Την υπ’ αριθμό 30/002/7491/08.09.2014 (ΦΕΚ 2545/Β) Απόφαση ΓΓΔΕ για εξουσιοδότηση 

υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» στον Προϊστάμενο της Γενικής 

Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου β 

της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, 

Η δημοτική αρχή του Αντώνη Β. Καμπουράκη και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων και 

Υπηρεσίας Δόμησης Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος,  

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Ν Τ Α Ι 

1. Την έγκριση της τεχνικής έκθεσης του έργου με τίτλο: «Επισκευή Κτηρίου της Χημικής Υπηρεσίας Αιγαίου 

- Τμήμα Χημικής Υπηρεσίας Ρόδου» και του συνολικού αρχικού ενδεικτικού προϋπολογισμού αυτού εκατό 

πενήντα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών (150.291,91€), 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% από πόρους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), 

2. Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρόδου (Διεύθυνση Μεσαιωνικής 

πόλης και Μνημείων) και της Α.Α.Δ.Ε., για την επισκευή του κτηρίου της Χημικής Υπηρεσίας Αιγαίου - 

Τμήμα Χ.Υ. Ρόδου, συνολικού αρχικού ενδεικτικού προϋπολογισμού εκατό πενήντα χιλιάδων διακοσίων 

ενενήντα ενός ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών (150.291,91€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% από πόρους 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), 

3. Την έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’) που αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας εισήγησης και 

4. Την εξουσιοδότηση υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης και όλων των σχετικών εγγράφων, από τον 

Αντιδήμαρχο Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρα. Στέφανο Ι. Δράκο. 

       

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η      Ε Κ Θ Ε ΣΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά την εκτέλεση των πιο αναγκαίων και απαραίτητων εργασιών για την επισκευή και 

συντήρηση του κτιρίου της Χημικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου. 

Ο φέρον οργανισμός του αποτελείται από σύμμικτη κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα και λιθοδομή 

πάχους περίπου 50εκ για την εξωτερική τοιχοποιία και από πλινθοδομή πάχους 40 εκ για την εσωτερική 

τοιχοποιία. 

Το κτίριο αυτό βρίσκεται στην  πλατεία Γαβριήλ Χαρίτου ,ανατολικά του είναι η οδός Καλύμνου όπου κάτω 

απ΄αυτήν είναι  παραλία  και νότια του είναι η οδός Τήλου. Η σημερινή κατάσταση του κτιρίου επειδή 

γειτνιάζει με θαλάσσιο περιβάλλον ,παρουσιάζει  φαινόμενα διάβρωσης των δομικών του στοιχείων σε μεγάλο 

βαθμό όπου για την πλήρη αποκατάσταση του απαιτείται πολύ μεγαλύτερη δαπάνη . Επιτακτική ανάγκη 

παρεμβάσεων παρουσιάζουν τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά  τα εξής: 
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 Ρηγματώσεις στην εξωτερική τοιχοποιία με ύπαρξη ενανθρακωμένου σκυροδέματος και διαβρωμένου 

οπλισμού σε δομικά στοιχεία. Αφού γίνουν οι αποφλοιώσεις των σαθρών σκυροδεμάτων και ελεγχθεί η 

απομένουσα διατομή των οπλισμών, θα γίνουν οι απαιτούμενες ενισχύσεις ή αποκαταστάσεις.  

 Αποσαρθρωμένα επιχρίσματα τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά του κτιρίου λόγω ελλιπούς 

συντήρησης  

 Προβλήματα λόγω της φθαρμένης υγρομόνωσης 

 Τα κιγκλιδώματα του παρουσιάζουν έντονα το φαινόμενο της οξείδωσης 

 Τα ξύλινα κουφώματα του ,λόγω  ελλιπούς συντήρησης παρουσιάζουν έντονη φθορά 

Για τους λόγους αυτούς προβλέπονται εργασίες για την αποκατάσταση ιδιαίτερα των προβλημάτων που 

παρουσιάζονται εξωτερικά και αφορούν : 

 Καθαίρεση σαθρών επιχρισμάτων,  

 αποξήλωση επιστρώσεων υφιστάμενης υγρομόνωσης, και την κατασκευή νέας μόνωσης με 

ελαστομερείς μεμβράνες, (μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα και  με επικάλυψη ορυκτών 

ψηφίδων) με όλες τις αναγκαίες εργασίες για την ολοκλήρωση της. 

