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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Δ Η Μ Ο Σ   Ρ Ο Δ Ο Υ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Πλατεία Ελευθερίας 01, 85100, Ρόδος 

Τηλ. Επικ/νίας. : 22413 61301, 22413 61339  oikepitropi@rhodes.gr,   www.rhodes.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

 

Από το πρακτικό της με αριθμό 18
ης

 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίασης  

της 09
ης 

Μαϊου 2022 

 

Αριθμός Απόφασης 358/2022 

 

Περίληψη 
ΘΕΜΑ 01

ο
 εκτός Ημερήσιας Διάταξης 

Προγραμματική σύμβαση Δήμου Ρόδου με Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ για την εκτέλεση μεταφορικού έργου στη 

Μεσαιωνική πόλη. (Εισήγηση με α/α 2232/06-05-2022 Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης) 

       Στη Ρόδο σήμερα Δευτέρα 09
η
 Μαϊου 2022 με την δια περιφοράς διαδικασία η Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Ρόδου (σύμφωνα με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 002/09-01-2022 

(Α.Δ.Α.:ΨΩ3ΕΩ1Ρ-ΩΒ6) «Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου και σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στα άρθρα 74 του Ν.3852/2010, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τα Άρθρα, 76 του Ν.4555/2018 

και 02 του Ν.4623/2019, στο Άρθρο 61 του Ν.4873/2021 και την υπ’ αριθμό 29/10-01-2022 απόφαση Δημάρχου 

(Α.Δ.Α.: ΩΑ0ΖΩ1Ρ-34Ν) «Ορισμός Αντιδημάρχων ως  τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής», σύμφωνα με 

την έγγραφη πρόσκληση με αριθμ. πρωτ.: 2/22752/05-05-2022, 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  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 επτά (07) μέλη, η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη λήψη απόφασης. 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

στη δια περιφοράς διαδικασία 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

ενώ κλήθηκαν για τη συμμετοχή 

01.  Καμπουράκης Β. Αντώνης 01.  Γιαννάς Νικόλαος  

02. Καρίκης Ευστράτιος 02. Κορωναίος Ιωάννης  

03.  Καμπούρης Τηλέμαχος 03. Παλαιολόγου Μιχαήλ  

04.  Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης) 04. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος  

05.   Φλοσκάκης Νεκτάριος  

06.  Μανέττας Βασίλειος  

07.  Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα  

 

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

διάταξης επί συνόλου τριάντα εννέα (39) και τριών (03) εκτός ημερήσιας διάταξης, ζητήθηκε να υποβάλουν 
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τις απόψεις τους για το παρακάτω θέμα, σύμφωνα με την εισήγηση με α/α 2232/06-05-2022 Διεύθυνσης 

Μεσαιωνικής Πόλης, η οποία έχει ως εξής:        

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Δ Η Μ Ο Σ   Ρ Ο Δ Ο Υ 

Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων 

 

 

 

 

 

«Προγραμματική Σύμβαση Δήμου Ρόδου και Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών 

Ρόδου "Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ", για την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου με χρήση 

ηλεκτροκίνητων οχημάτων 

εντός της Μεσαιωνικής πόλης Δήμου Ρόδου» 

 

 

 

 

 

Ρόδος, Απρίλιος 2022 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 

Μεταξύ 

«Δήμου Ρόδου» 

και 

«Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ»  

με αντικείμενο: 

«Προγραμματική Σύμβαση Δήμου Ρόδου και Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών 

Ρόδου "Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ", για την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου με χρήση 

ηλεκτροκίνητων οχημάτων εντός της Μεσαιωνικής πόλης Δήμου Ρόδου»  

Στη Ρόδο, σήμερα ……./……./ 2022, μεταξύ των ακολούθων συμβαλλομένων: 

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

66/11.01.2022 (ΑΔΑ:ΨΛ7ΛΩ1Ρ-Ο06), απόφαση του Δημάρχου Ρόδου Αντώνη Β. Καμπουράκη και την υπ. 

αρ. …………….. απόφαση (ΑΔΑ: …………………….……..) του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, από 

τον Αντιδήμαρχο Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρα. Στέφανο Ι. Δράκο, ο οποίος 

αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του έργου» και 

2. Της «Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ» που εδρεύει στη Ρόδο και εκπροσωπείται 

νόμιμα από τον Πρόεδρο αυτής Δημήτριο Τσίκκη, ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως 

«Φορέας Υλοποίησης». 

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

1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 100, 

2. Τον Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α'/30.6.2006) «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και ειδικότερα τις 

διατάξεις του άρθρου 225, 

3. Τον Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133 Α’/19-07-2018) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 116, 

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

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α’/9-03-2021). 

5. Το ΦΕΚ 3159/Β/30.12.2011 περί Έγκρισης του Ο.Ε.Υ. Δήμου Ρόδου, 

6. Το ΦΕΚ 992/Β/26.05.2011 περί Σύστασης της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών «Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ», 

7. Την με αρ. 66/11.01.2022 (ΑΔΑ:ΨΛ7ΛΩ1Ρ-Ο06), απόφαση του Δημάρχου Ρόδου Αντώνη Β. 

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

μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου», 

8. Την με αρ. 771/27.09.2019 απόφαση περί Καθορισμού Μελών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Συγκοινωνιών «Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ», 
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9. Την υπ' αριθ .............................................  απόφαση (ΑΔΑ: ............................. ) του Διοικητικού Συμβουλίου 

της «ΔΕΣ ΡΟΔΑ» με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. 

10. Την υπ' αριθ .............................................  απόφαση (ΑΔΑ: ............................. ) του της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Ρόδου με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. 

Συμφωνούν, συνομολογούν και κάνουν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

ΠΡΟΟΪΜΙΟ 

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου έχει αποφασίσει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του 

Δήμου Ρόδου (Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων) και της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την 

επωνυμία «ΔΕΣ ΡΟΔΑ», με σκοπό την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου με ηλεκτροκίνητα οχήματα εντός της 

Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου για τη μετακίνηση των κατοίκων, αλλά και των επισκεπτών. 

Στην παρούσα σύμβαση περιλαμβάνονται: 

ΑΡΘΡΟ 1: 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 1) 

• ΣΚΟΠΟΣ (ΑΡΘΡΟ 2) 

• ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (ΑΡΘΡΟ 3) 

• ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4) 

• ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΑΡΘΡΟ 5) 

• ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΑΡΘΡΟ 6) 

• ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΟΥ» (ΑΡΘΡΟ 7) 

• ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 8) 

• ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ (ΑΡΘΡΟ 9) 

• ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 10) 

• ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ (ΑΡΘΡΟ 11) 

• ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ΑΡΘΡΟ 12) 

• ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 13) 

• ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 14) 

• ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΑΡΘΡΟ 15) 

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 Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ», 

σε ότι αφορά στην εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου με ηλεκτροκίνητα οχήματα εντός της Μεσαιωνικής πόλης 

Ρόδου. Η σύμβαση, υπογράφεται με σκοπό: α) την εξυπηρέτηση κατοίκων, δραστηριοποιούντων, επισκεπτών, 

ΑμεΑ και ευπαθών ομάδων της Μεσαιωνικής πόλης, β) την προστασία του Μνημείου και γ) την αρτιότερη 

προβολή διεθνώς και παγκοσμίως της Ρόδου, μέσω της εκτέλεσης δωρεάν συγκοινωνιακού έργου με 

ηλεκτροκίνητα οχήματα, τα οποία θα εκτελούν προκαθορισμένες διαδρομές εντός της Μεσαιωνικής πόλης, τις 

οποίες δεν μπορούν να εκτελέσουν άλλα συγκοινωνιακά μέσα. 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων) και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Συγκοινωνιών «Δ.Ε.Σ. 

ΡΟΔΑ», για την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου σε προκαθορισμένες διαδρομές, ώρες και ημέρες εντός της 
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Μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου από την 1
η
 Μαΐου έως και την 31

η
 Οκτωβρίου 2022. Το συγκοινωνιακό έργο 

θα εκτελεστεί βάσει του σχεδίου αναγκών που περιγράφεται κατωτέρω: 

Διαδρομή 1 

Με αφετηρία την πλατεία Σύμης και μέσω της πλ. Μουσείου ακολουθώντας την οδό Ιπποτών και την οδό 

Ορφέως, με τερματισμό στο τέλος της Ορφέως. 

Με αφετηρία την οδό Ορφέως, ακολουθώντας την οδό Σωκράτους, στην πλατεία Ιπποκράτους αριστερά 

ακολουθώντας την οδό Ερμού, αριστερά προς την πλατεία Μουσείου και τερματισμό στην πλατεία Σύμης. 

