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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 19
ης

 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης 

της 17
ης 

Μαϊου 2022 

Αριθμός Απόφασης 383/2022 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 23
ο
  

1) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του Αναπτυξιακός 

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού με την 

επωνυμία «ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 Α.Ε.», για την πράξη : Τεχνική 

Βοήθεια στο Δήμο Ρόδου για την εκπόνηση τεχνικής μελέτης στη Δ.Ε. Ρόδου και μελέτης 

πυροπροστασίας των παιδικών σταθμών του Δήμου ποσού 78.492,00(με ΦΠΑ) 2) Εξουσιοδότηση του 

Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων να συγκροτήσει την ομάδα έργου για την παρακολούθηση του φυσικού 

αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης. 3) Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 9) με τους αναπληρωτές τους. (Εισήγηση με α/α 

2260/13-05-2022 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών). 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Τρίτη 17 Μαϊου 2022 και ώρα  

11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  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, 02 του Ν.4623/2019 και εκ νέου με την παρ.1 

του άρθρου 40 του Ν.4735/20) 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.: 2/24306/13-05-2022, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 77, παράγραφος 6 

του Ν.4555/2018 και αποφασίζει την έκδοση των κατωτέρω αποφάσεων. 

Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχο Ρόδου κ. Αντώνη Β. 

Καμπουράκη, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) 

μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα (10) μέλη και ονομαστικά ως εξής: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

01.  Καμπουράκης Β. Αντώνης 01. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος 

02. Καρίκης Ευστράτιος  

03.  Καμπούρης Τηλέμαχος  

04.  Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης)  

05.   Φλοσκάκης Νεκτάριος  

mailto:oikepitropi@rhodes.gr
http://www.rhodes.gr/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-40-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-40-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
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06.  Μανέττας Βασίλειος  

07.  Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα  

08. Γιαννάς Νικόλαος  

09. Κορωναίος Ιωάννης  

10.Ζανεττούλλης Δημήτριος (ως πρώτο 

αναπληρωμαντικό μέλος αντικατέστησε το 

τακτικό μέλος κ. Παλαιολόγου Μιχαήλ) 

 

Παρόντων επίσης της Γενικής Γραμματέα Δήμου Ρόδου κ. Κυριακής Νικολαίδου, της Προϊσταμένης Τμήματος 

Συλλογικών Οργάνων κ. Μαρίας Μανωλίτση, της Αναπληρώτριας Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κ. 

Μαρίας Παπαγεωργίου. 

 

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

διάταξης επί συνόλου είκοσι έξι (26), ο Πρόεδρος κ. Αντώνης Β. Καμπουράκης, έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση με α/α . (Εισήγηση με α/α 2260/13-05-2022 Διεύθυνσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών, της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου. 
 

ΘΕΜΑ: 1) Έγκριση σύναψης  Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του Αναπτυξιακός 

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού με την επωνυμία 

«ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 Α.Ε.», για την πράξη : Τεχνική Βοήθεια 

στο Δήμο Ρόδου για την εκπόνηση τεχνικής μελέτης στη Δ.Ε. Ρόδου και μελέτης πυροπροστασίας των 

παιδικών σταθμών του Δήμου ποσού 78.492,00(με ΦΠΑ) 

2) Εξουσιοδότηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων  να συγκροτήσει την ομάδα έργου για την 

παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης. 

3) Ορισμός   εκπροσώπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης 

(άρθρο 9) με τους αναπληρωτές τους. 

Στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής του Δήμου Ρόδου, λόγω της έλλειψη προσωπικού του Δήμου Ρόδου, 

καθώς και για την προσπάθεια υλοποίησης μεγαλύτερου μέρους των έργων του Τεχνικού Προγράμματος, 

απαιτείται συστράτευση όλων των αναπτυξιακών δυνάμεων και τεχνική υποστήριξη του Δήμου Ρόδου από τον 

Μονοπρόσωπο Αναπτυξιακό του Οργανισμό στην εκπόνηση τεχνικών μελετών. 

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση αφορά μελέτες για έργα που περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Προγράμμα 

2022 του Δήμου Ρόδου, ήτοι αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι η εκπόνηση μελετών 

για τα κάτωθι έργα: 

1. Συμπλήρωση εγκαταστάσεων πυρασφάλειας Δημοτικών Παιδικών Σταθμών. 

2. Ολοκλήρωση εργασιών για τη διάνοιξη της οδού Καμείρου. 

Ο Δήμος Ρόδου αναλαμβάνει την πληρωμή ποσού 76.922,16 € προς τη ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, εις βάρος του κωδικού εξόδου του 

προϋπολογισμού Δήμου Ρόδου για το έτος 2022: Κ.Α. 00-6737.0014 «Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ 

Δήμου Ρόδου και ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ για την πράξη : Τεχνική Βοήθεια στο Δήμο Ρόδου για την εκπόνηση 

τεχνικών μελετών».  

 Το υπόλοιπο ποσό  για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης 1.569,84€ θα καταβληθεί από την 

ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 Α.Ε. (άρθρο 5 της Προγραμματικής) 

Τα ποσά που δεν θα απορροφηθούν ή δεν δαπανηθούν εντός του έτους, θα μεταφερθούν ισόποσα στον 

προϋπολογισμό του επόμενου έτους κ.ο.κ. έως τη λήξη της Π.Σ.  

 Η διάρκεια της Προγραμματικής προβλέπεται για 9 μήνες. (άρθρο 6 της Προγραμματικής) 

 

ΑΔΑ: 97ΕΦΩ1Ρ-6ΓΗ



3/20 

 

 Σύμφωνα με το άρθρο 8 της Προγραμματικής για την παρακολούθηση υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου 

της Προγραμματικής συγκροτείται Ομάδα Έργου. Στην επιτροπή συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των 

συμβαλλομένων μερών και θα πρέπει να οριστούν 2 εκπρόσωποι του Δήμου. 

  Σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας σύμβασης ορίζεται κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης. 

Στην επιτροπή συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των συμβαλλομένων μερών και θα πρέπει να οριστούν 2 

εκπρόσωποι του Δήμου με τους αναπληρωτές τους. 

Μετά τ’ ανωτέρω ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει τα παρακάτω: 

Α) Έγκριση σύναψης  Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του Αναπτυξιακός 

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού με την επωνυμία 

«ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 Α.Ε.», για την πράξη : Τεχνική 

Βοήθεια στο Δήμο Ρόδου για την εκπόνηση τεχνικής μελέτης στη Δ.Ε. Ρόδου και μελέτης 

πυροπροστασίας των παιδικών σταθμών του Δήμου ποσού 78.492,00(με ΦΠΑ) 

 

η οποία έχει ως εξής: 

ΣΧΕΔΙΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

των άρθρων 12 και 44 του Ν.4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4674/2020 

 

μεταξύ των: 

I. «Δήμος Ρόδου» Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, 

II. Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

«ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ » 

για την πράξη 

 

«Τεχνική Βοήθεια στο Δήμο Ρόδου για την εκπόνηση τεχνικής μελέτης στη Δ.Ε. Ρόδου και μελέτης 

πυροπροστασίας των παιδικών σταθμών του Δήμου» 

 

Προϋπολογισμού:   63.300,00 €     πλέον ΦΠΑ 24%, 

ήτοι συνολικά          78.492,00 €,  διάρκειας 9 μηνών 

 

Μάιος  2022 

Στη Ρόδο, την ……………. …./      /2022 :  
1. Ο Δήμος Ρόδου, ο οποίος εδρεύει στη Ρόδο, στην Πλατεία Ελευθερίας αριθμός 1, με Α.Φ.Μ. 997561152, 

Δ.Ο.Υ. Ρόδου και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Αντώνιο Καμπουράκη. 

2. Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού 

με την επωνυμία «ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 Α.Ε.», ο οποίος εδρεύει 

στην Ρόδο, Νέα Πτέρυγα Παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου, οδός Ι. Μεταξά, με Α.Φ.Μ: 801611124, Δ.O.Υ. 

Ρόδου και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της, κ. Αντώνιο 

Καμπουράκη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, κ. Ιωάννη Δημόπουλο. 