 Αποκατάσταση ενανθρακωμένου σκυροδέματος με προστασία του διαβρωμένου οπλισμού  

 Προσθήκη νέου χαλύβδινου με εγκατάσταση βλήτρων σε περιπτώσεις που έχουμε σημαντική 

απομείωση της διατομής του υφιστάμενου οπλισμού λόγω οξείδωσης και αποκατάσταση τους. Σε 

περίπτωση που οπλισμοί έχουν διαβρωθεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20%, τότε το τμήμα αυτό θα 

αποκόπτεται και τοπικά θα συγκολληθούν ή θα βλητρωθούν νέοι οπλισμοί.   

 Προβλέπεται επισκευαστική κονία ενός συστατικού για γεμίσματα στο δώμα λόγω ύπαρξης μικρών 

κοιλοτήτων μετά την αποξήλωση της παλιάς. 

 Τέλος προβλέπονται νέα επιχρίσματα τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά χρωματισμοί επί τοίχων , 

 Ελαιοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών (μετά την προεργασία τους) και  

 Συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων.  

Οι ανωτέρω εργασίες ανέρχονται στο ποσό των 150.291,91€ με ΦΠΑ.                                         

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 

Μεταξύ 

«Δήμου Ρόδου» 

και 

«Α.Α.Δ.Ε. Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γενικής Διεύθυνσης Γ.Κ.Χ.» 

για την εκτέλεση του έργου: 

«Προγραμματική Σύμβαση Δήμου Ρόδου 

και Α.Α.Δ.Ε. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Γενικής Διεύθυνσης Γ.Κ.Χ.”, 

για την επισκευή του κτηρίου της Χημικής Υπηρεσίας Αιγαίου - Τμήμα Χ.Υ. Ρόδου». 

Στη Ρόδο, σήμερα ……./……./ 2021, μεταξύ των ακολούθων συμβαλλομένων: 

1. Της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που εδρεύει στην Αθήνα, Καρ. Σερβίας 10, Τ.Κ. 101 84, 

όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή κ. Γεώργιο Πιτσιλή, σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 1 της 

20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 

Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό 

με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την με 

αριθμό 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27/17.1.2020) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με 
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θέμα: «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», η οποία θα 

αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του Έργου»  

2. Του Δήμου Ρόδου, που εδρεύει στη Ρόδο και εκπροσωπείται νόμιμα, σύμφωνα την υπ. αρ. 

……………….. (ΑΔΑ: ………………..), απόφαση του Δημάρχου Ρόδου Αντώνη Β. Καμπουράκη και 

την υπ. αρ. ……………….. απόφαση (ΑΔΑ: ……………….) της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Ρόδου, από τον Αντιδήμαρχο Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρα. Στέφανο Ι. Δράκο, 

ο οποίος αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Φορέας Υλοποίησης» και 

Έχοντας υπόψη την κειμένη νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά: 

1. Το Ν.3463/2006 (A' 114 /30.06.2006) «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», 

2. Το άρθρο 176 του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I» «Προγραμματικές συμβάσεις», όπως τροποποίησε το άρθρο 100 

του Ν. 3852/2010, 

3. Το Ν.3852/2010 (A'87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

4. Το Ν.4412/2016 (Α' 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 

προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 

5. Το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09.03.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 

άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», όπως 

τροποποίησε το Ν.4412/2016, 

6. To άρθρο 179 του Ν.4555/2018 που αφορά στις Προγραμματικές Συμβάσεις και στην τροποποίηση του 

άρθρου 100 του Ν.3852/2010, 

7. Την με αρ. 2094/28.09.2020 (ΑΔΑ:6ΓΔ5Ω1Ρ-Γ3Σ) απόφαση του Δημάρχου Ρόδου Αντώνη Β. 