Διαδρομή 2 

Με αφετηρία την πλατεία Σύμης και μέσω της  πλ. Μουσείου, ακολουθώντας την οδό Απελλού, συνεχίζοντας 

στην οδό Πλάτωνος και έπειτα δεξιά στην οδό Σοφοκλέους, στο τέλος της οποίας συνεχίζοντας δεξιά στην οδό 

Ομήρου με τέρμα μέσα από την πύλη Αγ. Αθανασίου. 

Με αφετηρία μέσα από την πύλη Αγ. Αθανασίου, μέσω τον οδών Ιπποδάμου, Σωκράτους στην πλατεία 

Ιπποκράτους, αριστερά ακολουθώντας την οδό Ερμού, αριστερά προς την πλατεία Μουσείου και τερματισμό 

στην πλατεία Σύμης. 

Διαδρομή 3  

Με αφετηρία την πλατεία Σύμης και μέσω της πλ. Μουσείου, ακολουθώντας την οδό Απελλού, αριστερά στην 

οδό Σωκράτους, ακολουθώντας την οδό Αριστοτέλους, δεξιά στην οδό Θησέως και δεξιά στην οδό Κισθινίου με 

τερματισμό στις αρχές της οδού Εκάτωνος.  

Με αφετηρία την οδό Εκάτωνος εντός της πύλης Ακαντιάς και ακολουθώντας τις οδούς Ειρήνης, Πυθαγόρα, 

διασχίζοντας την πλατεία Ιπποκράτους, ακολουθώντας την οδό Ερμού, αριστερά προς την πλατεία Μουσείου και 

τερματισμό στην πλατεία Σύμης. 

Διαδρομή 4 (κυκλική) 

Με αφετηρία την οδό Ορφέως, ακολουθώντας την οδό Αγίου Φανουρίου, δεξιά στην οδό Ομήρου και 

ακολουθώντας την οδό Ιπποδάμου και Ορφέως τερματισμός στο σημείο εκκίνησης.  

Διαδρομή Mini Bus (κυκλική) 

Με αφετηρία το χώρο στάθμευσης που διαμορφώθηκε στο λιμάνι της Ακαντιάς, θα κινείται μέχρι την πλατεία 

Σύμης και θα επιστρέφει στο χώρο στάθμευσης. Οι στάσεις επιβίβασης – αποβίβασης θα είναι:  

1. Στην είσοδο και απέναντι από τη μεσαιωνική τάφρο. 

2. Στην είσοδο κα απέναντι από τη Θαλασσινή Πύλη (Κολώνα). 

3. Στην πλατεία Σύμης. 

Οι παραπάνω τέσσερις (4) διαδρομές, θα υποστηρίζονται από mini bus που θα εκτελεί το παραπάνω 

κυκλικό δρομολόγιο, καθημερινά, συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και αργιών, από τις 07.00 το πρωί έως 

και τη 01.00 το πρωί της επόμενης μέρας. 

*Της παρούσης επισυνάπτεται θεωρημένο αρμοδίως σχέδιο διαδρομών. 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 

Ο Δήμος Ρόδου αναλαμβάνει: 

• Να εκτελεί τις πληρωμές των εργασιών που εκτελεί η Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ, οι οποίες θα γίνονται με μηνιαίες 

πιστοποιήσεις και με αντίστοιχο Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών. Η Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ στις αρχές κάθε μήνα θα 

υποβάλλει στο Δήμο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τα οποία θα προκύπτει το ύψος του ποσού που 

αναλογεί στο Μεταφορικό Έργο που εκτελέσθηκε τον προηγούμενο μήνα. Τα παραπάνω θα ελέγχονται από 

αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου και θα εκδίδεται από τον Δήμο Εντολή Πληρωμής της Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ. Το 

αργότερο σε σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υποβολής του λογαριασμού από τη 

Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ ο Δήμος θα εξοφλεί το τιμολόγιο.  

• Να παρέχει στην ΔΕΣ ΡΟΔΑ τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του. 

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

άρθρο 8 της παρούσης. 
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• Να παρέχει έγκαιρα στην ΔΕΣ ΡΟΔΑ την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές 

αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου. 

• Κάθε τυχόν εξυπηρέτηση που απαιτείται για την υλοποίηση του συγκοινωνιακού έργου. 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ρόδου με την επωνυμία «ΔΕΣ ΡΟΔΑ» αναλαμβάνει: 

• Να συνάψει κατ' εφαρμογή του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν.4782/2021 

(ΦΕΚ 36 Α’/9-03-2021), όλες τις απαραίτητες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, προκειμένου να υλοποιεί 

το αντικείμενο της σύμβασης που συνίσταται στην εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου. 

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

οικονομικού αντικειμένου του Έργου. Πιο συγκεκριμένα: 

Κάθε ένα από τα πέντε ηλεκτροκίνητα οχήματα, καθώς και το mini bus θα έχει εξοπλιστεί με ένα μηνιαίο έντυπο 

στο οποίο ο οδηγός θα γράφει το όνομά του, την ημέρα, την ώρα και τα χιλιόμετρα που παραλαμβάνει το όχημα 

για τη βάρδιά του και θα υπογράφει. Στο τέλος του μήνα θα το καταθέτει στον αρμόδιο υπάλληλο της ΔΕΣ 

ΡΟΔΑ, που συντάσσει την πιστοποίηση και θα υποβάλλεται στο Δήμο μαζί με αντίστοιχο Τιμολόγιο Παροχής 

Υπηρεσιών για έλεγχο.  

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

άρθρο 8 της παρούσας.  

• Να διαθέτει ένα (1) Mini Bus για την εκτέλεση της εξωτερικής διαδρομής. 

 Να διαθέτει τέσσερα (4) ηλεκτροκίνητα οχήματα τύπου γκολφ, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 Δύο (2) οχήματα τετραθέσια, με τη δυνατότητα μεταφοράς αποσκευών. 

 Δύο (2) οχήματα εξαθέσια, με τη δυνατότητα μεταφοράς αποσκευών. 

 Να διαθέτει ένα (1) ηλεκτροκίνητο όχημα τύπου γκολφ, για ΑΜΕΑ με ειδική κατασκευή για τη 

μεταφορά αναπηρικού καροτσιού και επιβατών. 

 Να διαθέτει ένα (1) ηλεκτροκίνητο όχημα τύπου γκολφ, για έκτακτη ιατρική βοήθεια που να μπορεί αν 

μεταφέρει 1+1 επιβάτη και ένα φορείο. Το όχημα θα χρησιμοποιείται μόνο από το ΕΚΑΒ όταν υπάρχει ανάγκη 

πρόσβασης σε σημεία που δεν μπορεί να προσεγγίσει ασθενοφόρο. 

 Να διαθέτει ένα (1) ηλεκτροκίνητο όχημα τύπου γκολφ, ειδικά διαμορφωμένο ως πυροσβεστικό. Το 

όχημα θα χρησιμοποιείται μόνο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία όταν υπάρχει ανάγκη πρόσβασης σε σημεία 

που δεν μπορεί να προσεγγίσει μεγάλο πυροσβεστικό όχημα. 

 Να εκτελεί το συγκοινωνιακό έργο δωρεάν για τους επιβάτες. 

 Να εκτελεί το συγκοινωνιακό έργο από τις 8 π.μ. έως τις 12 π.μ., σε δύο βάρδιες, για τα ηλεκτροκίνητα. 

 Να εκτελεί το συγκοινωνιακό έργο από τις 7 π.μ. έως τη 1 π.μ., σε τρεις βάρδιες, για το mini bus (δύο 

8ωρες και μια 2ωρη). 

 Να διαθέτει προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η 

αρτιότητα υλοποίησης του Έργου. Με το προσωπικό αυτό ο Δήμος δεν θα έχει καμία απολύτως σχέση, δεν θα 

φέρει καμιά απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψή του και η ΔΕΣ ΡΟΔΑ θα είναι αποκλειστικά 

υπεύθυνη για την πληρωμή του, για την πληρωμή των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών του, και κάθε άλλου 

είδους υποχρέωση που μπορεί να έχει ένας εργολάβος απέναντι στο προσωπικό του. Σε περίπτωση παράβασης 

εκ μέρους του ή του προσωπικού του, οποιουδήποτε από τους ισχύοντες νόμους και κανόνες, η ΔΕΣ ΡΟΔΑ θα 

φέρει αποκλειστικά κάθε ποινική και αστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα, ή ζημιά ήθελε συμβεί στο 

προσωπικό του, ή σε τρίτους. 

 Να φροντίζει ώστε τόσο το προσωπικό, όσο και τα χρησιμοποιούμενα ηλεκτροκίνητα οχήματα, να είναι 

εφοδιασμένα με όλες τις απαιτούμενες άδειες, ασφαλίσεις και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται για την εκτέλεση της 

Σύμβασης. 