Έχοντας υπόψη :  

1. Τις διατάξεις : 

α) του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010), όπως ισχύουν, 
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β) του Ν.4412/2016 – ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016), όπως ισχύουν και 

ειδικότερα τα άρθρα 12 και 44 αυτού, 

γ) του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση 

της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας 

των Ο.Τ.Α., Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018), όπως ισχύουν, 

 δ) του Ν.4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 53/Α/11-03-

2020), όπως ισχύουν, και ειδικότερα τα άρθρα 2 και 3 αυτού, 

ε) του Ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» 

(A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική 

κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 21 των Λοιπών 

Διατάξεων (ΦΕΚ 104/Α’/30-5-2020), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 132 του Ν. 4714/2020(ΦΕΚ Α' 

148/31-07-2020), 

στ) της υπ’ αρίθμ. 200/16-06-2020 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. πρωτοκόλλου 37260), 

ζ) του Ν.4735/2020 Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων 

στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της 

Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις 

για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 197/Α/12.10.2021), 

η) του Ν. 4795/2021 Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη 

δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση (ΦΕΚ 

62/Α/17.04.2021). 

2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου όπως ισχύει. 

3. Την υπ’αρίθμ. πρωτοκόλλου 16/4103/20-01-2022 Βεβαίωση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών του Δήμου Ρόδου περί μη επάρκειας προσωπικού και περί της ανάγκης υποστήριξης του 

υφιστάμενου προσωπικού στην υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ρόδου έτους 2022. 

4. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ». 

5. Τις υπ’ αριθμό …… ανάληψη δαπάνης του Δήμου Ρόδου.  

6. Την υπ’ αριθμό …./..-..-2022 (ΑΔΑ:………….) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Ρόδου , περί έγκρισης των όρων και της σύναψης της Προγραμματικής Σύμβασης και εξουσιοδότησης 

του δημάρχου, κ. Αντωνίου Καμπουράκη, για την υπογραφή της παρούσας,  

7. Την υπ’ αριθμό ……./ -…-2022 απόφαση του Δ.Σ του  Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» περί 

έγκρισης των όρων και της σύναψης της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και εξουσιοδότησης στον 

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της, κ. Αντώνιο Καμπουράκη, και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο 

της εταιρείας, κ. Ιωάννη Δημόπουλο για την υπογραφή της παρούσας,  

Συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής : 

Άρθρο πρώτο 

Περιεχόμενο σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και περιέχει:  

 Το ισχύον δίκαιο 

 Τα περιεχόμενά της 

 Το Σκοπό  

 Το αντικείμενο-σκοπό της Σύμβασης  

 Υποχρεώσεις, καθήκοντα και δικαιώματα συμβαλλομένων 

 Τον Προϋπολογισμό – Πόρους  - Εκταμίευση  

 Διάρκεια 

 Το Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης  

 Ομάδα Έργου 

 Κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης  

 Την Αντισυμβατική Συμπεριφορά - Συνέπειες  

 Ευθύνη Φορέα Υλοποίησης  

 Τις Τελικές Διατάξεις 
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 Την Επίλυση Διαφορών. 

Άρθρο δεύτερο 

Σκοπός 

Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Ρόδου ανέρχεται σε ποσό 59.821.185,95 ευρώ. Τα νέα έργα έχουν συνολικό 

προϋπολογισμό ποσό 19.079.459,95€.  

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», συστάθηκε από το Δήμο Ρόδο με σκοπό την υποστήριξη και 

εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής του Δήμου Ρόδου, καθώς και την προώθηση της επιχειρηματικής, 

οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξής του. 

Στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής του Δήμου Ρόδου, λόγω της έλλειψη προσωπικού του Δήμου Ρόδου, 

καθώς και για την προσπάθεια υλοποίησης μεγαλύτερου μέρους των έργων του Τεχνικού Προγράμματος,  

απαιτείται συστράτευση όλων των αναπτυξιακών δυνάμεων και τεχνική υποστήριξη του Δήμου Ρόδου από τον 

Μονοπρόσωπο Αναπτυξιακό του Οργανισμό στην εκπόνηση  τεχνικών μελετών, όπως αναλυτικά 

αποτυπώνονται στο επόμενο άρθρο της Προγραμματικής Σύμβασης. 

Σκοπός είναι η ολοκλήρωση των μελετών του άρθρου 3 της παρούσης με προσθήκη της μελέτης πυρασφάλειας 

των δημοτικών παιδικών σταθμών 

Άρθρο τρίτο 

Αντικείμενο 

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση αφορά μελέτες του Τεχνικού Προγράμματος 2022 του Δήμου Ρόδου, ήτοι 

αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι η εκπόνηση μελετών για τα κάτωθι έργα: 

1.Συμπλήρωση εγκαταστάσεων πυρασφάλειας Δημοτικών Παιδικών Σταθμών. 

2. Ολοκλήρωση εργασιών για τη διάνοιξη της οδού Καμείρου. 

 

Άρθρο τέταρτο 

Υποχρεώσεις, καθήκοντα και δικαιώματα συμβαλλομένων 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις, καθήκοντα και δικαιώματα: 

α) Ο Δήμος Ρόδου αναλαμβάνει: 

1. Να παρέχει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που 

θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης.   

2. Να παραλάβει τα έγγραφα που θα παραδοθούν από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ««ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 

Α.Ε.»» στην αρμόδια διεύθυνση του Δήμου Ρόδου.   

3. Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα για την 

παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου και της πορείας αυτού, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η αρτιότητα υλοποίησής του. 

4. Να ολοκληρώνει τη διεκπεραίωση όλων των θεμάτων (αναγκαίες οργανωτικές και διοικητικές ενέργειες, 

αντίστοιχες αποφάσεις σε συνεννόηση με τους αναγκαίους φορείς) που αφορούν την υλοποίηση της 

παρούσας. 

5. Να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη λήψη αδειοδοτήσεων όπου και όταν απαιτηθούν. 

6. Να παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου. 

7. Να ανταποκρίνεται εγκαίρως στις οικονομικές υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα. 

8. Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, όπου αυτό απαιτείται.  

9. Να ορίσει τους εκπροσώπους του με τους αναπληρωτές τους στην Ομάδα Έργου του άρθρου 8. 

10. Να ορίσει τους εκπροσώπους του με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του 

άρθρου 9. 

11. Να διαθέσει το ποσό για το οποίο έχει δεσμευτεί δια της παρούσης. 

β) Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» αναλαμβάνει: 

1. Να εκπονήσει, να συγκεντρώσει, να οργανώσει και να παραδώσει στην αρμόδια διεύθυνση του Δήμου 

Ρόδου τα απαραίτητα έγγραφα, στοιχεία και τεχνικά δεδομένα που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

προβλεπόμενες διαδικασίες της παρούσης και σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτή. 

2. Να υποστηρίξει τον Δήμο Ρόδο στις απαραίτητες ενέργειες για τη λήψη αδειοδοτήσεων όπου, όποτε και αν 

απαιτηθεί. 

3. Να ορίσει τον εκπρόσωπό του με τον αναπληρωτή του στην Ομάδα Έργου του άρθρου 9. 

4. Να ορίσει τον εκπρόσωπό του με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 

9. 

5. Να οργανώσει την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης σε διαδικαστικό επίπεδο. 
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6. Να διαθέτει για τον σκοπό αυτό το αναγκαίο προσωπικό, συνεργάτες και στελέχη προκειμένου να 

διασφαλιστεί η αρτιότητα για την ομαλή υλοποίηση και έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου στις 

προβλεπόμενες ημερομηνίες, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο. 

7. Να παρέχει αναλυτική ενημέρωση, σε όλες τις φάσεις εκτέλεσης του έργου, των μελών της παρούσας 

Προγραμματικής Σύμβασης και των εμπλεκόμενων αρμόδιων φορέων για την πορεία του, όποτε αυτό της 

ζητηθεί. 

8. Να διαθέσει το ποσό για το οποίο έχει δεσμευτεί δια της παρούσης. 

9. Να διαθέτει τον αναγκαίο χώρο, που χρειάζεται, καθώς και την παροχή υπηρεσιών από τα διαθέσιμα 

στελέχη της στα γραφεία των υπηρεσιών που σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου. 

 

Άρθρο πέμπτο 

Προϋπολογισμός -  πόροι - καταβολές 

1. Ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτέλεσης των προβλεπόμενων από το άρθρο 3 και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

της παρούσας Σύμβασης εργασιών ανέρχεται σε ποσό εβδομήντα οχτώ χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα δύο 

ευρώ (78.492,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ο προϋπολογισμός των επιμέρους εργασιών 

αποτυπώνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. 

2. Οι πόροι για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης θα προέρχονται και θα εκταμιεύονται α) από 

τον Δήμο Ρόδου από τον Κ.Α. 00-6737.0016 , ο οποίος θα συνεισφέρει ποσό εβδομήντα έξι χιλιάδες 

εννιακόσια είκοσι δύο ευρώ (76.922,16€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% προερχόμενο από τους 

ιδίους πόρους του Δήμου Ρόδου και β) από την «ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 Α.Ε.» ποσό χίλια πεντακόσια εξήντα 

εννέα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (1.569,84€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.  