Καμπουράκη με τίτλο: «Ορισμός Αντιδημάρχου Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης και 

μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου», όπως ισχύει, θα τροποποιηθεί και θα ισχύει,  

8. Την υπ’ αρίθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και 

διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 

Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 

του ν. 4389/2016 και την με αριθμό 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27/17.1.2020) απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων», 

9. Την με αριθμό Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Β 1065350 ΕΞ 2021 Απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς 

υποχρέωσης της Ανεξάρτητης Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ύψους 150.291,91€ (ΑΔΑ: 9ΦΛ746ΜΠ3Ζ-

ΞΤΛ, ΑΔΑΜ: 21REQ009039406), 

10. Το υπ’ αρ. 16120/5-4-21  έγγραφο του Δήμου Ρόδου με θέμα: Αποστολή μελέτης με τίτλο 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΡΟΔΟΥ», 

11. Την υπ’αρ. ……………………………….. Απόφαση της Διεύθυνσης Οργάνωσης της ΑΑΔΕ σχετικά 

με τον ορισμό των μελών της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, 

12. Την υπ’ αριθ. …………………………… απόφαση (ΑΔΑ:……………………..) της Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμου Ρόδου με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης, 

και  

13. Την από 21/10/2021 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. (Πρακτικό 44, Θέμα 7ο), 

Συμφωνούν, συνομολογούν και κάνουν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Ο Κύριος του Έργου προγραμματίζει την υλοποίηση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΧΗΜΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ», το οποίο θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο».  

Δεδομένου ότι: 

• ο Κύριος του Έργου δεν διαθέτει τεχνική υπηρεσία με την απαιτούμενη εκ του νόμου τεχνική επάρκεια 

ούτως ώστε να καλύψει τις απαιτήσεις διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας για την υλοποίηση ενός 

τεχνικού έργου,  

• ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα 

όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση του εν λόγω έργου,  

Τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και στο άρθρο 44 του Ν. 4412/2016, στη σύναψη της παρούσας 

Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την 

εκτέλεση του αντικειμένου της.   
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ΑΡΘΡΟ 1 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Στην παρούσα σύμβαση περιλαμβάνονται: 

ΑΡΘΡΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 3: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 4: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 5: ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 7: TΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΟΥ» 

ΑΡΘΡΟ 8: ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 9: ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 10: ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 11: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 13: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 14: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 15: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, καθορίζεται το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ρόδου 

(Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων) και της Α.Α.Δ.Ε. Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, 

Γενικής Διεύθυνσης Γ.Κ.Χ., σε ότι αφορά στην επισκευή του κτηρίου της Χημικής Υπηρεσίας Αιγαίου - Τμήμα 

Χ.Υ. Ρόδου. Η σύμβαση, υπογράφεται με σκοπό τη συντήρηση του κτηρίου της Χ.Υ Αιγαίου - Τμ. Ρόδου, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, αποτελεί η συνεργασία του Δήμου Ρόδου (Διεύθυνση 

Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων) και της Α.Α.Δ.Ε. Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γενικής 

Διεύθυνσης Γ.Κ.Χ., για την επισκευή του κτηρίου της Χημικής Υπηρεσίας Αιγαίου - Τμήμα Χ.Υ. Ρόδου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:  

Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει: 

 Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του 

αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών, 

 Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του 

και να συνεργάζεται μαζί του, 

 Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές 

διαδικασίες, 

 Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή 

διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου, 

 Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης του Έργου, 

 Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση των πληρωμών ανάλογα με την 