 Να φροντίζει ώστε τα ηλεκτροκίνητα οχήματα να είναι πάντοτε καθαρά και το προσωπικό να έχει 

ευπρεπή και ομοιόμορφη εμφάνιση (στολή) και να φέρεται ευγενικά προς το επιβατικό κοινό. 

 Να φροντίζει ώστε τα ηλεκτροκίνητα οχήματα να κάνουν στάση στις αφετηρίες όχι περισσότερο από 5 

λεπτά και να ξεκινούν για τη διαδρομή τους ακόμα και χωρίς επιβάτες.  
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 Να ενημερώσει τους οδηγούς των ηλεκτροκίνητων οχημάτων, ότι έχουν την υποχρέωση να 

παραλαμβάνουν και να αποβιβάζουν επιβάτες από όλα τα σημεία της διαδρομής όταν τους το ζητήσουν. 

 Να ενημερώσει τους οδηγούς των οχημάτων να δέχονται έλεγχο στα οχήματα ανά πάσα στιγμή από τους 

υπαλλήλους του Δήμου που θα οριστούν από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης, οι οποίοι θα 

καταγράφουν στο έντυπο την ημερομηνία, την ώρα ελέγχου, τα χιλιόμετρα του οχήματος και θα υπογράφουν.  

 Να έχει σε ετοιμότητα καθημερινά τα λοιπά ηλεκτροκίνητα οχήματα και να τα διαθέτει κατά τη 

βούληση του Κυρίου του Έργου. 

 Να αντικαθιστά άμεσα σε περίπτωση βλάβης ενός ηλεκτροκίνητου οχήματος, με άλλο όχημα το οποίο 

θα εκτελεί και το ανάλογο δρομολόγιο. 

 Η ΔΕΣ ΡΟΔΑ έχει την ευθύνη της συντήρησης και της φόρτισης των ηλεκτροκίνητων οχημάτων. 

ΑΡΘΡΟ 5  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

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

του Έργου, δηλαδή την 31
η
 Οκτωβρίου 2022. 

Το «Έργο» θα πρέπει να υλοποιηθεί από την 1
η
 Μαΐου έως και την 31

η
 Οκτωβρίου 2022 και είναι διάρκειας έξι 

(6) μηνών. 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ακολουθείται το διάγραμμα των διαδρομών συγκοινωνίας που 

περιγράφεται στο άρθρο 3. 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Το ετήσιο συμβατικό τίμημα του «Έργου» της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν 

πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και έχει υπολογιστεί ως άθροισμα 

των ποσών που αντιστοιχούν στις επί μέρους δαπάνες. 

Το κόστος ενός δρομολογίου υπολογίζεται με τον παρακάτω μαθηματικό τύπο που είναι ο αντίστοιχος που 

υπολογίζεται για τη μεταφορά των μαθητών, με τις αποστάσεις προσαυξημένες κατά 40%, γιατί είναι κάτω των 

10 χιλιομέτρων όπως προβλέπεται στο ΦΕΚ 1449/Β’/2013.  

ΚΔ=[ΣiXi(αiΑ+βiΒ+0,0000335Γ/γi)+((Γ/15+Δ+Τ)/2496+Ε/1980)xΣΧi/γi)]x(1+Ζ)x(1+Η)  

Συντελεστές κοστολόγησης: 

Xi: το μήκος της έμφορτης διαδρομής σε χιλιόμετρα 

αi: συντελεστής λειτουργικού κόστους ηλεκτροκίνησης οχημάτων 

βi: συντελεστής φθοράς ελαστικών  

γi: εμπορική ταχύτητα  

 

Τιμές μονάδας: 

Α: κόστος ηλεκτροκίνησης οχημάτων 

Β: τιμή ελαστικού 

Γ: κόστος οχήματος 

Δ: κόστος ασφάλισης 

Ε: κόστος οδηγού  

Τ: τέλη κυκλοφορίας  

 

Άλλοι συντελεστές: 

Ζ: προσαύξηση λόγω διοικητικών δαπανών = 20 % 

Η: προσαύξηση λόγω απροβλέπτων και εύλογου κέρδους = 12 % 
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Αναλυτικά έχουμε: 

 Το λειτουργικό κόστος κίνησης των ηλεκτρονικών αυτοκινήτων, το οποίο υπολογίζεται ως αiΑ 

αναφέρεται για ένα ηλεκτρικό όχημα, (με πρίζα φόρτισης)  ότι φορτίζει σε οικιακό φορτιστή 7KW και έχει 

πλήρη φόρτιση σε 9 ώρες. 

Άρα: 7KW * 9 ώρες = 52,5 KWH * 0,1106 (τιμή ΔΕΗ) = 6,968 € και έχοντας μια αυτονομία 80 Km, οπότε το 

λειτουργικό κόστος ηλεκτροκίνησης (αiΑ) ανά χιλιόμετρο ανέρχεται σε:  0,087 €. 

Για το πετρελαιοκίνητο mini bus υπολογίζουμε το λειτουργικό κόστος κίνησης θεωρώντας ότι καταναλώνει 

18λίτρα/100χλμ με 1,9€/λίτρο το κόστος καυσίμου, συνεπώς το κόστος (αiΑ) ανά χιλιόμετρο ανέρχεται σε:  

0,34€.  

 Ο συντελεστής φθοράς ελαστικών (βi) σύμφωνα με το παράρτημα του ΦΕΚ 1449/Β’/2013, είναι: 

0,00019 και το κόστος ανά ελαστικό του ηλεκτροκίνητου είναι 75,00 € ενώ του mini bus είναι 150,00 €. 

 Η εμπορική ταχύτητα (γi) εντός μεσαιωνικής πόλης, υποθέτουμε ότι θα είναι για τα ηλεκτροκίνητα 6 

km/h , ενώ του mini bus εκτός των τειχών υποθέτουμε ότι είναι 21 km/h. Τα κόστη όλων των οχημάτων (Γ) είναι 

μηδέν, καθώς αγοράστηκαν τα παρελθόντα έτη.  

 Το κόστος ασφάλισης (Δ) είναι: 193,00 ευρώ για τα ηλεκτροκίνητα και 250,00 ευρώ για mini bus.  

 Το κόστος των οδηγών (Ε) περιλαμβανομένων μισθοδοσίας, επιδομάτων, ασφαλιστικών εισφορών κλπ, 

είναι ίσο με 7200,00 € για τους έξι μήνες. 

 Τα τέλη κυκλοφορίας (Τ) είναι μηδενικά όταν πρόκειται για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ενώ για το mini bus 

300,00 €. 

Ειδικά για την ηλεκτροκίνηση, οι παραπάνω συντελεστές κατανάλωσης θα ισχύουν σε όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης, δεδομένου ότι προέκυψαν από αυτοψία που διενήργησε επιτροπή Δήμου - ΔΕΣ ΡΟΔΑ.  

Δαπάνες Αυτοκινήτων: Ως τέτοιες νοούνται η αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και τα ασφάλιστρα. Τα 

ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν ήδη αγορασθεί από την Δημοτική Επιχείρηση. 

Κόστος των οδηγών των οχημάτων, όπως προκύπτει από τις μισθοδοτικές καταστάσεις. Συμφωνείται ότι για 

τέσσερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ένα mini bus με δύο βάρδιες ημερησίως για τα ηλεκτροκίνητα και τρεις για 

το mini bus λαμβανομένων υπόψη αδειών κ.λ.π. απαιτούνται δεκατέσσερις (15) οδηγοί. Για τον προϋπολογισμό 

του έργου, θεωρήθηκε ότι το ανά οδηγό κόστος περιλαμβανομένων μισθοδοσίας, επιδομάτων, ασφαλιστικών 

εισφορών κλπ, είναι ίσο με 7.200,00 € για τους έξι μήνες. 

Οι γραμμές θα λειτουργούν για όλη τη θερινή περίοδο και συγκεκριμένα από 1
η
 Μαΐου έως 31

η
 Οκτωβρίου 

2021, καθημερινά, δηλαδή 184 ημέρες 08:00-00:00 για τα ηλεκτροκίνητα και 07:00-01:00 για το mini bus. 

Η συχνότητα των δρομολογίων εξαρτάται από τη διαδρομή και αναλύεται παρακάτω:  

Διαδρομή 1 

Με αφετηρία την πλατεία Σύμης και μέσω της Πλ. Μουσείου ακολουθώντας την οδό Ιπποτών και την οδό 

Ορφέως, με τερματισμό στο τέλος της Ορφέως. 

