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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Από το πρακτικό της με αριθμό 33
ης

 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης 

της 06
ης 

Σεπτεμβρίου 2022 

Αριθμός Απόφασης 635/2022 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ  19
ο
  

Τροποποίηση ήσσονος σημασίας για τη Σύμβαση με α.π. 9431/21.02.2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010095662 

2022- 02-22) για την Υπηρεσία διαχείρισης κοιμητηρίων Δ.Ε. Ρόδου του Δήμου Ρόδου. (Εισήγηση με α/α 

12522/02-09-2022 Τμήματος Προμηθειών Διεύθυνσης Οικονομικών). 

       Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Τρίτη 06 Σεπτεμβρίου 2022 και 

ώρα  12:30 μ.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 και 02 του Ν.4623/2019, τις 

διατάξεις του άρθρου 48 του Νόμου 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112/14-06-2022 και τις διατάξεις του άρθρου 78 

του Νόμου 4954/2022 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.: 2/55197/02-09-2022, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 77, 

παράγραφος 6 του Ν.4555/2018 και σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ αρ. 374 με αρ. πρωτ.: 39135/30-05-

2022 και αποφασίζει την έκδοση των κατωτέρω αποφάσεων. 

Αφού διαπιστώθηκε από τον Αντιπρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τηλέμαχο Καμπούρη, 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. Φλοσκάκης Νεκτάριος 

02. Καρίκης Ευστράτιος  02. Παλαιολόγου Μιχαήλ 

03.  Καμπούρης Τηλέμαχος  

04.   Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης)  

05.  Μανέττας Βασίλειος  

06.  Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα  

07. Σπυρόπουλος Σπυρίδων  (ως  αναπληρωματικό 

μέλος ο οποίος αντικατέστησε τον κ. Φλοσκάκη 

Νεκτάριο) 

 

08.  Κορωναίος Ιωάννης   

mailto:oikepitropi@rhodes.gr
http://www.rhodes.gr/
ΑΔΑ: ΨΕ1ΦΩ1Ρ-ΤΗΗ



02/04 

 

09.  Γιαννάς Νικόλαος  

10.  Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος  

παρόντων επίσης της Γενικής Γραμματέας Δήμου Ρόδου κ. Κυριακής Νικολαίδου, της Προϊσταμένης του 

Τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου και Συλλογικών Οργάνων κ. Μαρίας Μανωλίτση και της γραμματέας 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 πέντε (25)  ο Αντιπρόεδρος κ. Καμπούρης Τηλέμαχος,  έθεσε υπόψη 

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση με α/α 12522/02-09-2022 Διεύθυνσης Οικονομικών & 

Τμήματος Προμηθειών, η οποία έχει ως εξής:        

 

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΣΩΝΟΣ ΑΞΙΑΣ. 

Για τη Σύμβαση με α.π. 9431/21.02.2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010095662 2022-02-22) για την Υπηρεσία 

διαχείρισης κοιμητηρίων Δ.Ε. Ρόδου Δήμου Ρόδου με τον Οικονομικό Φορέα ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ, με εδρα ΠΑΤΕΛΑΡΟΥ 3,  

T.K. 71305 Ηράκλειο Κρήτης  με ΑΦΜ 094213134  με Τηλ. 6949711123 και email. kamanou@icloud.com 

Συμφώνα με το 2/54070/31-08-2022 έγγραφο της Δ/Ντριας Καλογήρου Παρασκευής με το οποίο επεσήμανε τα 

εξής : 

Η ανωτέρω σύμβαση που εκτελείται κανονικά και έχει συνολική διάρκεια 17 μηνών ήτοι έως 21-7-2023) 

περιλαμβάνει στα φυσικά της αντικείμενα υπηρεσίες ταφών και συνολικά 330, σύμφωνα με την εκτίμηση του 

αντικειμένου της τεχνικής έκθεσης που βασίστηκαν στα στατιστικά στοιχεία του Τμήματος Κοιμητηρίων τα 

προηγούμενα χρόνια. 

Έως τώρα όμως από τον Φεβρουάριο 2022 η πραγματικότητα των ταφών έχει εξαντλήσει τον προβλεπόμενο 

αριθμό ενώ υπολείπεται ένα διάστημα ακόμη 11 μηνών έως τη λήξη ισχύος της σύμβασης.  

Για το λόγο αυτό απαιτείται τροποποίηση του φυσικού και παράλληλα οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης μεγαλύτερου αριθμού ταφών από τον αρχικό προβλεπόμενο. 

Εκτιμάται ότι η μη προβλέψιμη αυξημένη ζήτηση ταφών εν μέσω κορωνοϊού θα εξομαλυνθεί σχετικά καθώς 

έχουμε επιστρέψει στην κανονικότητα.   