πρόοδο των εργασιών του έργου, με την υποστήριξη του Φορέα Υλοποίησης ο οποίος θα παρέχει τα 

απαραίτητα τεχνικά δεδομένα, 
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 Στα πλαίσια της οικονομικής διαχείρισής του, να μεριμνά για την εξόφληση των παραστατικών, με 

μέριμνα του Φορέας Υλοποίησης, ο οποίος υποχρεούται να αποστείλει όλα τα απαραίτητα τεχνικά 

δεδομένα για την εξόφληση, 

 Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη 

λειτουργία του είτε αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα, 

 Ορίζει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το 

άρθρο 8 της παρούσης και 

 Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή 

διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου. 

 

Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει: 

 Να ενεργεί ως Φορέας Υλοποίησης για την υλοποίηση του Έργου, 

 Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, 

προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου, 

 Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου του Έργου, 

 Να καταρτίζει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών, 

 Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την συνυπογραφή των σχετικών 

συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία, 

 Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών 

συμβάσεων, 

 Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του Έργου, 

 Να παραλάβει το Έργο στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική 

παραλαβή).  

 Να παραδώσει το Έργο σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και οικονομική 

τεκμηρίωση. 

 Να υποστηρίζει τον Κύριο του Έργου στην πραγματοποίηση των πληρωμών του έργου, παρέχοντας τα 

απαραίτητα τεχνικά στοιχεία και 

 Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το 

άρθρο 8 της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση 

του Έργου.  

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ακολουθείται το χρονοδιάγραμμα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 

και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Το έργο με τίτλο: «Επισκευή Κτηρίου της Χημικής Υπηρεσίας Αιγαίου - Τμήμα Χημικής Υπηρεσίας Ρόδου», 

έχει συνολικό αρχικό ενδεικτικό προϋπολογισμό εκατό πενήντα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και 

ενενήντα ενός λεπτών (150.291,91€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου 

από πόρους του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης- Αλκοολούχων Ποτών 

(ΕΤΕΠΠΑΑ). 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΟΥ» 

Οι συμβάσεις θα υλοποιηθούν με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και όλων των σχετικών διαταγμάτων και 

κανονιστικών πράξεων που ισχύουν. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  

Οι συμβαλλόμενοι εκτιμώντας τη σοβαρότητα του αντικειμένου της Σύμβασης και διαπιστώνοντας την ανάγκη 

για την όσο το δυνατόν ταχύτερη λήψη αποφάσεων αποφασίζουν όπως ορισθεί «Κοινή Επιτροπή Εποπτείας και 

Παρακολούθησης».  

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Εποπτείας Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση 

όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα 

η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν 
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υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και 

ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών 

που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.  

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι τριμελής και αποτελείται από :  

• έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής με τον 

αναπληρωτή του, 

• έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου ως μέλος, με τον αναπληρωτή του και 

• έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης ως μέλος, με τον αναπληρωτή του. 

Εντός του επομένου ημερολογιακού μηνός από την υπογραφή της παρούσας, οι συμβαλλόμενοι ορίζουν τα 

μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. 

Η Κοινή Επιτροπή Εποπτείας και Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση 

αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως.  

Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα 

ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. 

Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί διοικητικός υπάλληλος.  

Η Κοινή Επιτροπή Εποπτείας και Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό 

που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το 

ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής 

Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που 

σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, 

εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.  

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η 

παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, 

παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία 

του. 

Στη Σύμβαση με τον ανάδοχο, η οποία συνυπογράφεται από τον Κύριο του Έργου (ΑΑΔΕ) και την 

Αναθέτουσα Αρχή (Δήμος Ρόδου), θα προβλέπονται όλες οι εκ του νόμου ποινικές ρήτρες 

συμπεριλαμβανομένων όσων ορίζονται στο άρθρο 148 του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί από το αρ. 67 

του ν. 4782/2021, και θα πιστοποιούνται κάθε φορά από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, κατόπιν 

εισήγησης της Δ/νουσας Υπηρεσίας. 

Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου. 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του 

Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του βάσει των υποχρεώσεών του, όπως 

περιγράφονται και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρον από κοινού με τον Κύριο του έργου. Ο 

Ανάδοχος δεσμεύεται και τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό 

δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 

δικαίου. 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων κατά την 

ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.  

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η επίλυση των διαφορών μεταξύ των συμβαλλόμενων για θέματα που αναφέρονται στην ερμηνεία και 

εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης θα γίνεται από την Κοινή Επιτροπή Εποπτείας και Παρακολούθησης. Κάθε 

διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Εποπτείας και 

Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Ρόδου (ως 

έδρα του υπό εκτέλεση έργου).  
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ΑΡΘΡΟ 13 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών και την επέκταση, συμπλήρωση και τροποποίηση της παρούσας 

σύμβασης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία απαιτείται η έγγραφη συμφωνία και των δύο συμβαλλομένων 

μερών κατόπιν γνώμης της Κοινής Επιτροπής Εποπτείας Παρακολούθησης της Σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την 

υλοποίηση του Έργου.  

Πνευματικά δικαιώματα.  Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα 

Υλοποίησης (και τους αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των 

συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην 

ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι 

πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν 

στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή 

λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του 

Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής.  

Εμπιστευτικότητα.  Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο 

Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των 

εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του 

Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου 

και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.  

ΑΡΘΡΟ 15 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή 

καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που 

προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των 

συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα 

συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση. 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων 

συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, έλαβε δε ο κάθε συμβαλλόμενος από δύο 

(2). 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση α/α 1565/29-10-2021 της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων, 

 Την τεχνική έκθεση όπως κατατέθηκε από την αρμόδια υπηρεσία. 

 Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα εντός και εκτός ημερήσιας διάταξης της 46
ης

 Τακτικής 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  

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

 

Γεώργιος Πιτσιλής 

 

Ο Αντιδήμαρχος  

Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης 

 

 

Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος 
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 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. 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
(Το μέλος της μειοψηφίας κ. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος ψήφισε «Παρών») 

1. Εγκρίνει την ανωτέρω τεχνική έκθεση του έργου με τίτλο «Επισκευή Κτηρίου της Χημικής 

Υπηρεσίας Αιγαίου - Τμήμα Χημικής Υπηρεσίας Ρόδου» και του συνολικού αρχικού ενδεικτικού 

προϋπολογισμού αυτού εκατό πενήντα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών 

(150.291,91€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% από πόρους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

(ΑΑΔΕ), 

2. Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρόδου (Διεύθυνση Μεσαιωνικής 

πόλης και Μνημείων) και της Α.Α.Δ.Ε., για την επισκευή του κτηρίου της Χημικής Υπηρεσίας Αιγαίου - 

Τμήμα Χ.Υ. Ρόδου, συνολικού αρχικού ενδεικτικού προϋπολογισμού εκατό πενήντα χιλιάδων διακοσίων 

ενενήντα ενός ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών (150.291,91€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% από πόρους 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), 

3. Εγκρίνει το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’) όπως παρακάτω αναλυτικά 

περιγράφεται. 

4. Εξουσιοδοτεί τον  κ. Δρα. Στέφανο Ι. Δράκο Αντιδήμαρχο Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας 

Δόμησης για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης και όλων των σχετικών εγγράφων. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 

Μεταξύ 

«Δήμου Ρόδου» 

και 

«Α.Α.Δ.Ε. Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γενικής Διεύθυνσης Γ.Κ.Χ.» 

για την εκτέλεση του έργου: 

«Προγραμματική Σύμβαση Δήμου Ρόδου 

και Α.Α.Δ.Ε. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Γενικής Διεύθυνσης Γ.Κ.Χ.”, 

για την επισκευή του κτηρίου της Χημικής Υπηρεσίας Αιγαίου - Τμήμα Χ.Υ. Ρόδου». 