Με αφετηρία την οδό Ορφέως, ακολουθώντας την οδό Σωκράτους, στην πλατεία Ιπποκράτους αριστερά 

ακολουθώντας την οδό Ερμού, αριστερά προς την πλατεία Μουσείου και τερματισμό στην πλατεία Σύμης.  

Χιλιομετρική απόσταση 1,55 km. Θα εκτελεί 3 δρομολόγια την ώρα, με κόστος 2,10 € ανά δρομολόγιο. 

Διαδρομή 2 

Με αφετηρία την πλατεία Σύμης και μέσω της  πλ. Μουσείου, ακολουθώντας την οδό Απελλού, συνεχίζοντας 

στην οδό Πλάτωνος και έπειτα δεξιά στην οδό Σοφοκλέους, στο τέλος της οποίας συνεχίζοντας δεξιά στην οδό 

Ομήρου με έξοδο από την πύλη Αγ. Αθανασίου. 

Με αφετηρία την πύλη Αγ. Αθανασίου, μέσω τον οδών Ιπποδάμου, Σωκράτους στην πλατεία Ιπποκράτους, 

αριστερά ακολουθώντας την οδό Ερμού, αριστερά προς την πλατεία Μουσείου και τερματισμό στην πλατεία 

Σύμης. 

Χιλιομετρική απόσταση 2,05 km. Θα εκτελεί 3 δρομολόγια την ώρα, με κόστος 2,78 € ανά δρομολόγιο. 
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Διαδρομή 3  

Με αφετηρία την πλατεία Σύμης και μέσω της πλ. Μουσείου, ακολουθώντας την οδό Απελλού, αριστερά στην 

οδό Σωκράτους, ακολουθώντας την οδό Αριστοτέλους, δεξιά στην οδό Θησέως και δεξιά στην οδό Κισθινίου με 

τερματισμό στις αρχές της οδού Εκάτωνος.  

Με αφετηρία την οδό Εκάτωνος εντός της πύλης Ακαντιάς και ακολουθώντας τις οδούς Ειρήνης, Πυθαγόρα, 

διασχίζοντας την πλατεία Ιπποκράτους, ακολουθώντας την οδό Ερμού, αριστερά προς την πλατεία Μουσείου και 

τερματισμό στην πλατεία Σύμης. 

Χιλιομετρική απόσταση 1,95 km. Θα εκτελεί 3 δρομολόγια την ώρα, με κόστος 2,64 € ανά δρομολόγιο. 

Διαδρομή 4  

Με αφετηρία την οδό Ορφέως, ακολουθώντας την οδό Σωκράτους, δεξιά στην οδό Πλάτωνος και έπειτα δεξιά 

στην οδό Σοφοκλέους, στο τέλος της οποίας συνεχίζοντας δεξιά στην οδό Ομήρου και ακολουθώντας την οδό 

Ιπποδάμου και Ορφέως τερματισμός στο σημείο εκκίνησης.  

Χιλιομετρική απόσταση 1,55 km. Θα εκτελεί 3 δρομολόγια την ώρα, με κόστος 2,10 € ανά δρομολόγιο. 

Διαδρομή mini bus 

Με αφετηρία το χώρο στάθμευσης που διαμορφώθηκε στο λιμάνι της Ακαντιάς, θα κινείται μέχρι την πλατεία 

Σύμης και θα επιστρέφει στο χώρο στάθμευσης 

Χιλιομετρική απόσταση 3,5 km. Θα εκτελεί 3 δρομολόγια την ώρα, με κόστος 3,65 € ανά δρομολόγιο 

Το κόστος ανά διαδρομή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ανέρχεται: 

Διαδρομή (1) : 184 ημέρες Χ 3 δρομολόγια Χ 16 ώρες Χ 2,10 € = 18.547,20 € 

Διαδρομή (2) : 184 ημέρες Χ 3 δρομολόγια Χ 16 ώρες Χ 2,78 € = 24.552,96 € 

Διαδρομή (3) : 184 ημέρες Χ 3 δρομολόγια Χ 16 ώρες Χ 2,64 € = 23.316,48 € 

Διαδρομή (4) : 184 ημέρες Χ 3 δρομολόγια Χ 16 ώρες Χ 2,10 € = 18.547,20 € 

Διαδρομή mini bus : 184ημέρες Χ 3 δρομολόγια Χ 28 ώρες Χ 3,65 € = 

36.266,40 € 

Μετά από στρογγυλοποίηση το συνολικό κόστος και για τις πέντε (5) διαδρομές είναι 150.000€ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.  

Η υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης θα χρηματοδοτηθεί εξ' ολοκλήρου από πόρους του 

 ΑΡΘΡΟ 7 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΟΥ» 

Οι συμβάσεις θα υλοποιηθούν με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του Ν. 4412/16, (ΦΕΚ 147 Α’/8.8.2016) 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το 

Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α’/9-03-2021) και του ισχύοντος εκάστοτε θεσμικού πλαισίου, των σχετικών 

διαταγμάτων και κανονιστικών πράξεων. 

προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου, έτους 2022 από τον Κ.Α. 00-6737.0007. 

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, με σύνταξη σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής, που θα βεβαιώνουν το εκτελούμενο 

συγκοινωνιακό έργο, εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και 

ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας. Η Επιτροπή δύναται να εισηγηθεί την αλλαγή των διαδρομών του 

άρθρου 3 της παρούσης, αν προκύψουν προβλήματα από τις τοπικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 

του συγκοινωνιακού έργου, σύμφωνα με το άρθρο 13, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 174 
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«Τροποποίηση συμβάσεων και συμφωνιών πλαίσιο κατά τη διάρκειά τους - Αντικατάσταση του άρθρου 61 του 

ν. 3433/2006» του Ν. 4782/2021 και σε κάθε περίπτωση για μη ουσιώδεις τροποποιήσεις (Κατευθυντήρια 

Οδηγία 22 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα: «Τροποποίηση των συμβάσεων 

κατά τη διάρκειά τους». 

Στην Επιτροπή συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των συμβαλλόμενων μερών, οι οποίοι ορίστηκαν από τους νόμιμους 

εκπροσώπους των φορέων και είναι οι:  

α) Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος, Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης, Πρόεδρος της 

Επιτροπής με αναπληρωτή τον Παντελή Φεϊζίδη, Τοπογράφο Μηχανικό, μόνιμο υπάλληλο Δήμου Ρόδου. 

β) Δημήτριος Τσίκκης, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών Ρόδου «Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ» με 

αναπληρωτή τον Ηλία Πετρίδη, Αντιπρόεδρο της «Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ».  

γ) Φώτιος Καραμανώλης, Διευθυντή της «Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ» με αναπληρωτή τον Νικόλαο Νικολή, Προϊστάμενο 

Τμήματος Συγκοινωνίας «Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ». 

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 μέλος της που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση. 

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 - ΡΗΤΡΕΣ 

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 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και να αξιώσει 

κάθε θετική ή αποθετική ζημία του. 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η «ΔΕΣ ΡΟΔΑ» ευθύνεται καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του Δήμου 

Ρόδου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του βάσει των υποχρεώσεών του, όπως περιγράφονται και έναντι 

των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρον 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 

Η ΔΕΣ ΡΟΔΑ εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Δήμο Ρόδου 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. 
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ΑΡΘΡΟ 13 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

σύμβασης, καθώς και τη χρονική παράταση αυτής, απαιτείται η έγγραφη συμφωνία και των δύο συμβαλλομένων 

μερών κατόπιν γνώμης της Κοινής Επιτροπής Εποπτείας Παρακολούθησης της Σύμβασης, τηρουμένων των 

διατάξεων του άρθρου 174 «Τροποποίηση συμβάσεων και συμφωνιών πλαίσιο κατά τη διάρκειά τους - 

Αντικατάσταση του άρθρου 61 του ν. 3433/2006» του Ν. 4782/2021 και σε κάθε περίπτωση για μη ουσιώδεις 

τροποποιήσεις (Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα: 

«Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους». 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η υποκατάσταση απαγορεύεται, χωρίς έγκριση του Δήμου Ρόδου, ο οποίος αποφασίζει ύστερα από αίτηση της 

ΔΕΣ ΡΟΔΑ. Εφόσον ο Δήμος Ρόδου διαπιστώσει ότι έχει χωρέσει υποκατάσταση χωρίς έγκριση του, κηρύσσει 

έκπτωτη τη ΔΕΣ ΡΟΔΑ. 

Σε κάθε περίπτωση υποκατάστασης η ΔΕΣ ΡΟΔΑ ευθύνεται μαζί με τον υποκατάστατο εις ολόκληρον προς τον 

κύριο του έργου. 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

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

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

που θα υπογράψει η ΔΕΣ ΡΟΔΑ 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 Δήμο Ρόδου 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. 