3. Η εκταμίευση των πόρων θα γίνεται ανάλογα με την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης και μετά 

από απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, η οποία και θα πιστοποιεί από ποσοτική και 

ποιοτική άποψη, αλλά και από πλευράς τηρήσεως    των σχετικών προθεσμιών την εκτέλεση της 

παρούσας, βεβαιώνοντας αυτό εγγράφως. 

4. Η καταβολή των χρημάτων στην «ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 Α.Ε.» θα γίνει σε δύο (2) δόσεις ως εξής:  

5. Η πρώτη δόση, ποσού ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, το 

οποίο αντιστοιχεί στο 25,48% του συνολικού προϋπολογισμού της παρούσας θα καταβληθεί με την 

πιστοποίηση από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Άρθρου 9 της παρούσας Προγραμματικής 

Σύμβασης, της εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτής σε ποσοστό 25,48%. Η ως άνω 

πιστοποίηση θα αποτυπώνεται εγγράφως σε Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης στο οποίο 

θα πιστοποιείται η ανταπόκριση της «ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 Α.Ε.» στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από 

την παρούσα σύμβαση ποσοτικά, ποιοτικά και εμπρόθεσμα, βεβαιώνοντας αυτό εγγράφως. Επιτρέπεται η 

υπέρβαση του ως άνω ποσού μέχρι 5%. 

6. Η δεύτερη δόση, ποσού ύψους πενήντα οχτώ χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (58.492,00 €) 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, το οποίο αντιστοιχεί στο 74,52% του συνολικού προϋπολογισμού 

της παρούσας θα καταβληθεί με την πιστοποίηση από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Άρθρου 9 της 

παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, της εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτής σε 

ποσοστό 100%. Από το παραπάνω ποσό, η «ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 Α.Ε.»  θα συμμετάσχει στη καταβολή με 

ποσό χίλια πεντακόσια εξήντα εννέα και ογδόντα τέσσερα λεπτά (1.569,84€) συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 24%, καταβολή η οποία προηγείται της καταβολής του Δήμου Ρόδου. Η ως άνω πιστοποίηση θα 

αποτυπώνεται εγγράφως σε Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης στο οποίο θα πιστοποιείται 

η ανταπόκριση της «ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 Α.Ε.» στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την παρούσα 

σύμβαση ποσοτικά, ποιοτικά και εμπρόθεσμα, βεβαιώνοντας αυτό εγγράφως. Επιτρέπεται η υπέρβαση του 

ως άνω ποσού μέχρι 5%. 

7. Η οποιαδήποτε υπέρβαση στις ανωτέρω εκταμιεύσεις θα πρέπει να συμψηφίζεται με τις υπόλοιπες και να 

μην προκαλεί σε καμία περίπτωση υπέρβαση του συνολικού προϋπολογισμού της παρούσας. 

 

Άρθρο έκτο 

Διάρκεια 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της. 
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Άρθρο έβδομο 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

1. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της παρούσας αφορά σε χρονικό διάστημα 

εννέα (9) μηνών, από την υπογραφή της, και παρουσιάζεται ενδεικτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας, το 

οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. 

2. Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 

ανάλογα με την πορεία του φυσικού αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης. 

3. Με απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης μπορεί να δίδεται παράταση της 

σύμβασης το πολύ ίση με το 50% της αρχικώς προβλεπόμενης διάρκειας, ενώ για μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα με απόφαση των αρμοδίων οργάνων των μερών κατόπιν σχετικής εισήγησης της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης.  

Άρθρο όγδοο 

Ομάδα Έργου 

1. Για την παρακολούθηση υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης 

συγκροτείται Ομάδα Έργου των συμβαλλομένων μερών αποτελούμενη από δύο εκπροσώπους  του Δήμου 

Ρόδου, και έναν εκπρόσωπο της «ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 Α.Ε.». 

2. Η ομάδα έργου συνέρχεται τακτικά όταν διαπιστώνεται η εκτέλεση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

σε ποσοστό 15% προοδευτικά, ή περισσότερες αν χρειαστεί και έκτακτα όποτε αυτό ζητηθεί από μέλος αυτής, 

παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης και συντάσσει 

εκθέσεις προόδου προς την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης. 

 

Άρθρο ένατο 

Κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης 

1. Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 

(Κ.Ε.) της Προγραμματικής Σύμβασης. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από τους: 

α. κ. ………………, εκπρόσωπο του Δήμου Ρόδου, με αναπληρωτή του τον ………………..,  

β. κ. ……………….., εκπρόσωπο του Δήμου Ρόδου με αναπληρωτή του τον κ. ……………,  

γ. κ. ………………….., εκπρόσωπο του Αναπτυξιακού Οργανισμού “ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 Α.Ε.»  με 

αναπληρωτή του τον κ. …………………… 

Τη γραμματειακή-διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής αναλαμβάνει ο Αναπτυξιακός Οργανισμός 

“ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 Α.Ε.». 

2. Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της προγραμματικής 

σύμβασης, υποβοήθηση της υλοποίησης του αντικειμένου αυτής, η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των 

συμβαλλόμενων μερών σχετικής με την ερμηνεία των όρων ή τον τρόπο εφαρμογής και η διαπίστωση της 

εκπλήρωσης των υποχρεώσεων και καθηκόντων των συμβαλλομένων μερών της Προγραμματικής Σύμβασης. 

3. Η Επιτροπή πιστοποιεί τη πρόοδο του φυσικού αντικειμένου της Σύμβασης δια των παραδοτέων, 

παραλαμβάνει αυτά και εγκρίνει τις σχετικές εκταμιεύσεις προς τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΚΟΛΟΣΣΟΣ 

2047 Α.Ε.». 

4. Η επιτροπή αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των αντικειμένων της 

σύμβασης, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης. 

5.  Η επιτροπή εγκρίνει την παράταση της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με 

τους όρους αυτής, το πολύ ίση με το 50% της αρχικώς προβλεπόμενης διάρκειας, με αιτιολογημένη και γραπτή 

απόφασή της. 

6. Η επιτροπή εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα των μερών για την παράταση της χρονικής διάρκειας της 

Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους αυτής, μεγαλύτερη του 50% της αρχικώς προβλεπόμενης 

διάρκειας, με αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση της. 

7. Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ορίζεται ο εκ των εκπροσώπων του Δήμου Ρόδου, 

…………………………………. Ο Πρόεδρος έχει την ευθύνη σύγκλησης των συνεδριάσεων της Επιτροπής 

Παρακολούθησης καθώς και της υλοποίησης των αποφάσεων αυτής. 

8. Στην πρόσκληση της συνεδρίασης γράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ειδοποιούνται τα μέλη 

έγκαιρα με τον προσφορότερο τρόπο. Συγχρόνως, μαζί με την πρόσκληση αποστέλλεται κάθε αναγκαίο 

πληροφοριακό υλικό για ενημέρωση των μελών. 

9. Σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους της Επιτροπής να συμμετέχει, ειδοποιεί με ευθύνη του το νόμιμο 

αναπληρωτή του. 
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10. Η Κοινή Επιτροπή στο διάστημα υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης θα συνεδριάσει τέσσερις (4) 

φορές τουλάχιστον ή οποτεδήποτε ζητηθεί από οποιοδήποτε μέλος αυτής, για την παρακολούθηση της πορείας 

υλοποίησης και παραλαβή του φυσικού αντικειμένου του έργου. 

11. Τα συμβαλλόμενα μέρη διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του εκπροσώπου τους στην Επιτροπή. Στην 

περίπτωση αυτή οφείλουν έγκαιρα να γνωστοποιήσουν την αλλαγή αυτή εγγράφως στα λοιπά συμβαλλόμενα 

μέρη. 

12. Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της και συνεδριάζει στα γραφεία του 

Αναπτυξιακού Οργανισμού “ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 Α.Ε.». 

13. Κατά τα λοιπά η Επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τον Ν.2690/99 ( κώδικας διοικητικής διαδικασίας άρθρα 

13-15 για τα συλλογικά όργανα). 

Άρθρο δέκατο 

Αντισυμβατική συμπεριφορά – συνέπειες 

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. 

Άρθρο εντέκατο 

Ευθύνη φορέα υλοποίησης 

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 Α.Ε.» ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας 

προγραμματικής σύμβασης έναντι του Δήμου Ρόδου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι των 

τρίτων ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 Α.Ε.» ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού με τον 

Κύριο του Έργου. 