 

Στη Ρόδο, σήμερα ……./……./ 2021, μεταξύ των ακολούθων συμβαλλομένων: 

1. Της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που εδρεύει στην Αθήνα, Καρ. Σερβίας 10, Τ.Κ. 101 84, 

όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή κ. Γεώργιο Πιτσιλή, σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 1 της 

20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 

Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό 

με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την με 

αριθμό 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27/17.1.2020) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με 

θέμα: «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», η οποία θα 

αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του Έργου»  
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2. Του Δήμου Ρόδου, που εδρεύει στη Ρόδο και εκπροσωπείται νόμιμα, σύμφωνα την υπ. αρ. 

……………….. (ΑΔΑ: ………………..), απόφαση του Δημάρχου Ρόδου Αντώνη Β. Καμπουράκη και 

την υπ. αρ. ……………….. απόφαση (ΑΔΑ: ……………….) της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Ρόδου, από τον Αντιδήμαρχο Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρα. Στέφανο Ι. Δράκο, 

ο οποίος αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Φορέας Υλοποίησης» και 

Έχοντας υπόψη την κειμένη νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά: 

1. Το Ν.3463/2006 (A' 114 /30.06.2006) «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», 

2. Το άρθρο 176 του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I» «Προγραμματικές συμβάσεις», όπως τροποποίησε το άρθρο 100 

του Ν. 3852/2010, 

3. Το Ν.3852/2010 (A'87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

4. Το Ν.4412/2016 (Α' 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 

προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 

5. Το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09.03.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 

άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», όπως 

τροποποίησε το Ν.4412/2016, 

6. To άρθρο 179 του Ν.4555/2018 που αφορά στις Προγραμματικές Συμβάσεις και στην τροποποίηση του 

άρθρου 100 του Ν.3852/2010, 

7. Την με αρ. 2094/28.09.2020 (ΑΔΑ:6ΓΔ5Ω1Ρ-Γ3Σ) απόφαση του Δημάρχου Ρόδου Αντώνη Β. 

Καμπουράκη με τίτλο: «Ορισμός Αντιδημάρχου Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης και 

μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου», όπως ισχύει, θα τροποποιηθεί και θα ισχύει,  

8. Την υπ’ αρίθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και 

διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 

Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 

του ν. 4389/2016 και την με αριθμό 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27/17.1.2020) απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων», 

9. Την με αριθμό Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Β 1065350 ΕΞ 2021 Απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς 

υποχρέωσης της Ανεξάρτητης Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ύψους 150.291,91€ (ΑΔΑ: 9ΦΛ746ΜΠ3Ζ-

ΞΤΛ, ΑΔΑΜ: 21REQ009039406), 

10. Το υπ’ αρ. 16120/5-4-21  έγγραφο του Δήμου Ρόδου με θέμα: Αποστολή μελέτης με τίτλο 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΡΟΔΟΥ», 

11. Την υπ’αρ. ……………………………….. Απόφαση της Διεύθυνσης Οργάνωσης της ΑΑΔΕ σχετικά 

με τον ορισμό των μελών της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, 

12. Την υπ’ αριθ. …………………………… απόφαση (ΑΔΑ:……………………..) της Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμου Ρόδου με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης, 

και  

13. Την από 21/10/2021 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. (Πρακτικό 44, Θέμα 7ο), 

Συμφωνούν, συνομολογούν και κάνουν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Ο Κύριος του Έργου προγραμματίζει την υλοποίηση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΧΗΜΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ», το οποίο θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο».  