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 επτά (7) πρωτότυπα, έλαβε δε ο κάθε συμβαλλόμενος από δύο (3) και ένα 

κατατέθηκε στο πρωτόκολλο/αρχείο του Δήμου Ρόδου. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο Πρόεδρος  

της «Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ» 

 

Δημήτριος Τσίκκης 

     Ο Αντιδήμαρχος 

              Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας 

Δόμησης  

 

             Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος 

               Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ 
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ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ:  

Ημερομηνία Ώρα Χιλιόμετρα Ονομ/μο Οδηγού Υπογραφή 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Έλεγχος 

     

     

     

     

     

     

 

 
 

 
 

 
 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με α/α 2232/06-05-2022 Διεύθυνσης  Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων, της εφαρμογής 

εισηγήσεων Δήμου Ρόδου, 

    Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα εντός και εκτός ημερήσιας διάταξης της 18
ης

 Τακτικής δια 

περιφοράς συνεδρίασης 2022, η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά - με email σε όλα τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής, 
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 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). 

 Τις Εγκυκλίους με αρ. 163/33282/29-5-2020 και 643/69472/24-09-2021 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 με αρ. 317/2022 (Α.Δ.Α.: ΨΧΚΘΩ1Ρ-ΛΞΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ένταξη των 

θεμάτων ως θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει  την Προγραμματική Σύμβαση Δήμου Ρόδου με τη Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ για 

την «Εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου με χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων εντός της Μεσαιωνικής 

πόλης Δήμου Ρόδου», προυπολογισμού 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α από 01
η
 Μαίου έως 

και την 01
η
 Οκτωβρίου 2022 και όπως παρακάτω αναλυτικά περιγράφεται. 

 

 

Δ Η Μ Ο Σ   Ρ Ο Δ Ο Υ 

Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων 

 

 

 

 

 

«Προγραμματική Σύμβαση Δήμου Ρόδου και Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών 

Ρόδου "Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ", για την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου με χρήση 

ηλεκτροκίνητων οχημάτων 

εντός της Μεσαιωνικής πόλης Δήμου Ρόδου» 

 

 

Ρόδος, Απρίλιος 2022 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 

Μεταξύ 

«Δήμου Ρόδου» 

και 

«Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ»  

με αντικείμενο: 

«Προγραμματική Σύμβαση Δήμου Ρόδου και Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών 

Ρόδου "Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ", για την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου με χρήση 

ηλεκτροκίνητων οχημάτων εντός της Μεσαιωνικής πόλης Δήμου Ρόδου»  

Στη Ρόδο, σήμερα ……./……./ 2022, μεταξύ των ακολούθων συμβαλλομένων: 

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

66/11.01.2022 (ΑΔΑ:ΨΛ7ΛΩ1Ρ-Ο06), απόφαση του Δημάρχου Ρόδου Αντώνη Β. Καμπουράκη και την υπ. 

αρ. …………….. απόφαση (ΑΔΑ: …………………….……..) του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, από 

τον Αντιδήμαρχο Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρα. Στέφανο Ι. Δράκο, ο οποίος 

αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του έργου» και 

4. Της «Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ» που εδρεύει στη Ρόδο και εκπροσωπείται 

νόμιμα από τον Πρόεδρο αυτής Δημήτριο Τσίκκη, ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως 

«Φορέας Υλοποίησης». 

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

11. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 100, 

12. Τον Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α'/30.6.2006) «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και ειδικότερα τις 

διατάξεις του άρθρου 225, 

13. Τον Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133 Α’/19-07-2018) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 116, 

14. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α’/9-03-2021). 

15. Το ΦΕΚ 3159/Β/30.12.2011 περί Έγκρισης του Ο.Ε.Υ. Δήμου Ρόδου, 

16. Το ΦΕΚ 992/Β/26.05.2011 περί Σύστασης της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών «Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ», 

17. Την με αρ. 66/11.01.2022 (ΑΔΑ:ΨΛ7ΛΩ1Ρ-Ο06), απόφαση του Δημάρχου Ρόδου Αντώνη Β. 

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

μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου», 

18. Την με αρ. 771/27.09.2019 απόφαση περί Καθορισμού Μελών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Συγκοινωνιών «Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ», 

19. Την υπ' αριθ .............................................  απόφαση (ΑΔΑ: ............................. ) του Διοικητικού Συμβουλίου 

της «ΔΕΣ ΡΟΔΑ» με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. 

20. Την υπ' αριθ .............................................  απόφαση (ΑΔΑ: ............................. ) του της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Ρόδου με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. 
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Συμφωνούν, συνομολογούν και κάνουν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

ΠΡΟΟΪΜΙΟ 

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου έχει αποφασίσει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του 

Δήμου Ρόδου (Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων) και της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την 

επωνυμία «ΔΕΣ ΡΟΔΑ», με σκοπό την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου με ηλεκτροκίνητα οχήματα εντός της 

Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου για τη μετακίνηση των κατοίκων, αλλά και των επισκεπτών. 

Στην παρούσα σύμβαση περιλαμβάνονται: 

ΑΡΘΡΟ 1: 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 1) 

• ΣΚΟΠΟΣ (ΑΡΘΡΟ 2) 

• ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (ΑΡΘΡΟ 3) 

• ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4) 

• ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΑΡΘΡΟ 5) 

• ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΑΡΘΡΟ 6) 

• ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΟΥ» (ΑΡΘΡΟ 7) 

• ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 8) 

• ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ (ΑΡΘΡΟ 9) 

• ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 10) 

• ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ (ΑΡΘΡΟ 11) 

• ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ΑΡΘΡΟ 12) 

• ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 13) 

• ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 14) 

• ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΑΡΘΡΟ 15) 

 

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 Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ», 

σε ότι αφορά στην εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου με ηλεκτροκίνητα οχήματα εντός της Μεσαιωνικής πόλης 

Ρόδου. Η σύμβαση, υπογράφεται με σκοπό: α) την εξυπηρέτηση κατοίκων, δραστηριοποιούντων, επισκεπτών, 

ΑμεΑ και ευπαθών ομάδων της Μεσαιωνικής πόλης, β) την προστασία του Μνημείου και γ) την αρτιότερη 

προβολή διεθνώς και παγκοσμίως της Ρόδου, μέσω της εκτέλεσης δωρεάν συγκοινωνιακού έργου με 

ηλεκτροκίνητα οχήματα, τα οποία θα εκτελούν προκαθορισμένες διαδρομές εντός της Μεσαιωνικής πόλης, τις 

οποίες δεν μπορούν να εκτελέσουν άλλα συγκοινωνιακά μέσα. 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων) και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Συγκοινωνιών «Δ.Ε.Σ. 

ΡΟΔΑ», για την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου σε προκαθορισμένες διαδρομές, ώρες και ημέρες εντός της 

Μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου από την 1
η
 Μαΐου έως και την 31

η
 Οκτωβρίου 2022. Το συγκοινωνιακό έργο 

θα εκτελεστεί βάσει του σχεδίου αναγκών που περιγράφεται κατωτέρω: 

 

ΑΔΑ: ΨΣΨΝΩ1Ρ-Ε2Ο



16/23 

 

Διαδρομή 1 

Με αφετηρία την πλατεία Σύμης και μέσω της πλ. Μουσείου ακολουθώντας την οδό Ιπποτών και την οδό 

Ορφέως, με τερματισμό στο τέλος της Ορφέως. 

Με αφετηρία την οδό Ορφέως, ακολουθώντας την οδό Σωκράτους, στην πλατεία Ιπποκράτους αριστερά 

ακολουθώντας την οδό Ερμού, αριστερά προς την πλατεία Μουσείου και τερματισμό στην πλατεία Σύμης. 

Διαδρομή 2 

Με αφετηρία την πλατεία Σύμης και μέσω της  πλ. Μουσείου, ακολουθώντας την οδό Απελλού, συνεχίζοντας 

στην οδό Πλάτωνος και έπειτα δεξιά στην οδό Σοφοκλέους, στο τέλος της οποίας συνεχίζοντας δεξιά στην οδό 

Ομήρου με τέρμα μέσα από την πύλη Αγ. Αθανασίου. 

Με αφετηρία μέσα από την πύλη Αγ. Αθανασίου, μέσω τον οδών Ιπποδάμου, Σωκράτους στην πλατεία 

Ιπποκράτους, αριστερά ακολουθώντας την οδό Ερμού, αριστερά προς την πλατεία Μουσείου και τερματισμό 

στην πλατεία Σύμης. 

Διαδρομή 3  

Με αφετηρία την πλατεία Σύμης και μέσω της πλ. Μουσείου, ακολουθώντας την οδό Απελλού, αριστερά στην 

οδό Σωκράτους, ακολουθώντας την οδό Αριστοτέλους, δεξιά στην οδό Θησέως και δεξιά στην οδό Κισθινίου με 

τερματισμό στις αρχές της οδού Εκάτωνος.  