Άρθρο δωδέκατο 

Τελικές διατάξεις 

1. Καμία τροποποίηση της προγραμματικής Σύμβασης ή επέκτασή της, λόγω ανάγκης εκτέλεσης 

συμπληρωματικών εργασιών δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που υπογράφεται από εκπροσώπους των 

συμβαλλομένων μερών που στην προκειμένη περίπτωση είναι τα μέλη της Κοινής Επιτροπής, τα οποία 

αποφασίζουν σχετικά. 

2. Η για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία μη άσκηση των δικαιωμάτων ή παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε 

συμβαλλόμενο μέρος ή ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την Προγραμματική Σύμβαση ή καθυστέρηση στη 

λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να θεωρηθεί 

ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση 

δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την παρούσα. 

3. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της Σύμβασης, που θεωρούνται όλοι  ουσιώδεις, ή η 

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

παρέχει στα υπόλοιπα το δικαίωμα να καταγγείλουν τη Σύμβαση και να αξιώσουν κάθε θετική ή αποθεματική 

ζημιά τους. 

4. Σε περίπτωση αναιτιολόγητης καθυστέρησης στην παράδοση του φυσικού αντικειμένου της Σύμβασης 

πάνω από τριάντα (30) εργάσιμες μέρες από τους χρόνους που τέθηκαν συνολικά, είναι δυνατόν να ζητηθεί από 

την «ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 Α.Ε.», να καταβάλλει για κάθε ημέρα πρόσθετης καθυστέρησης και μέχρι και τριάντα 

(30) ημέρες, ποινική ρήτρα ίση με το δύο τοις χιλίοις (2‰) της συμβατικής αμοιβής και μέχρι συνολικού ποσού 

που αντιστοιχεί ποσοστιαία στο 6% της συμβατικής αμοιβής αυτού. 

5. Αντίστοιχα, ο συμβαλλόμενος που έχει την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης και καταβολής των 

αναγκαίων πόρων, οφείλει να προβαίνει άμεσα και ανελλιπώς στις χρηματοδοτήσεις όπως ορίσθηκαν στο 

άρθρο 4 της παρούσας Σύμβασης. Παρομοίως καθυστέρηση πληρωμής τριάντα (30) ημερών μετά την έγκριση 

πληρωμής από την Κοινή Επιτροπή , αποτελεί αιτία για αναστολή εργασιών και καταβολή τόκων υπερημερίας 

με ημερομηνία έναρξης εξήντα (60) ημέρες μετά την εγκριτική απόφαση πληρωμής από την Κ.Ε. της 

Σύμβασης. Κατά την περίπτωση αυτή, αυτοδικαίως, χορηγείται ισόχρονη παράταση στην υλοποίηση του 

αντικειμένου της Σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

6. Η Κ.Ε. Παρακολούθησης της Σύμβασης αποφαίνεται, κατόπιν σχετικής αίτησης της «ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 

Α.Ε.», για την αναγνώριση αποζημίωσης για τυχόν θετικές ζημιές, μη οφειλόμενες σε δική του υπαιτιότητα. 

7. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης, ο «ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 Α.Ε.» είναι υποχρεωμένος να παραδώσει 

όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του και αφορούν στο αντικείμενο που έχει αναλάβει, τα οποία αποτελούν 

πνευματική ιδιοκτησία του Δήμου Ρόδου.  
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8. Ταυτόχρονα ο συμβαλλόμενος που είναι υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση και καταβολή των 

αναγκαίων πόρων υποχρεούται να καταβάλει στον Αναπτυξιακό Οργανισμό το ποσό που αντιστοιχεί στις 

υπηρεσίες που προσέφερε, συμψηφίζοντάς το με τα ποσά που έχει ήδη καταβάλλει. 

9. Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκειά της, η συλλογή και επεξεργασία τυχόν 

προσωπικών δεδομένων κατά τα ανωτέρω γίνεται σύμφωνα με τη σχετική ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή 

νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών, ως 

κάθε φορά ισχύει. 

10. Πριν την διενέργεια πράξεων και ενεργειών της «ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 Α.Ε.», οι οποίες δεν περιγράφονται 

ρητώς στην παρούσα και συντρέχει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις υπέρ του κυρίου του έργου τεκμήριο 

αρμοδιότητας η οποία δεν έχει μεταβιβαστεί δια της παρούσας, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση αυτού. 

11. Η διαδικασία καταγγελίας της Σύμβασης προϋποθέτει την έγγραφη ειδοποίηση του συμβαλλόμενου ώστε 

να απαντήσει εγγράφως και σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) 

ημέρες από την παραλαβή τη έγγραφης ειδοποίησης. 

 

Άρθρο Δέκατο Τρίτο 

Επίλυση Διαφορών -  Κυρώσεις 

1. Το παρόν άρθρο ρυθμίζει τον τρόπο επίλυσης διαφορών και της επιβολής κυρώσεων σε βάρος του 

συμβαλλόμενου που παραβαίνει τους όρους της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.  

2. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου όσον αφορά             στην ερμηνεία 

και εκτέλεση αυτής και κάθε άλλο σχετικό με αυτήν ζήτημα.  

3. Τα μέρη συμφωνούν ότι κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή της παρούσης, όπως και κάθε 

διένεξη ανακύπτουσα από τους όρους της παρούσης, υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα 

των Δικαστηρίων της Ρόδου, στα οποία τα μέρη ρητώς υπάγονται  δια της παρούσης για την επίλυση και 

επιβολή κυρώσεων.  

4. Κάθε επίδοση εγγράφου μεταξύ των μερών σχετικώς με την παρούσα θα γίνεται αποκλειστικώς στην 

ανωτέρω στην αρχή του παρόντος δηλούμενη διεύθυνση αυτών 

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

συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε δύο (2) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα (1). 

 

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 

Για τον Δήμο Ρόδου 

Ο Δήμαρχος Ρόδου 

 

Αντώνης Καμπουράκης 

 

Για την ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Ο Πρόεδρος                                                                   Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

 

          Αντώνης Καμπουράκης           Ιωάννης Δημόπουλος  
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Παράρτημα Ι – Ανάλυση Κόστους  

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση του κόστους της Σύμβασης βάσει των δράσεων που 

προβλέπονται στην παρούσα.   

Πίνακας: Αναλυτικός Προϋπολογισμός Ανά Δράση  

ΑΡ. 

ΔΡΑΣΗΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ 
 

1 
Συμπλήρωση εγκαταστάσεων πυρασφάλειας Δημοτικών Παιδικών Σταθμών. 30.000,00 € 

2 Ολοκλήρωση εργασιών για τη διάνοιξη της οδού Καμείρου. 30.000,00 € 

Σύνολο δράσεων 60.000,00 € 

Λειτουργικά έξοδα εκτέλεσης 5,5% επί του συνολικού τελικού κόστους 3.300,00€ 

Συνολικό Κόστος 63.300,00 € 

ΦΠΑ 24% 15.192,00 € 

Γενικό Σύνολο 78.492,00 € 

 

Πίνακας: Αναλυτικός Προϋπολογισμός ανά ειδικότητα και ανθρωπομήνες 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 
Ποσότητα 

(Ανθρωπομήνες) 

Μέσο Κόστος 

Ανθρωπομήνα 
Σύνολο Κόστους 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 2 2.500 € 5.000,00 € 

Πολιτικός Μηχανικός 7 2.500 € 17.500,00 € 

Τοπογράφος Μηχανικός 4 1.250 € 5.000,00 € 

Μηχανολόγος Μηχανικός 13 2.500 € 32.500,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 26 
 

60.000,00 € 

Λειτουργικά έξοδα εκτέλεσης 5,5% επί του συνολικού τελικού κόστους 3.300,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 63.300,00 € 

ΦΠΑ 24% 15.192,00 € 

Γενικό Σύνολο Με ΦΠΑ 24% 78.492,00 € 

 

Πίνακας: Ανθρωπομήνες ανά δράση και ειδικότητα 

 

ΑΡ. 

ΔΡΑΣΗΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ Αρχιτέκτων 

Μηχανικός 

Πολιτικός 

Μηχανικός 

Τοπογράφος 

Μηχανικός 

Μηχανολόγος 

Μηχανικός 

1 

 Συμπλήρωση εγκαταστάσεων 

πυρασφάλειας Δημοτικών 

Παιδικών Σταθμών. 