Δεδομένου ότι: 

• ο Κύριος του Έργου δεν διαθέτει τεχνική υπηρεσία με την απαιτούμενη εκ του νόμου τεχνική επάρκεια 

ούτως ώστε να καλύψει τις απαιτήσεις διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας για την υλοποίηση ενός 

τεχνικού έργου,  

• ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα 

όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση του εν λόγω έργου,  

Τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και στο άρθρο 44 του Ν. 4412/2016, στη σύναψη της παρούσας 

Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την 

εκτέλεση του αντικειμένου της.   
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ΑΡΘΡΟ 1 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Στην παρούσα σύμβαση περιλαμβάνονται: 

ΑΡΘΡΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 3: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 4: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 5: ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 7: TΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΟΥ» 

ΑΡΘΡΟ 8: ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 9: ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 10: ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 11: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 13: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 14: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 15: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, καθορίζεται το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ρόδου 

(Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων) και της Α.Α.Δ.Ε. Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, 

Γενικής Διεύθυνσης Γ.Κ.Χ., σε ότι αφορά στην επισκευή του κτηρίου της Χημικής Υπηρεσίας Αιγαίου - Τμήμα 

Χ.Υ. Ρόδου. Η σύμβαση, υπογράφεται με σκοπό τη συντήρηση του κτηρίου της Χ.Υ Αιγαίου - Τμ. Ρόδου, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, αποτελεί η συνεργασία του Δήμου Ρόδου (Διεύθυνση 

Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων) και της Α.Α.Δ.Ε. Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γενικής 

Διεύθυνσης Γ.Κ.Χ., για την επισκευή του κτηρίου της Χημικής Υπηρεσίας Αιγαίου - Τμήμα Χ.Υ. Ρόδου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:  

Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει: 

 Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του 

αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών, 

 Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του 

και να συνεργάζεται μαζί του, 

 Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές 

διαδικασίες, 

 Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή 

διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου, 

 Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης του Έργου, 

 Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση των πληρωμών ανάλογα με την 

πρόοδο των εργασιών του έργου, με την υποστήριξη του Φορέα Υλοποίησης ο οποίος θα παρέχει τα 

απαραίτητα τεχνικά δεδομένα, 
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 Στα πλαίσια της οικονομικής διαχείρισής του, να μεριμνά για την εξόφληση των παραστατικών, με 

μέριμνα του Φορέας Υλοποίησης, ο οποίος υποχρεούται να αποστείλει όλα τα απαραίτητα τεχνικά 

δεδομένα για την εξόφληση, 

 Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη 

λειτουργία του είτε αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα, 

 Ορίζει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το 

άρθρο 8 της παρούσης και 

 Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή 

διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου. 

 

Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει: 

 Να ενεργεί ως Φορέας Υλοποίησης για την υλοποίηση του Έργου, 

 Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, 

προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου, 

 Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου του Έργου, 

 Να καταρτίζει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών, 

 Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την συνυπογραφή των σχετικών 

συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία, 

 Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών 

συμβάσεων, 

 Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του Έργου, 

 Να παραλάβει το Έργο στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική 

παραλαβή).  

 Να παραδώσει το Έργο σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και οικονομική 

τεκμηρίωση. 

 Να υποστηρίζει τον Κύριο του Έργου στην πραγματοποίηση των πληρωμών του έργου, παρέχοντας τα 

απαραίτητα τεχνικά στοιχεία και 

 Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το 

άρθρο 8 της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση 

του Έργου.  

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ακολουθείται το χρονοδιάγραμμα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 

και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Το έργο με τίτλο: «Επισκευή Κτηρίου της Χημικής Υπηρεσίας Αιγαίου - Τμήμα Χημικής Υπηρεσίας Ρόδου», 

έχει συνολικό αρχικό ενδεικτικό προϋπολογισμό εκατό πενήντα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και 

ενενήντα ενός λεπτών (150.291,91€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου 

από πόρους του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης- Αλκοολούχων Ποτών 

(ΕΤΕΠΠΑΑ). 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΟΥ» 

Οι συμβάσεις θα υλοποιηθούν με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και όλων των σχετικών διαταγμάτων και 

κανονιστικών πράξεων που ισχύουν. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  

Οι συμβαλλόμενοι εκτιμώντας τη σοβαρότητα του αντικειμένου της Σύμβασης και διαπιστώνοντας την ανάγκη 

για την όσο το δυνατόν ταχύτερη λήψη αποφάσεων αποφασίζουν όπως ορισθεί «Κοινή Επιτροπή Εποπτείας και 

Παρακολούθησης».  