Με αφετηρία την οδό Εκάτωνος εντός της πύλης Ακαντιάς και ακολουθώντας τις οδούς Ειρήνης, Πυθαγόρα, 

διασχίζοντας την πλατεία Ιπποκράτους, ακολουθώντας την οδό Ερμού, αριστερά προς την πλατεία Μουσείου και 

τερματισμό στην πλατεία Σύμης. 

Διαδρομή 4 (κυκλική) 

Με αφετηρία την οδό Ορφέως, ακολουθώντας την οδό Αγίου Φανουρίου, δεξιά στην οδό Ομήρου και 

ακολουθώντας την οδό Ιπποδάμου και Ορφέως τερματισμός στο σημείο εκκίνησης.  

Διαδρομή Mini Bus (κυκλική) 

Με αφετηρία το χώρο στάθμευσης που διαμορφώθηκε στο λιμάνι της Ακαντιάς, θα κινείται μέχρι την πλατεία 

Σύμης και θα επιστρέφει στο χώρο στάθμευσης. Οι στάσεις επιβίβασης – αποβίβασης θα είναι:  

4. Στην είσοδο και απέναντι από τη μεσαιωνική τάφρο. 

5. Στην είσοδο κα απέναντι από τη Θαλασσινή Πύλη (Κολώνα). 

6. Στην πλατεία Σύμης. 

Οι παραπάνω τέσσερις (4) διαδρομές, θα υποστηρίζονται από mini bus που θα εκτελεί το παραπάνω 

κυκλικό δρομολόγιο, καθημερινά, συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και αργιών, από τις 07.00 το πρωί έως 

και τη 01.00 το πρωί της επόμενης μέρας. 

*Της παρούσης επισυνάπτεται θεωρημένο αρμοδίως σχέδιο διαδρομών. 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 

Ο Δήμος Ρόδου αναλαμβάνει: 

• Να εκτελεί τις πληρωμές των εργασιών που εκτελεί η Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ, οι οποίες θα γίνονται με μηνιαίες 

πιστοποιήσεις και με αντίστοιχο Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών. Η Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ στις αρχές κάθε μήνα θα 

υποβάλλει στο Δήμο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τα οποία θα προκύπτει το ύψος του ποσού που 

αναλογεί στο Μεταφορικό Έργο που εκτελέσθηκε τον προηγούμενο μήνα. Τα παραπάνω θα ελέγχονται από 

αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου και θα εκδίδεται από τον Δήμο Εντολή Πληρωμής της Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ. Το 

αργότερο σε σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υποβολής του λογαριασμού από τη 

Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ ο Δήμος θα εξοφλεί το τιμολόγιο.  

• Να παρέχει στην ΔΕΣ ΡΟΔΑ τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του. 

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

άρθρο 8 της παρούσης. 

• Να παρέχει έγκαιρα στην ΔΕΣ ΡΟΔΑ την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές 

αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου. 
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• Κάθε τυχόν εξυπηρέτηση που απαιτείται για την υλοποίηση του συγκοινωνιακού έργου. 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ρόδου με την επωνυμία «ΔΕΣ ΡΟΔΑ» αναλαμβάνει: 

• Να συνάψει κατ' εφαρμογή του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν.4782/2021 

(ΦΕΚ 36 Α’/9-03-2021), όλες τις απαραίτητες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, προκειμένου να υλοποιεί 

το αντικείμενο της σύμβασης που συνίσταται στην εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου. 

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

οικονομικού αντικειμένου του Έργου. Πιο συγκεκριμένα: 

Κάθε ένα από τα πέντε ηλεκτροκίνητα οχήματα, καθώς και το mini bus θα έχει εξοπλιστεί με ένα μηνιαίο έντυπο 

στο οποίο ο οδηγός θα γράφει το όνομά του, την ημέρα, την ώρα και τα χιλιόμετρα που παραλαμβάνει το όχημα 

για τη βάρδιά του και θα υπογράφει. Στο τέλος του μήνα θα το καταθέτει στον αρμόδιο υπάλληλο της ΔΕΣ 

ΡΟΔΑ, που συντάσσει την πιστοποίηση και θα υποβάλλεται στο Δήμο μαζί με αντίστοιχο Τιμολόγιο Παροχής 

Υπηρεσιών για έλεγχο.  

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

άρθρο 8 της παρούσας.  

• Να διαθέτει ένα (1) Mini Bus για την εκτέλεση της εξωτερικής διαδρομής. 

 Να διαθέτει τέσσερα (4) ηλεκτροκίνητα οχήματα τύπου γκολφ, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 Δύο (2) οχήματα τετραθέσια, με τη δυνατότητα μεταφοράς αποσκευών. 

 Δύο (2) οχήματα εξαθέσια, με τη δυνατότητα μεταφοράς αποσκευών. 

 Να διαθέτει ένα (1) ηλεκτροκίνητο όχημα τύπου γκολφ, για ΑΜΕΑ με ειδική κατασκευή για τη 

μεταφορά αναπηρικού καροτσιού και επιβατών. 

 Να διαθέτει ένα (1) ηλεκτροκίνητο όχημα τύπου γκολφ, για έκτακτη ιατρική βοήθεια που να μπορεί αν 

μεταφέρει 1+1 επιβάτη και ένα φορείο. Το όχημα θα χρησιμοποιείται μόνο από το ΕΚΑΒ όταν υπάρχει ανάγκη 

πρόσβασης σε σημεία που δεν μπορεί να προσεγγίσει ασθενοφόρο. 

 Να διαθέτει ένα (1) ηλεκτροκίνητο όχημα τύπου γκολφ, ειδικά διαμορφωμένο ως πυροσβεστικό. Το 

όχημα θα χρησιμοποιείται μόνο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία όταν υπάρχει ανάγκη πρόσβασης σε σημεία 

που δεν μπορεί να προσεγγίσει μεγάλο πυροσβεστικό όχημα. 

 Να εκτελεί το συγκοινωνιακό έργο δωρεάν για τους επιβάτες. 

 Να εκτελεί το συγκοινωνιακό έργο από τις 8 π.μ. έως τις 12 π.μ., σε δύο βάρδιες, για τα ηλεκτροκίνητα. 

 Να εκτελεί το συγκοινωνιακό έργο από τις 7 π.μ. έως τη 1 π.μ., σε τρεις βάρδιες, για το mini bus (δύο 

8ωρες και μια 2ωρη). 

 Να διαθέτει προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η 

αρτιότητα υλοποίησης του Έργου. Με το προσωπικό αυτό ο Δήμος δεν θα έχει καμία απολύτως σχέση, δεν θα 

φέρει καμιά απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψή του και η ΔΕΣ ΡΟΔΑ θα είναι αποκλειστικά 

υπεύθυνη για την πληρωμή του, για την πληρωμή των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών του, και κάθε άλλου 

είδους υποχρέωση που μπορεί να έχει ένας εργολάβος απέναντι στο προσωπικό του. Σε περίπτωση παράβασης 

εκ μέρους του ή του προσωπικού του, οποιουδήποτε από τους ισχύοντες νόμους και κανόνες, η ΔΕΣ ΡΟΔΑ θα 

φέρει αποκλειστικά κάθε ποινική και αστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα, ή ζημιά ήθελε συμβεί στο 

προσωπικό του, ή σε τρίτους. 

 Να φροντίζει ώστε τόσο το προσωπικό, όσο και τα χρησιμοποιούμενα ηλεκτροκίνητα οχήματα, να είναι 

εφοδιασμένα με όλες τις απαιτούμενες άδειες, ασφαλίσεις και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται για την εκτέλεση της 

Σύμβασης. 

 Να φροντίζει ώστε τα ηλεκτροκίνητα οχήματα να είναι πάντοτε καθαρά και το προσωπικό να έχει 

ευπρεπή και ομοιόμορφη εμφάνιση (στολή) και να φέρεται ευγενικά προς το επιβατικό κοινό. 

 Να φροντίζει ώστε τα ηλεκτροκίνητα οχήματα να κάνουν στάση στις αφετηρίες όχι περισσότερο από 5 

λεπτά και να ξεκινούν για τη διαδρομή τους ακόμα και χωρίς επιβάτες.  

 Να ενημερώσει τους οδηγούς των ηλεκτροκίνητων οχημάτων, ότι έχουν την υποχρέωση να 

παραλαμβάνουν και να αποβιβάζουν επιβάτες από όλα τα σημεία της διαδρομής όταν τους το ζητήσουν. 