0 3 0 9 12 

4 
Ολοκλήρωση εργασιών για τη 

διάνοιξη της οδού Καμείρου. 
2 4 4 4 14 

ΣΥΝΟΛΟ 2 7 4 13 26 

 

Κόστος 

Η υλοποίηση του αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί μια συνάρτηση της συνολικής δαπάνης 

των εργασιών, των ανθρωπομηνών εργασίας του κατάλληλου σε ειδικότητες και απαραίτητου σε αριθμό 

απασχολούμενου τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, στελεχών, συνεργατών και του συνολικού 

χρονοδιαγράμματος. Η συνολική διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης αντιστοιχεί σε διάστημα εννέα (9) 

μηνών. Η βάση εκτίμησης της συνολικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η συνολική διάρκεια 
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υλοποίησης των έργων και σχετικά με τις οριζόντιες επικουρικές δράσεις οι  ανθρωπομήνες που απαιτούνται. Η 

εκτίμηση του  κόστους στελεχών έγινε βάσει έρευνας αγοράς. Για τον προσδιορισμό του κόστους, έχει 

προσεγγιστεί η συσχέτιση της απασχόλησης και του αριθμού των στελεχών (ομάδες έργου) με την 

προεκτιμώμενη απαίτηση εργασίας ανά κατηγορία εργασίας και την ειδικότητα του κάθε στελέχους. Για τις 

παραπάνω κατηγορίες δαπανών θα υπάρξει απολογιστική ανάλυση δαπανών βάσει των παραδοτέων, σύμφωνα 

με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον Ν.4412/2016 όπως τροποποιημένα ισχύει. Οι παραπάνω δαπάνες 

προσαυξάνονται κατά 5,5% επί του συνολικού τους κόστους για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων 

εκτέλεσης αυτών με βάση τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Οι ανωτέρω δαπάνες θα 

καταβάλλονται εν συνόλω (άμεσες και έμμεσες) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.  

 

Παράρτημα ΙΙ – Χρονοδιάγραμμα  

ΑΡ. 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ-

Μελέτης 
1ο Τρίμηνο 2ο Τρίμηνο 3ο Τρίμηνο 

ΜΗΝΕΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1 

Συμπλήρωση εγκαταστάσεων 

πυρασφάλειας Δημοτικών 

Παιδικών Σταθμών. 
• • 

 
6 

2 
Ολοκλήρωση εργασιών για τη 

διάνοιξη της οδού Καμείρου.  • • 6 

 

Β) Την εξουσιοδότηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων  να συγκροτήσει την ομάδα έργου για την 

παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης. 

Γ)  Τον  ορισμό  2 εκπροσώπων του Δήμου με τους αναπληρωτές τους , στην κοινή Επιτροπή παρακολούθησης 

της Προγραμματικής Σύμβασης. 

          

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με α/α 2260/13-05-2022 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, της εφαρμογής 

εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου. 

 Το Νόμο 3463/2006. 

 Τις διατάξεις της παρ.1 άρθρου 75 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρου 77 του Ν.4555/18  

 Τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 72 ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 

4623/2019 και την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τεύχος Α'). 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
(Τα μέλη της παράταξης « ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» κ.κ. Γιαννάς Νικόλαος, Κορωναίος Ιωάννης και 

Ζανεττούλλης Δημήτριος  ψήφισαν «ΚΑΤΑ»)  

Α) Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του Αναπτυξιακού 

Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού με την επωνυμία 

«ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 Α.Ε.», για την πράξη «Τεχνική Βοήθεια 

στο Δήμο Ρόδου για την εκπόνηση τεχνικής μελέτης στη Δ.Ε. Ρόδου και μελέτης πυροπροστασίας των 

παιδικών σταθμών του Δήμου», προϋπολογισμού  63.300,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικά          

78.492,00€,  διάρκειας 09 μηνών και όπως παρακάτω αναλυτικά περιγράφεται. 

Β) Εξουσιοδοτείται ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων  να συγκροτήσει την ομάδα έργου για την 

παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης. 

Γ) Εγκρίνει τον ορισμό δύο (02) εκπροσώπων του Δήμου στην κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 

Προγραμματικής Σύμβασης αποτελούμενη από τους κατωτέρω: 

1. κ. Καμπούρη Τηλέμαχο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου 

2. κ. Μπεκιάρη Αλέξανδρο Αναπληρώτη Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

Δήμου Ρόδου. 

  

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-75-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-77-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-40-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
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ΣΧΕΔΙΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

των άρθρων 12 και 44 του Ν.4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4674/2020 

 

μεταξύ των: 

III. «Δήμος Ρόδου» Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, 

IV. Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

«ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ » 

για την πράξη 

 

«Τεχνική Βοήθεια στο Δήμο Ρόδου για την εκπόνηση τεχνικής μελέτης στη Δ.Ε. Ρόδου και μελέτης 

πυροπροστασίας των παιδικών σταθμών του Δήμου» 

 

Προϋπολογισμού:   63.300,00 €     πλέον ΦΠΑ 24%, 

ήτοι συνολικά          78.492,00 €,  διάρκειας 9 μηνών 

 

Μάιος  2022 

Στη Ρόδο, την ……………. …./      /2022 :  
1. Ο Δήμος Ρόδου, ο οποίος εδρεύει στη Ρόδο, στην Πλατεία Ελευθερίας αριθμός 1, με Α.Φ.Μ. 997561152, 

Δ.Ο.Υ. Ρόδου και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Αντώνιο Καμπουράκη. 

2. Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού 

με την επωνυμία «ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 Α.Ε.», ο οποίος εδρεύει 

στην Ρόδο, Νέα Πτέρυγα Παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου, οδός Ι. Μεταξά, με Α.Φ.Μ: 801611124, Δ.O.Υ. 

Ρόδου και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της, κ. Αντώνιο 

Καμπουράκη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, κ. Ιωάννη Δημόπουλο. 

Έχοντας υπόψη :  

1. Τις διατάξεις : 

α) του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010), όπως ισχύουν, 

β) του Ν.4412/2016 – ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016), όπως ισχύουν και 

ειδικότερα τα άρθρα 12 και 44 αυτού, 

γ) του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση 

της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας 

των Ο.Τ.Α., Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018), όπως ισχύουν, 

 δ) του Ν.4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 53/Α/11-03-

2020), όπως ισχύουν, και ειδικότερα τα άρθρα 2 και 3 αυτού, 

ε) του Ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» 

(A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική 

κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 21 των Λοιπών 

Διατάξεων (ΦΕΚ 104/Α’/30-5-2020), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 132 του Ν. 4714/2020(ΦΕΚ Α' 

148/31-07-2020), 

στ) της υπ’ αρίθμ. 200/16-06-2020 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. πρωτοκόλλου 37260), 
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ζ) του Ν.4735/2020 Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων 

στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της 

Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις 

για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 197/Α/12.10.2021), 

η) του Ν. 4795/2021 Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη 

δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση (ΦΕΚ 

62/Α/17.04.2021). 

2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου όπως ισχύει. 

3. Την υπ’αρίθμ. πρωτοκόλλου 16/4103/20-01-2022 Βεβαίωση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών του Δήμου Ρόδου περί μη επάρκειας προσωπικού και περί της ανάγκης υποστήριξης του 

υφιστάμενου προσωπικού στην υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ρόδου έτους 2022. 

4. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ». 

5. Τις υπ’ αριθμό …… ανάληψη δαπάνης του Δήμου Ρόδου.  

6. Την υπ’ αριθμό …./..-..-2022 (ΑΔΑ:………….) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Ρόδου , περί έγκρισης των όρων και της σύναψης της Προγραμματικής Σύμβασης και εξουσιοδότησης 

του δημάρχου, κ. Αντωνίου Καμπουράκη, για την υπογραφή της παρούσας,  

7. Την υπ’ αριθμό ……./ -…-2022 απόφαση του Δ.Σ του  Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» περί 

έγκρισης των όρων και της σύναψης της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και εξουσιοδότησης στον 

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της, κ. Αντώνιο Καμπουράκη, και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο 

της εταιρείας, κ. Ιωάννη Δημόπουλο για την υπογραφή της παρούσας,  

Συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής : 

Άρθρο πρώτο 

Περιεχόμενο σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και περιέχει:  

 Το ισχύον δίκαιο 

 Τα περιεχόμενά της 

 Το Σκοπό  

 Το αντικείμενο-σκοπό της Σύμβασης  

 Υποχρεώσεις, καθήκοντα και δικαιώματα συμβαλλομένων 

 Τον Προϋπολογισμό – Πόρους  - Εκταμίευση  

 Διάρκεια 

 Το Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης  

 Ομάδα Έργου 

 Κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης  

 Την Αντισυμβατική Συμπεριφορά - Συνέπειες  

 Ευθύνη Φορέα Υλοποίησης  

 Τις Τελικές Διατάξεις 

 Την Επίλυση Διαφορών. 