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Εποπτείας Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση 

όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα 

η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν 

υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και 
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ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών 

που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.  

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι τριμελής και αποτελείται από :  

• έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής με τον 

αναπληρωτή του, 

• έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου ως μέλος, με τον αναπληρωτή του και 

• έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης ως μέλος, με τον αναπληρωτή του. 

Εντός του επομένου ημερολογιακού μηνός από την υπογραφή της παρούσας, οι συμβαλλόμενοι ορίζουν τα 

μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. 

Η Κοινή Επιτροπή Εποπτείας και Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση 

αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως.  

Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα 

ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. 

Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί διοικητικός υπάλληλος.  

Η Κοινή Επιτροπή Εποπτείας και Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό 

που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το 

ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής 

Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που 

σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, 

εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.  

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η 

παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, 

παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία 

του. 

Στη Σύμβαση με τον ανάδοχο, η οποία συνυπογράφεται από τον Κύριο του Έργου (ΑΑΔΕ) και την 

Αναθέτουσα Αρχή (Δήμος Ρόδου), θα προβλέπονται όλες οι εκ του νόμου ποινικές ρήτρες 

συμπεριλαμβανομένων όσων ορίζονται στο άρθρο 148 του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί από το αρ. 67 

του ν. 4782/2021, και θα πιστοποιούνται κάθε φορά από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, κατόπιν 

εισήγησης της Δ/νουσας Υπηρεσίας. 

Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου. 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του 

Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του βάσει των υποχρεώσεών του, όπως 

περιγράφονται και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρον από κοινού με τον Κύριο του έργου. Ο 

Ανάδοχος δεσμεύεται και τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό 

δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 

δικαίου. 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων κατά την 

ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η επίλυση των διαφορών μεταξύ των συμβαλλόμενων για θέματα που αναφέρονται στην ερμηνεία και 

εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης θα γίνεται από την Κοινή Επιτροπή Εποπτείας και Παρακολούθησης. Κάθε 

διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Εποπτείας και 

Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Ρόδου (ως 

έδρα του υπό εκτέλεση έργου).  
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ΑΡΘΡΟ 13 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών και την επέκταση, συμπλήρωση και τροποποίηση της παρούσας 

σύμβασης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία απαιτείται η έγγραφη συμφωνία και των δύο συμβαλλομένων 

μερών κατόπιν γνώμης της Κοινής Επιτροπής Εποπτείας Παρακολούθησης της Σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την 

υλοποίηση του Έργου.  

Πνευματικά δικαιώματα.  Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα 

Υλοποίησης (και τους αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των 

συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην 

ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι 

πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν 

στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή 

λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του 

Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής.  

Εμπιστευτικότητα.  Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο 

Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των 

εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του 

Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου 

και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.  

ΑΡΘΡΟ 15 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή 

καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που 

προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των 

συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα 

συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση. 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων 

συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, έλαβε δε ο κάθε συμβαλλόμενος από δύο 

(2). 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

       

 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 908/2021  

 

 

 

 

   

 

 

 

           

            

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

 

Γεώργιος Πιτσιλής 

 

Ο Αντιδήμαρχος  

Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης 

 

 

Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος 

              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 

                 Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

α/α η αναπληρώτρια 

 

 

 
Παπαγεωργίου Μαρία 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Δήμαρχος Ρόδου 
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