 Να ενημερώσει τους οδηγούς των οχημάτων να δέχονται έλεγχο στα οχήματα ανά πάσα στιγμή από τους 
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υπαλλήλους του Δήμου που θα οριστούν από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης, οι οποίοι θα 

καταγράφουν στο έντυπο την ημερομηνία, την ώρα ελέγχου, τα χιλιόμετρα του οχήματος και θα υπογράφουν.  

 Να έχει σε ετοιμότητα καθημερινά τα λοιπά ηλεκτροκίνητα οχήματα και να τα διαθέτει κατά τη 

βούληση του Κυρίου του Έργου. 

 Να αντικαθιστά άμεσα σε περίπτωση βλάβης ενός ηλεκτροκίνητου οχήματος, με άλλο όχημα το οποίο 

θα εκτελεί και το ανάλογο δρομολόγιο. 

 Η ΔΕΣ ΡΟΔΑ έχει την ευθύνη της συντήρησης και της φόρτισης των ηλεκτροκίνητων οχημάτων. 

ΑΡΘΡΟ 5  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

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

του Έργου, δηλαδή την 31
η
 Οκτωβρίου 2022. 

Το «Έργο» θα πρέπει να υλοποιηθεί από την 1
η
 Μαΐου έως και την 31

η
 Οκτωβρίου 2022 και είναι διάρκειας έξι 

(6) μηνών. 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ακολουθείται το διάγραμμα των διαδρομών συγκοινωνίας που 

περιγράφεται στο άρθρο 3. 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Το ετήσιο συμβατικό τίμημα του «Έργου» της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν 

πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και έχει υπολογιστεί ως άθροισμα 

των ποσών που αντιστοιχούν στις επί μέρους δαπάνες. 

Το κόστος ενός δρομολογίου υπολογίζεται με τον παρακάτω μαθηματικό τύπο που είναι ο αντίστοιχος που 

υπολογίζεται για τη μεταφορά των μαθητών, με τις αποστάσεις προσαυξημένες κατά 40%, γιατί είναι κάτω των 

10 χιλιομέτρων όπως προβλέπεται στο ΦΕΚ 1449/Β’/2013.  

ΚΔ=[ΣiXi(αiΑ+βiΒ+0,0000335Γ/γi)+((Γ/15+Δ+Τ)/2496+Ε/1980)xΣΧi/γi)]x(1+Ζ)x(1+Η)  

Συντελεστές κοστολόγησης: 

Xi: το μήκος της έμφορτης διαδρομής σε χιλιόμετρα 

αi: συντελεστής λειτουργικού κόστους ηλεκτροκίνησης οχημάτων 

βi: συντελεστής φθοράς ελαστικών  

γi: εμπορική ταχύτητα  

 

Τιμές μονάδας: 

Α: κόστος ηλεκτροκίνησης οχημάτων 

Β: τιμή ελαστικού 

Γ: κόστος οχήματος 

Δ: κόστος ασφάλισης 

Ε: κόστος οδηγού  

Τ: τέλη κυκλοφορίας  

 

Άλλοι συντελεστές: 

Ζ: προσαύξηση λόγω διοικητικών δαπανών = 20 % 

Η: προσαύξηση λόγω απροβλέπτων και εύλογου κέρδους = 12 % 

Αναλυτικά έχουμε: 

 Το λειτουργικό κόστος κίνησης των ηλεκτρονικών αυτοκινήτων, το οποίο υπολογίζεται ως αiΑ 
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αναφέρεται για ένα ηλεκτρικό όχημα, (με πρίζα φόρτισης)  ότι φορτίζει σε οικιακό φορτιστή 7KW και έχει 

πλήρη φόρτιση σε 9 ώρες. 

Άρα: 7KW * 9 ώρες = 52,5 KWH * 0,1106 (τιμή ΔΕΗ) = 6,968 € και έχοντας μια αυτονομία 80 Km, οπότε το 

λειτουργικό κόστος ηλεκτροκίνησης (αiΑ) ανά χιλιόμετρο ανέρχεται σε:  0,087 €. 

Για το πετρελαιοκίνητο mini bus υπολογίζουμε το λειτουργικό κόστος κίνησης θεωρώντας ότι καταναλώνει 

18λίτρα/100χλμ με 1,9€/λίτρο το κόστος καυσίμου, συνεπώς το κόστος (αiΑ) ανά χιλιόμετρο ανέρχεται σε:  

0,34€.  

 Ο συντελεστής φθοράς ελαστικών (βi) σύμφωνα με το παράρτημα του ΦΕΚ 1449/Β’/2013, είναι: 

0,00019 και το κόστος ανά ελαστικό του ηλεκτροκίνητου είναι 75,00 € ενώ του mini bus είναι 150,00 €. 

 Η εμπορική ταχύτητα (γi) εντός μεσαιωνικής πόλης, υποθέτουμε ότι θα είναι για τα ηλεκτροκίνητα 6 

km/h , ενώ του mini bus εκτός των τειχών υποθέτουμε ότι είναι 21 km/h. Τα κόστη όλων των οχημάτων (Γ) είναι 

μηδέν, καθώς αγοράστηκαν τα παρελθόντα έτη.  

 Το κόστος ασφάλισης (Δ) είναι: 193,00 ευρώ για τα ηλεκτροκίνητα και 250,00 ευρώ για mini bus.  

 Το κόστος των οδηγών (Ε) περιλαμβανομένων μισθοδοσίας, επιδομάτων, ασφαλιστικών εισφορών κλπ, 

είναι ίσο με 7200,00 € για τους έξι μήνες. 

 Τα τέλη κυκλοφορίας (Τ) είναι μηδενικά όταν πρόκειται για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ενώ για το mini bus 

300,00 €. 

Ειδικά για την ηλεκτροκίνηση, οι παραπάνω συντελεστές κατανάλωσης θα ισχύουν σε όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης, δεδομένου ότι προέκυψαν από αυτοψία που διενήργησε επιτροπή Δήμου - ΔΕΣ ΡΟΔΑ.  

Δαπάνες Αυτοκινήτων: Ως τέτοιες νοούνται η αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και τα ασφάλιστρα. Τα 

ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν ήδη αγορασθεί από την Δημοτική Επιχείρηση. 

Κόστος των οδηγών των οχημάτων, όπως προκύπτει από τις μισθοδοτικές καταστάσεις. Συμφωνείται ότι για 

τέσσερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ένα mini bus με δύο βάρδιες ημερησίως για τα ηλεκτροκίνητα και τρεις για 

το mini bus λαμβανομένων υπόψη αδειών κ.λ.π. απαιτούνται δεκατέσσερις (15) οδηγοί. Για τον προϋπολογισμό 

του έργου, θεωρήθηκε ότι το ανά οδηγό κόστος περιλαμβανομένων μισθοδοσίας, επιδομάτων, ασφαλιστικών 

εισφορών κλπ, είναι ίσο με 7.200,00 € για τους έξι μήνες. 

Οι γραμμές θα λειτουργούν για όλη τη θερινή περίοδο και συγκεκριμένα από 1
η
 Μαΐου έως 31

η
 Οκτωβρίου 

2021, καθημερινά, δηλαδή 184 ημέρες 08:00-00:00 για τα ηλεκτροκίνητα και 07:00-01:00 για το mini bus. 

Η συχνότητα των δρομολογίων εξαρτάται από τη διαδρομή και αναλύεται παρακάτω:  

Διαδρομή 1 

Με αφετηρία την πλατεία Σύμης και μέσω της Πλ. Μουσείου ακολουθώντας την οδό Ιπποτών και την οδό 

Ορφέως, με τερματισμό στο τέλος της Ορφέως. 

Με αφετηρία την οδό Ορφέως, ακολουθώντας την οδό Σωκράτους, στην πλατεία Ιπποκράτους αριστερά 

ακολουθώντας την οδό Ερμού, αριστερά προς την πλατεία Μουσείου και τερματισμό στην πλατεία Σύμης.  

Χιλιομετρική απόσταση 1,55 km. Θα εκτελεί 3 δρομολόγια την ώρα, με κόστος 2,10 € ανά δρομολόγιο. 

Διαδρομή 2 

Με αφετηρία την πλατεία Σύμης και μέσω της  πλ. Μουσείου, ακολουθώντας την οδό Απελλού, συνεχίζοντας 

στην οδό Πλάτωνος και έπειτα δεξιά στην οδό Σοφοκλέους, στο τέλος της οποίας συνεχίζοντας δεξιά στην οδό 

Ομήρου με έξοδο από την πύλη Αγ. Αθανασίου. 

Με αφετηρία την πύλη Αγ. Αθανασίου, μέσω τον οδών Ιπποδάμου, Σωκράτους στην πλατεία Ιπποκράτους, 

αριστερά ακολουθώντας την οδό Ερμού, αριστερά προς την πλατεία Μουσείου και τερματισμό στην πλατεία 

Σύμης. 