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  «2. Χωρίς να 

απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄ έως δ΄ της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί 

να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η 

αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των τριών ακόλουθων τιμών: 

α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και 

β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών» 

γ)Η τροποποίηση δεν μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης, δηλαδή  να μεταβάλει το είδος ή το 

αντικείμενο της αρχική σύμβασης   (π.χ. από   σύμβαση προμηθειών σε σύμβαση υπηρεσιών)  

Με την προτεινόμενη τροποποίηση ήσσονος σημασίας ήτοι της αύξησης ενός φυσικού αντικειμένου λόγω μη 

προβλέψιμων αναγκών και του οικονομικού αντικειμένου έως του ποσοστού 10% επί του αρχικού 

προϋπολογισμού της σύμβασης, τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 παρ. 2.  

Συγκεκριμένα το όριο του 10% ανέρχεται σε 20.441,94 ευρώ προ ΦΠΑ  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Προτείνεται η αύξηση του οικονομικού αντικειμένου για 20.440,00 ευρώ προ ΦΠΑ για 408 ταφές ή εκταφές 

που έχουν το ίδιο κόστος ανά μονάδα. 

Το ποσό τροποποίησης συνολικά με ΦΠΑ ανέρχεται σε  25.345,60 ευρώ και επιβαρύνει τον ΚΑ 45-6117.0002  

για το 2022 κατά 15.000 με ΦΠΑ, επιπλέον της υπάρχουσας ανάληψης  Και για το έτος 2023 κατά 10.345,60 

με ΦΠΑ,  με σχετική βεβαίωση πολυετούς δαπάνης.  

Πριν από την κρίση της Οικονομικής Επιτροπής (ως αναθέτουσας αρχής) για την τροποποίηση της σύμβασης 

απαιτείται γνώμη του γνωμοδοτικού οργάνου παρακολούθησης της σύμβασης κατά το άρθρο 221 του Ν. 

4412/2016.  

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=905794&tradingPartnerId=784997&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=77877827&oapc=12&oas=SDIlr0fcNEdxuRPKjhQylQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=905794&tradingPartnerId=784997&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=77877827&oapc=12&oas=SDIlr0fcNEdxuRPKjhQylQ..
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https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art5
ΑΔΑ: ΨΕ1ΦΩ1Ρ-ΤΗΗ



03/04 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Στην Ρόδο στα γραφεία του Τμήματος Κοιμητήριου, ημέρα Πέμπτη 01 του μηνός Σεπτεμβρίου    του έτους 

2022  και ώρα 11:00 π.μ.  οι παρακάτω: 

1. Δέσποινα Μπακίρη,  

2. Ψυλλάκης Αντώνιος,  

3. Τυράκ Οσμαν   

αποτελούντες την επιτροπή παραλαβής για τις προμηθείς και υπηρεσίες του Ιερού Ναού Ταξιάρχων του 

Δημοτικού Κοιμητηρίου Ρόδου που ορίστηκαν με την 80/2022 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Ρόδου με ΑΔΑ 

ΩΥΤΜΩ1Ρ-2Γ1  συνήλθαμε στα γραφεία του Τμήματος Κοιμητηρίου  του Δήμου Ρόδου, για να εξετάσουμε 

το έγγραφο της Δ/ντριας Κας Καλογήρου Παρασκευής σύμφωνα με το οποίο αναφέρει ότι Για τη Σύμβαση με 

α.π. 9431/21.02.2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010095662 2022-02-22) για την Υπηρεσία διαχείρισης κοιμητηρίων 

Δ.Ε. Ρόδου Δήμου Ρόδου με τον Οικονομικό Φορέα ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ, με εδρα ΠΑΤΕΛΑΡΟΥ 3,  T.K. 

71305 Ηράκλειο Κρήτης  με ΑΦΜ 094213134  με Τηλ. 6949711123 και email. kamanou@icloud.com 

Συμφώνα με το 2/54070/31-08-2022 έγγραφο της Δ/Ντριας Καλογήρου Παρασκευής με το οποίο επεσήμανε τα 

εξής : 

Η ανωτέρω σύμβαση που εκτελείται κανονικά και έχει συνολική διάρκεια 17 μηνών ήτοι έως 21-7-2023) 

περιλαμβάνει στα φυσικά της αντικείμενα υπηρεσίες ταφών και συνολικά 330, σύμφωνα με την εκτίμηση του 

αντικειμένου της τεχνικής έκθεσης που βασίστηκαν στα στατιστικά στοιχεία του Τμήματος Κοιμητηρίων τα 

προηγούμενα χρόνια. 

Έως τώρα όμως από τον Φεβρουάριο 2022 η πραγματικότητα των ταφών έχει εξαντλήσει τον προβλεπόμενο 

αριθμό ενώ υπολείπεται ένα διάστημα ακόμη 11 μηνών έως τη λήξη ισχύος της σύμβασης.  

Για το λόγο αυτό απαιτείται τροποποίηση του φυσικού και παράλληλα οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης μεγαλύτερου αριθμού ταφών από τον αρχικό προβλεπόμενο. 