Άρθρο δεύτερο 

Σκοπός 

Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Ρόδου ανέρχεται σε ποσό 59.821.185,95 ευρώ. Τα νέα έργα έχουν συνολικό 

προϋπολογισμό ποσό 19.079.459,95€.  

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», συστάθηκε από το Δήμο Ρόδο με σκοπό την υποστήριξη και 

εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής του Δήμου Ρόδου, καθώς και την προώθηση της επιχειρηματικής, 

οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξής του. 

Στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής του Δήμου Ρόδου, λόγω της έλλειψη προσωπικού του Δήμου Ρόδου, 

καθώς και για την προσπάθεια υλοποίησης μεγαλύτερου μέρους των έργων του Τεχνικού Προγράμματος,  

απαιτείται συστράτευση όλων των αναπτυξιακών δυνάμεων και τεχνική υποστήριξη του Δήμου Ρόδου από τον 

Μονοπρόσωπο Αναπτυξιακό του Οργανισμό στην εκπόνηση  τεχνικών μελετών, όπως αναλυτικά 

αποτυπώνονται στο επόμενο άρθρο της Προγραμματικής Σύμβασης. 
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Σκοπός είναι η ολοκλήρωση των μελετών του άρθρου 3 της παρούσης με προσθήκη της μελέτης πυρασφάλειας 

των δημοτικών παιδικών σταθμών 

Άρθρο τρίτο 

Αντικείμενο 

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση αφορά μελέτες του Τεχνικού Προγράμματος 2022 του Δήμου Ρόδου, ήτοι 

αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι η εκπόνηση μελετών για τα κάτωθι έργα: 

1.Συμπλήρωση εγκαταστάσεων πυρασφάλειας Δημοτικών Παιδικών Σταθμών. 

2. Ολοκλήρωση εργασιών για τη διάνοιξη της οδού Καμείρου. 

 

Άρθρο τέταρτο 

Υποχρεώσεις, καθήκοντα και δικαιώματα συμβαλλομένων 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις, καθήκοντα και δικαιώματα: 

α) Ο Δήμος Ρόδου αναλαμβάνει: 

 

1. Να παρέχει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό 

που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης.   

2. Να παραλάβει τα έγγραφα που θα παραδοθούν από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ««ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 

Α.Ε.»» στην αρμόδια διεύθυνση του Δήμου Ρόδου.   

3. Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα για 

την παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου και της πορείας αυτού, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η αρτιότητα υλοποίησής του. 

4. Να ολοκληρώνει τη διεκπεραίωση όλων των θεμάτων (αναγκαίες οργανωτικές και διοικητικές 

ενέργειες, αντίστοιχες αποφάσεις σε συνεννόηση με τους αναγκαίους φορείς) που αφορούν την 

υλοποίηση της παρούσας. 

5. Να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη λήψη αδειοδοτήσεων όπου και όταν 

απαιτηθούν. 

6. Να παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου. 

7. Να ανταποκρίνεται εγκαίρως στις οικονομικές υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα. 

8. Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, όπου αυτό απαιτείται.  

9. Να ορίσει τους εκπροσώπους του με τους αναπληρωτές τους στην Ομάδα Έργου του άρθρου 8. 

10. Να ορίσει τους εκπροσώπους του με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 

του άρθρου 9. 

11. Να διαθέσει το ποσό για το οποίο έχει δεσμευτεί δια της παρούσης. 

 

β) Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» αναλαμβάνει: 

 

1. Να εκπονήσει, να συγκεντρώσει, να οργανώσει και να παραδώσει στην αρμόδια διεύθυνση του Δήμου 

Ρόδου τα απαραίτητα έγγραφα, στοιχεία και τεχνικά δεδομένα που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

προβλεπόμενες διαδικασίες της παρούσης και σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτή. 

2. Να υποστηρίξει τον Δήμο Ρόδο στις απαραίτητες ενέργειες για τη λήψη αδειοδοτήσεων όπου, όποτε 

και αν απαιτηθεί. 

3. Να ορίσει τον εκπρόσωπό του με τον αναπληρωτή του στην Ομάδα Έργου του άρθρου 9. 

4. Να ορίσει τον εκπρόσωπό του με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του 

άρθρου 9. 

5. Να οργανώσει την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης σε διαδικαστικό επίπεδο. 

6. Να διαθέτει για τον σκοπό αυτό το αναγκαίο προσωπικό, συνεργάτες και στελέχη προκειμένου να 

διασφαλιστεί η αρτιότητα για την ομαλή υλοποίηση και έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου στις 

προβλεπόμενες ημερομηνίες, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο. 

7. Να παρέχει αναλυτική ενημέρωση, σε όλες τις φάσεις εκτέλεσης του έργου, των μελών της παρούσας 

Προγραμματικής Σύμβασης και των εμπλεκόμενων αρμόδιων φορέων για την πορεία του, όποτε αυτό 

της ζητηθεί. 

8. Να διαθέσει το ποσό για το οποίο έχει δεσμευτεί δια της παρούσης. 

9. Να διαθέτει τον αναγκαίο χώρο, που χρειάζεται, καθώς και την παροχή υπηρεσιών από τα διαθέσιμα 

στελέχη της στα γραφεία των υπηρεσιών που σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου. 
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Άρθρο πέμπτο 

Προϋπολογισμός -  πόροι - καταβολές 

1. Ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτέλεσης των προβλεπόμενων από το άρθρο 3 και το 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας Σύμβασης εργασιών ανέρχεται σε ποσό εβδομήντα οχτώ χιλιάδες 

τετρακόσια ενενήντα δύο ευρώ (78.492,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ο προϋπολογισμός των 

επιμέρους εργασιών αποτυπώνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας, το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της. 

2. Οι πόροι για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης θα προέρχονται και θα εκταμιεύονται α) 

από τον Δήμο Ρόδου από τον Κ.Α. 00-6737.0016, ο οποίος θα συνεισφέρει ποσό εβδομήντα έξι 

χιλιάδες εννιακόσια είκοσι δύο ευρώ (76.922,16€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% προερχόμενο 

από τους ιδίους πόρους του Δήμου Ρόδου και β) από την «ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 Α.Ε.» ποσό χίλια 

πεντακόσια εξήντα εννέα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (1.569,84€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

24%.  

3. Η εκταμίευση των πόρων θα γίνεται ανάλογα με την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης και 

μετά από απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, η οποία και θα πιστοποιεί από ποσοτική 

και ποιοτική άποψη, αλλά και από πλευράς τηρήσεως    των σχετικών προθεσμιών την εκτέλεση της 

παρούσας, βεβαιώνοντας αυτό εγγράφως. 

4. Η καταβολή των χρημάτων στην «ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 Α.Ε.» θα γίνει σε δύο (2) δόσεις ως εξής:  

5. Η πρώτη δόση, ποσού ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, το 

οποίο αντιστοιχεί στο 25,48% του συνολικού προϋπολογισμού της παρούσας θα καταβληθεί με την 

πιστοποίηση από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Άρθρου 9 της παρούσας Προγραμματικής 

Σύμβασης, της εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτής σε ποσοστό 25,48%. Η ως 

άνω πιστοποίηση θα αποτυπώνεται εγγράφως σε Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 

στο οποίο θα πιστοποιείται η ανταπόκριση της «ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 Α.Ε.» στις υποχρεώσεις της που 

απορρέουν από την παρούσα σύμβαση ποσοτικά, ποιοτικά και εμπρόθεσμα, βεβαιώνοντας αυτό 

εγγράφως. Επιτρέπεται η υπέρβαση του ως άνω ποσού μέχρι 5%. 

6. Η δεύτερη δόση, ποσού ύψους πενήντα οχτώ χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (58.492,00 €) 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, το οποίο αντιστοιχεί στο 74,52% του συνολικού 

προϋπολογισμού της παρούσας θα καταβληθεί με την πιστοποίηση από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης του Άρθρου 9 της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, της εκτέλεσης του 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτής σε ποσοστό 100%. Από το παραπάνω ποσό, η 

«ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 Α.Ε.»  θα συμμετάσχει στη καταβολή με ποσό χίλια πεντακόσια εξήντα εννέα και 

ογδόντα τέσσερα λεπτά (1.569,84€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, καταβολή η οποία 

προηγείται της καταβολής του Δήμου Ρόδου. Η ως άνω πιστοποίηση θα αποτυπώνεται εγγράφως σε 

Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης στο οποίο θα πιστοποιείται η ανταπόκριση της 

«ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 Α.Ε.» στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση ποσοτικά, 

ποιοτικά και εμπρόθεσμα, βεβαιώνοντας αυτό εγγράφως. Επιτρέπεται η υπέρβαση του ως άνω ποσού 

μέχρι 5%. 