Χιλιομετρική απόσταση 2,05 km. Θα εκτελεί 3 δρομολόγια την ώρα, με κόστος 2,78 € ανά δρομολόγιο. 

Διαδρομή 3  

Με αφετηρία την πλατεία Σύμης και μέσω της πλ. Μουσείου, ακολουθώντας την οδό Απελλού, αριστερά στην 

οδό Σωκράτους, ακολουθώντας την οδό Αριστοτέλους, δεξιά στην οδό Θησέως και δεξιά στην οδό Κισθινίου με 

τερματισμό στις αρχές της οδού Εκάτωνος.  
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Με αφετηρία την οδό Εκάτωνος εντός της πύλης Ακαντιάς και ακολουθώντας τις οδούς Ειρήνης, Πυθαγόρα, 

διασχίζοντας την πλατεία Ιπποκράτους, ακολουθώντας την οδό Ερμού, αριστερά προς την πλατεία Μουσείου και 

τερματισμό στην πλατεία Σύμης. 

Χιλιομετρική απόσταση 1,95 km. Θα εκτελεί 3 δρομολόγια την ώρα, με κόστος 2,64 € ανά δρομολόγιο. 

Διαδρομή 4  

Με αφετηρία την οδό Ορφέως, ακολουθώντας την οδό Σωκράτους, δεξιά στην οδό Πλάτωνος και έπειτα δεξιά 

στην οδό Σοφοκλέους, στο τέλος της οποίας συνεχίζοντας δεξιά στην οδό Ομήρου και ακολουθώντας την οδό 

Ιπποδάμου και Ορφέως τερματισμός στο σημείο εκκίνησης.  

Χιλιομετρική απόσταση 1,55 km. Θα εκτελεί 3 δρομολόγια την ώρα, με κόστος 2,10 € ανά δρομολόγιο. 

Διαδρομή mini bus 

Με αφετηρία το χώρο στάθμευσης που διαμορφώθηκε στο λιμάνι της Ακαντιάς, θα κινείται μέχρι την πλατεία 

Σύμης και θα επιστρέφει στο χώρο στάθμευσης 

Χιλιομετρική απόσταση 3,5 km. Θα εκτελεί 3 δρομολόγια την ώρα, με κόστος 3,65 € ανά δρομολόγιο 

Το κόστος ανά διαδρομή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ανέρχεται: 

Διαδρομή (1) : 184 ημέρες Χ 3 δρομολόγια Χ 16 ώρες Χ 2,10 € = 18.547,20 € 

Διαδρομή (2) : 184 ημέρες Χ 3 δρομολόγια Χ 16 ώρες Χ 2,78 € = 24.552,96 € 

Διαδρομή (3) : 184 ημέρες Χ 3 δρομολόγια Χ 16 ώρες Χ 2,64 € = 23.316,48 € 

Διαδρομή (4) : 184 ημέρες Χ 3 δρομολόγια Χ 16 ώρες Χ 2,10 € = 18.547,20 € 

Διαδρομή mini bus : 184ημέρες Χ 3 δρομολόγια Χ 28 ώρες Χ 3,65 € = 

36.266,40 € 

Μετά από στρογγυλοποίηση το συνολικό κόστος και για τις πέντε (5) διαδρομές είναι 150.000€ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.  

Η υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης θα χρηματοδοτηθεί εξ' ολοκλήρου από πόρους του 

 ΑΡΘΡΟ 7 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΟΥ» 

Οι συμβάσεις θα υλοποιηθούν με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του Ν. 4412/16, (ΦΕΚ 147 Α’/8.8.2016) 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το 

Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α’/9-03-2021) και του ισχύοντος εκάστοτε θεσμικού πλαισίου, των σχετικών 

διαταγμάτων και κανονιστικών πράξεων. 

προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου, έτους 2022 από τον Κ.Α. 00-6737.0007. 

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, με σύνταξη σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής, που θα βεβαιώνουν το εκτελούμενο 

συγκοινωνιακό έργο, εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και 

ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας. Η Επιτροπή δύναται να εισηγηθεί την αλλαγή των διαδρομών του 

άρθρου 3 της παρούσης, αν προκύψουν προβλήματα από τις τοπικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 

του συγκοινωνιακού έργου, σύμφωνα με το άρθρο 13, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 174 

«Τροποποίηση συμβάσεων και συμφωνιών πλαίσιο κατά τη διάρκειά τους - Αντικατάσταση του άρθρου 61 του 

ν. 3433/2006» του Ν. 4782/2021 και σε κάθε περίπτωση για μη ουσιώδεις τροποποιήσεις (Κατευθυντήρια 

Οδηγία 22 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα: «Τροποποίηση των συμβάσεων 

κατά τη διάρκειά τους». 
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Στην Επιτροπή συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των συμβαλλόμενων μερών, οι οποίοι ορίστηκαν από τους νόμιμους 

εκπροσώπους των φορέων και είναι οι:  

α) Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος, Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης, Πρόεδρος της 

Επιτροπής με αναπληρωτή τον Παντελή Φεϊζίδη, Τοπογράφο Μηχανικό, μόνιμο υπάλληλο Δήμου Ρόδου. 

β) Δημήτριος Τσίκκης, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών Ρόδου «Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ» με 

αναπληρωτή τον Ηλία Πετρίδη, Αντιπρόεδρο της «Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ».  

γ) Φώτιος Καραμανώλης, Διευθυντή της «Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ» με αναπληρωτή τον Νικόλαο Νικολή, Προϊστάμενο 

Τμήματος Συγκοινωνίας «Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ». 

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 μέλος της που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση. 

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 - ΡΗΤΡΕΣ 

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 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και να αξιώσει 

κάθε θετική ή αποθετική ζημία του. 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η «ΔΕΣ ΡΟΔΑ» ευθύνεται καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του Δήμου 

Ρόδου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του βάσει των υποχρεώσεών του, όπως περιγράφονται και έναντι 

των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρον 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 

Η ΔΕΣ ΡΟΔΑ εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Δήμο Ρόδου 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. 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

σύμβασης, καθώς και τη χρονική παράταση αυτής, απαιτείται η έγγραφη συμφωνία και των δύο συμβαλλομένων 

μερών κατόπιν γνώμης της Κοινής Επιτροπής Εποπτείας Παρακολούθησης της Σύμβασης, τηρουμένων των 

διατάξεων του άρθρου 174 «Τροποποίηση συμβάσεων και συμφωνιών πλαίσιο κατά τη διάρκειά τους - 
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Αντικατάσταση του άρθρου 61 του ν. 3433/2006» του Ν. 4782/2021 και σε κάθε περίπτωση για μη ουσιώδεις 

τροποποιήσεις (Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα: 

«Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους». 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η υποκατάσταση απαγορεύεται, χωρίς έγκριση του Δήμου Ρόδου, ο οποίος αποφασίζει ύστερα από αίτηση της 

ΔΕΣ ΡΟΔΑ. Εφόσον ο Δήμος Ρόδου διαπιστώσει ότι έχει χωρέσει υποκατάσταση χωρίς έγκριση του, κηρύσσει 

έκπτωτη τη ΔΕΣ ΡΟΔΑ. 

Σε κάθε περίπτωση υποκατάστασης η ΔΕΣ ΡΟΔΑ ευθύνεται μαζί με τον υποκατάστατο εις ολόκληρον προς τον 

κύριο του έργου. 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

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

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

που θα υπογράψει η ΔΕΣ ΡΟΔΑ 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 Δήμο Ρόδου 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. 

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 επτά (7) πρωτότυπα, έλαβε δε ο κάθε συμβαλλόμενος από δύο (3) και ένα 

κατατέθηκε στο πρωτόκολλο/αρχείο του Δήμου Ρόδου. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ο Πρόεδρος  

της «Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ» 

 

Δημήτριος Τσίκκης 

     Ο Αντιδήμαρχος 

              Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας 

Δόμησης  

 

             Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος 

               Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ 

 

 

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ:  

Ημερομηνία Ώρα Χιλιόμετρα Ονομ/μο Οδηγού Υπογραφή 
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Έλεγχος 

     

     

     

     

     

     

 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 358/2022  

 

 

   

 

 

                           

             

            ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρίκης Ευστράτιος 

Coliadis Alexandre-Basile (Αλέξης)  

Φλοσκάκης Νεκτάριος     

Μανέττας Βασίλειος                                                                        

Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα    

          

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

    

 

 

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

α/α η αναπληρώτρια 

 

 

 
Παπαγεωργίου Μαρία 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

      Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Δήμαρχος Ρόδου 

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Τηλέμαχος Καμπούρης 
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