Εκτιμάται ότι η μη προβλέψιμη αυξημένη ζήτηση ταφών εν μέσω κορωνοϊού θα εξομαλυνθεί σχετικά καθώς 

έχουμε επιστρέψει στην κανονικότητα.   

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  «2. Χωρίς να 

απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄ έως δ΄ της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί 

να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η 

αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των τριών ακόλουθων τιμών: 

α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και 

β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών» 

γ.Η τροποποίηση δεν μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης, δηλαδή  να μεταβάλει το είδος ή το 

αντικείμενο της αρχική σύμβασης   (π.χ. από   σύμβαση προμηθειών σε σύμβαση υπηρεσιών)  

Με την προτεινόμενη τροποποίηση ήσσονος σημασίας ήτοι της αύξησης ενός φυσικού αντικειμένου λόγω μη 

προβλέψιμων αναγκών και του οικονομικού αντικειμένου έως του ποσοστού 10% επί του αρχικού 

προϋπολογισμού της σύμβασης, τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 παρ. 2.  

Συγκεκριμένα το όριο του 10% ανέρχεται σε 20.441,94 ευρώ προ ΦΠΑ  

Η επιτροπή έχοντας υπόψιν το έγγραφο 2/54070/31-08-2022  της Δ/ντριας   

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

η αύξηση του οικονομικού αντικειμένου για 20.440,00 ευρώ προ ΦΠΑ για 408 ταφές ή εκταφές που έχουν το 

ίδιο κόστος ανά μονάδα. 

Το ποσό τροποποίησης συνολικά με ΦΠΑ ανέρχεται σε  25.345,60 ευρώ και επιβαρύνει τον ΚΑ 45-6117.0002  

για το 2022 κατά 15.000 με ΦΠΑ, επιπλέον της υπάρχουσας ανάληψης  Και για το έτος 2023 κατά 10.345,60 

με ΦΠΑ,  με σχετική βεβαίωση πολυετούς δαπάνης.  

 

 

 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=905794&tradingPartnerId=784997&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=77877827&oapc=12&oas=SDIlr0fcNEdxuRPKjhQylQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=905794&tradingPartnerId=784997&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=77877827&oapc=12&oas=SDIlr0fcNEdxuRPKjhQylQ..
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Η Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με α/α 12522/02-09-2022 Διεύθυνσης Οικονομικών & Τμήματος Προμηθειών, της 

εφαρμογής εισηγήσεων Δήμου Ρόδου. 

 Το Νόμο 3463/2006. 

 Την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ αρ. 374 με αρ. πρωτ.: 39135/30-05-2022. 

 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, τις ρυθμίσεις του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 

τεύχος Α'), τις διατάξεις του άρθρου 48 του Νόμου 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112/14-06-2022) και τις 

διατάξεις του άρθρου 78 του Νόμου 4954/2022.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
(Τα μέλη της με ιοψηφίας  κ.κ.  Γιαννάς Νικόλαος,  Κορωναίος  Ιωάννης  ψήφισαν «ΚΑΤΑ»  και 

Παντελής -Κωνσταντ ίνος Προυσάλογλου ψήφισε «ΠΑΡΩΝ» )  

Εγκρίνει την τροποποίηση ήσσονος σημασίας για τη Σύμβαση με α.π. 9431/21.02.2022 (ΑΔΑΜ: 

22SYMV010095662 2022- 02-22) για την Υπηρεσία διαχείρισης κοιμητηρίων Δ.Ε. Ρόδου του Δήμου Ρόδου 

όσον αφορά την αύξηση του οικονομικού αντικειμένου για 20.440,00 ευρώ προ ΦΠΑ για 408 ταφές ή εκταφές 

που έχουν το ίδιο κόστος ανά μονάδα. 

Το ποσό τροποποίησης συνολικά με ΦΠΑ ανέρχεται σε  25.345,60 ευρώ και επιβαρύνει τον ΚΑ 45-6117.0002  

για το 2022 κατά 15.000 με ΦΠΑ, επιπλέον της υπάρχουσας ανάληψης  Και για το έτος 2023 κατά 10.345,60 

με ΦΠΑ,  με σχετική βεβαίωση πολυετούς δαπάνης.  

 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 635/2022  

 

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        

  

 

      Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

              

            

                                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρίκης Ευστράτιος 

Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης) 

Μανέττας Βασίλειος                                                                        

Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα  

Σπυρόπουλος Σπυρίδων 

Γιαννάς Νικόλαος 

Κορωναίος Ιωάννης 

   Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος 

 

       

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

    

 

 

 

 

 

  

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Τηλέμαχος Καμπούρης 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 
Παπαγεωργίου Μαρία 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Δήμαρχος Ρόδου 

ΑΔΑ: ΨΕ1ΦΩ1Ρ-ΤΗΗ
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