7. Η οποιαδήποτε υπέρβαση στις ανωτέρω εκταμιεύσεις θα πρέπει να συμψηφίζεται με τις υπόλοιπες και 

να μην προκαλεί σε καμία περίπτωση υπέρβαση του συνολικού προϋπολογισμού της παρούσας. 

 

Άρθρο έκτο 

Διάρκεια 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της. 

 

Άρθρο έβδομο 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

1. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της παρούσας αφορά σε χρονικό διάστημα 

εννέα (9) μηνών, από την υπογραφή της, και παρουσιάζεται ενδεικτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας, 

το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. 

2. Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 

ανάλογα με την πορεία του φυσικού αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης. 

3. Με απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης μπορεί να δίδεται παράταση της 

σύμβασης το πολύ ίση με το 50% της αρχικώς προβλεπόμενης διάρκειας, ενώ για μεγαλύτερο χρονικό 
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διάστημα με απόφαση των αρμοδίων οργάνων των μερών κατόπιν σχετικής εισήγησης της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης.  

 

Άρθρο όγδοο 

Ομάδα Έργου 

1. Για την παρακολούθηση υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης 

συγκροτείται Ομάδα Έργου των συμβαλλομένων μερών αποτελούμενη από δύο εκπροσώπους  του Δήμου 

Ρόδου, και έναν εκπρόσωπο της «ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 Α.Ε.». 

2. Η ομάδα έργου συνέρχεται τακτικά όταν διαπιστώνεται η εκτέλεση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

σε ποσοστό 15% προοδευτικά, ή περισσότερες αν χρειαστεί και έκτακτα όποτε αυτό ζητηθεί από μέλος αυτής, 

παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης και συντάσσει 

εκθέσεις προόδου προς την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης. 

 

Άρθρο ένατο 

Κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης 

1. Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 

(Κ.Ε.) της Προγραμματικής Σύμβασης. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από τους: 

α. κ. ………………, εκπρόσωπο του Δήμου Ρόδου, με αναπληρωτή του τον ………………..,  

β. κ. ……………….., εκπρόσωπο του Δήμου Ρόδου με αναπληρωτή του τον κ. ……………,  

γ. κ. ………………….., εκπρόσωπο του Αναπτυξιακού Οργανισμού “ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 Α.Ε.»  με 

αναπληρωτή του τον κ. …………………… 

Τη γραμματειακή-διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής αναλαμβάνει ο Αναπτυξιακός Οργανισμός 

“ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 Α.Ε.». 

2. Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της προγραμματικής 

σύμβασης, υποβοήθηση της υλοποίησης του αντικειμένου αυτής, η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των 

συμβαλλόμενων μερών σχετικής με την ερμηνεία των όρων ή τον τρόπο εφαρμογής και η διαπίστωση της 

εκπλήρωσης των υποχρεώσεων και καθηκόντων των συμβαλλομένων μερών της Προγραμματικής Σύμβασης. 

3. Η Επιτροπή πιστοποιεί τη πρόοδο του φυσικού αντικειμένου της Σύμβασης δια των παραδοτέων, 

παραλαμβάνει αυτά και εγκρίνει τις σχετικές εκταμιεύσεις προς τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΚΟΛΟΣΣΟΣ 

2047 Α.Ε.». 

4. Η επιτροπή αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των αντικειμένων της 

σύμβασης, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης. 

5.  Η επιτροπή εγκρίνει την παράταση της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με 

τους όρους αυτής, το πολύ ίση με το 50% της αρχικώς προβλεπόμενης διάρκειας, με αιτιολογημένη και γραπτή 

απόφασή της. 

6. Η επιτροπή εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα των μερών για την παράταση της χρονικής διάρκειας της 

Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους αυτής, μεγαλύτερη του 50% της αρχικώς προβλεπόμενης 

διάρκειας, με αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση της. 

7. Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ορίζεται ο εκ των εκπροσώπων του Δήμου Ρόδου, 

…………………………………. Ο Πρόεδρος έχει την ευθύνη σύγκλησης των συνεδριάσεων της Επιτροπής 

Παρακολούθησης καθώς και της υλοποίησης των αποφάσεων αυτής. 

8. Στην πρόσκληση της συνεδρίασης γράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ειδοποιούνται τα μέλη 

έγκαιρα με τον προσφορότερο τρόπο. Συγχρόνως, μαζί με την πρόσκληση αποστέλλεται κάθε αναγκαίο 

πληροφοριακό υλικό για ενημέρωση των μελών. 

9. Σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους της Επιτροπής να συμμετέχει, ειδοποιεί με ευθύνη του το νόμιμο 

αναπληρωτή του. 

10. Η Κοινή Επιτροπή στο διάστημα υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης θα συνεδριάσει τέσσερις (4) 

φορές τουλάχιστον ή οποτεδήποτε ζητηθεί από οποιοδήποτε μέλος αυτής, για την παρακολούθηση της πορείας 

υλοποίησης και παραλαβή του φυσικού αντικειμένου του έργου. 

11. Τα συμβαλλόμενα μέρη διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του εκπροσώπου τους στην Επιτροπή. Στην 

περίπτωση αυτή οφείλουν έγκαιρα να γνωστοποιήσουν την αλλαγή αυτή εγγράφως στα λοιπά συμβαλλόμενα 

μέρη. 

12. Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της και συνεδριάζει στα γραφεία του 

Αναπτυξιακού Οργανισμού “ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 Α.Ε.». 

13. Κατά τα λοιπά η Επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τον Ν.2690/99 ( κώδικας διοικητικής διαδικασίας άρθρα 

13-15 για τα συλλογικά όργανα). 
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Άρθρο δέκατο 

Αντισυμβατική συμπεριφορά – συνέπειες 

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. 

Άρθρο εντέκατο 

Ευθύνη φορέα υλοποίησης 

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 Α.Ε.» ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας 

προγραμματικής σύμβασης έναντι του Δήμου Ρόδου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι των 

τρίτων ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 Α.Ε.» ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού με τον 

Κύριο του Έργου. 

Άρθρο δωδέκατο 

Τελικές διατάξεις 

1. Καμία τροποποίηση της προγραμματικής Σύμβασης ή επέκτασή της, λόγω ανάγκης εκτέλεσης 

συμπληρωματικών εργασιών δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που υπογράφεται από εκπροσώπους των 

συμβαλλομένων μερών που στην προκειμένη περίπτωση είναι τα μέλη της Κοινής Επιτροπής, τα οποία 

αποφασίζουν σχετικά. 

2. Η για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία μη άσκηση των δικαιωμάτων ή παράλειψη υποχρεώσεων από 

οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την Προγραμματική Σύμβαση ή 

καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν 

μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις 

τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την παρούσα. 

3. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της Σύμβασης, που θεωρούνται όλοι  ουσιώδεις, ή η 

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

παρέχει στα υπόλοιπα το δικαίωμα να καταγγείλουν τη Σύμβαση και να αξιώσουν κάθε θετική ή αποθεματική 

ζημιά τους. 

4. Σε περίπτωση αναιτιολόγητης καθυστέρησης στην παράδοση του φυσικού αντικειμένου της Σύμβασης 

πάνω από τριάντα (30) εργάσιμες μέρες από τους χρόνους που τέθηκαν συνολικά, είναι δυνατόν να ζητηθεί από 

την «ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 Α.Ε.», να καταβάλλει για κάθε ημέρα πρόσθετης καθυστέρησης και μέχρι και τριάντα 

(30) ημέρες, ποινική ρήτρα ίση με το δύο τοις χιλίοις (2‰) της συμβατικής αμοιβής και μέχρι συνολικού ποσού 

που αντιστοιχεί ποσοστιαία στο 6% της συμβατικής αμοιβής αυτού. 

5. Αντίστοιχα, ο συμβαλλόμενος που έχει την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης και καταβολής των 

αναγκαίων πόρων, οφείλει να προβαίνει άμεσα και ανελλιπώς στις χρηματοδοτήσεις όπως ορίσθηκαν στο 

άρθρο 4 της παρούσας Σύμβασης. Παρομοίως καθυστέρηση πληρωμής τριάντα (30) ημερών μετά την έγκριση 

πληρωμής από την Κοινή Επιτροπή , αποτελεί αιτία για αναστολή εργασιών και καταβολή τόκων υπερημερίας 

με ημερομηνία έναρξης εξήντα (60) ημέρες μετά την εγκριτική απόφαση πληρωμής από την Κ.Ε. της 

Σύμβασης. Κατά την περίπτωση αυτή, αυτοδικαίως, χορηγείται ισόχρονη παράταση στην υλοποίηση του 

αντικειμένου της Σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

6. Η Κ.Ε. Παρακολούθησης της Σύμβασης αποφαίνεται, κατόπιν σχετικής αίτησης της «ΚΟΛΟΣΣΟΣ 

2047 Α.Ε.», για την αναγνώριση αποζημίωσης για τυχόν θετικές ζημιές, μη οφειλόμενες σε δική του 

υπαιτιότητα. 

7. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης, ο «ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 Α.Ε.» είναι υποχρεωμένος να 

παραδώσει όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του και αφορούν στο αντικείμενο που έχει αναλάβει, τα οποία 

αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Δήμου Ρόδου.  

8. Ταυτόχρονα ο συμβαλλόμενος που είναι υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση και καταβολή των 

αναγκαίων πόρων υποχρεούται να καταβάλει στον Αναπτυξιακό Οργανισμό το ποσό που αντιστοιχεί στις 

υπηρεσίες που προσέφερε, συμψηφίζοντάς το με τα ποσά που έχει ήδη καταβάλλει. 

9. Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκειά της, η συλλογή και επεξεργασία τυχόν 

προσωπικών δεδομένων κατά τα ανωτέρω γίνεται σύμφωνα με τη σχετική ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή 

νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών, ως 

κάθε φορά ισχύει. 

10. Πριν την διενέργεια πράξεων και ενεργειών της «ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 Α.Ε.», οι οποίες δεν 

περιγράφονται ρητώς στην παρούσα και συντρέχει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις υπέρ του κυρίου του 

έργου τεκμήριο αρμοδιότητας η οποία δεν έχει μεταβιβαστεί δια της παρούσας, απαιτείται η προηγούμενη 

έγκριση αυτού. 
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11. Η διαδικασία καταγγελίας της Σύμβασης προϋποθέτει την έγγραφη ειδοποίηση του συμβαλλόμενου 

ώστε να απαντήσει εγγράφως και σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι 

(20) ημέρες από την παραλαβή τη έγγραφης ειδοποίησης. 

 

Άρθρο Δέκατο Τρίτο 

Επίλυση Διαφορών -  Κυρώσεις 

1. Το παρόν άρθρο ρυθμίζει τον τρόπο επίλυσης διαφορών και της επιβολής κυρώσεων σε βάρος του 

συμβαλλόμενου που παραβαίνει τους όρους της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.  

2. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου όσον αφορά στην ερμηνεία και 

εκτέλεση αυτής και κάθε άλλο σχετικό με αυτήν ζήτημα.  

3. Τα μέρη συμφωνούν ότι κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή της παρούσης, όπως και κάθε 

διένεξη ανακύπτουσα από τους όρους της παρούσης, υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα 

των Δικαστηρίων της Ρόδου, στα οποία τα μέρη ρητώς υπάγονται  δια της παρούσης για την επίλυση και 

επιβολή κυρώσεων.  

4. Κάθε επίδοση εγγράφου μεταξύ των μερών σχετικώς με την παρούσα θα γίνεται αποκλειστικώς στην 

ανωτέρω στην αρχή του παρόντος δηλούμενη διεύθυνση αυτών 

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

συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε δύο (2) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα (1). 

 

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 

Για τον Δήμο Ρόδου 

Ο Δήμαρχος Ρόδου 

 

Αντώνης Καμπουράκης 

 

Για την ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Ο Πρόεδρος                                                                   Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

 

          Αντώνης Καμπουράκης                                Ιωάννης Δημόπουλος  
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Παράρτημα Ι – Ανάλυση Κόστους  

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση του κόστους της Σύμβασης βάσει των δράσεων που 

προβλέπονται στην παρούσα.   

Πίνακας: Αναλυτικός Προϋπολογισμός Ανά Δράση  

ΑΡ. 

ΔΡΑΣΗΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ 
 

1 
Συμπλήρωση εγκαταστάσεων πυρασφάλειας Δημοτικών Παιδικών 

Σταθμών. 

30.000,00 € 

2 Ολοκλήρωση εργασιών για τη διάνοιξη της οδού Καμείρου. 30.000,00 € 

Σύνολο δράσεων 60.000,00 € 

Λειτουργικά έξοδα εκτέλεσης 5,5% επί του συνολικού τελικού κόστους 3.300,00€ 

Συνολικό Κόστος 63.300,00 € 

ΦΠΑ 24% 15.192,00 € 

Γενικό Σύνολο 78.492,00 € 

 

Πίνακας: Αναλυτικός Προϋπολογισμός ανά ειδικότητα και ανθρωπομήνες 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 
Ποσότητα 

(Ανθρωπομήνες) 

Μέσο Κόστος 

Ανθρωπομήνα  
Σύνολο Κόστους  

Αρχιτέκτων Μηχανικός 2 2.500 € 5.000,00 € 

Πολιτικός Μηχανικός 7 2.500 € 17.500,00 € 

Τοπογράφος Μηχανικός 4 1.250 € 5.000,00 € 

Μηχανολόγος Μηχανικός 13 2.500 € 32.500,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 26   60.000,00 € 

Λειτουργικά έξοδα εκτέλεσης 5,5% επί του συνολικού τελικού κόστους 3.300,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 63.300,00 € 

ΦΠΑ 24% 15.192,00 € 

Γενικό Σύνολο Με ΦΠΑ 24% 78.492,00 € 

 

 

Πίνακας: Ανθρωπομήνες ανά δράση και ειδικότητα 

 

ΑΡ. 

ΔΡΑΣΗΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ Αρχιτέκτων 

Μηχανικός 

Πολιτικός 

Μηχανικός 

Τοπογράφος 

Μηχανικός 

Μηχανολόγος 

Μηχανικός 

1 

 Συμπλήρωση 

εγκαταστάσεων 

πυρασφάλειας 

Δημοτικών Παιδικών 

Σταθμών. 

0 3 0 9 12 

4 

Ολοκλήρωση εργασιών 

για τη διάνοιξη της οδού 

Καμείρου. 

2 4 4 4 14 

ΣΥΝΟΛΟ 2 7 4 13 26 
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Κόστος 

Η υλοποίηση του αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί μια συνάρτηση της συνολικής δαπάνης 

των εργασιών, των ανθρωπομηνών εργασίας του κατάλληλου σε ειδικότητες και απαραίτητου σε αριθμό 

απασχολούμενου τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, στελεχών, συνεργατών και του συνολικού 

χρονοδιαγράμματος. Η συνολική διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης αντιστοιχεί σε διάστημα εννέα (9) 

μηνών. Η βάση εκτίμησης της συνολικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η συνολική διάρκεια 

υλοποίησης των έργων και σχετικά με τις οριζόντιες επικουρικές δράσεις οι  ανθρωπομήνες που απαιτούνται. Η 

εκτίμηση του  κόστους στελεχών έγινε βάσει έρευνας αγοράς. Για τον προσδιορισμό του κόστους, έχει 

προσεγγιστεί η συσχέτιση της απασχόλησης και του αριθμού των στελεχών (ομάδες έργου) με την 

προεκτιμώμενη απαίτηση εργασίας ανά κατηγορία εργασίας και την ειδικότητα του κάθε στελέχους. Για τις 

παραπάνω κατηγορίες δαπανών θα υπάρξει απολογιστική ανάλυση δαπανών βάσει των παραδοτέων, σύμφωνα 

με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον Ν.4412/2016 όπως τροποποιημένα ισχύει. Οι παραπάνω δαπάνες 

προσαυξάνονται κατά 5,5% επί του συνολικού τους κόστους για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων 

εκτέλεσης αυτών με βάση τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Οι ανωτέρω δαπάνες θα 

καταβάλλονται εν συνόλω (άμεσες και έμμεσες) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.  

 

Παράρτημα ΙΙ – Χρονοδιάγραμμα  

ΑΡ. 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ-

Μελέτης 

1ο 

Τρίμηνο 

2ο 

Τρίμηνο 

3ο 

Τρίμηνο 

ΜΗΝΕΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1 

Συμπλήρωση εγκαταστάσεων 

πυρασφάλειας Δημοτικών 

Παιδικών Σταθμών. 
• • 

 
6 

2 
Ολοκλήρωση εργασιών για τη 

διάνοιξη της οδού Καμείρου.  • • 6 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 383/2022  

 

 

   

 

 

           ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρίκης Ευστράτιος 

Coliadis Alexandre-Basile (Αλέξης)  

Φλοσκάκης Νεκτάριος     

Μανέττας Βασίλειος                                                                        

Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα  

Γιαννάς Νικόλαος 

Κορωναίος Ιωάννης 

Ζανεττούλλης Δημήτριος   

        

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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