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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Από το πρακτικό της με αριθμό 38
ης

 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης 

της 18
ης 

Νοεμβρίου 2022 

Αριθμός Απόφασης 808/2022 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 49
ο
  

Τροποποίηση σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας – αποψιλώσεων - ευταξίας 

κοινόχρηστων χώρων και αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Καμείρου. (Εισήγηση με α/α 2549/11-11-2022 

Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης). 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 και 

ώρα  13:00 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.: 2/75156/13-11-2022, 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 απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, 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. Κιαχαγια-Μαγιόγλου Τσαμπίκα    

(δικαιολογημένη) 

02. Καρίκης Ευστράτιος  02. Παλαιολόγου Μιχαήλ (δικαιολογημένος) 

03.  Καμπούρης Τηλέμαχος  

04.   Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης)  

05.  Φλοσκάκης Νεκτάριος  

06.  Μανέττας Βασίλειος  

07. Σπυρόπουλος Σπυρίδων (ο οποίος αντικατέστησε   

το τακτικό μέλος της πλειοψηφίας, την κ. Κιαχαγια-

Μαγιόγλου Τσαμπίκα) 

 

08.  Γιαννάς Νικόλαος  
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09.  Κορωναίος Ιωάννης  

10.  Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος      

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

Οικονομικής Επιτροπής κ. Παπαγεωργίου Μαρίας, της υπαλλήλου της Οικονομικής Επιτροπής κ. 

Χαραλάμπους Άννας, καθώς επίσης και του Αντιδημάρχου Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων κ. Δράκου 

Στέφανου. 

 

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

διάταξης επί συνόλου πενήντα εννέα (59) και δύο (02) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, τέθηκε υπόψην των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής η εισήγηση με α/α 2549/11-11-2022 Διεύθυνσης Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης, η οποία έχει ως εξής:    

 
 

    
 

Θέμα: «Τροποποίηση σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας –– αποψιλώσεων - ευταξίας 

κοινόχρηστων χώρων και αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Καμείρου» 

 

     Έχοντας υπ’ όψη: 

1. Την ενεργή σύμβαση με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας- Αποψιλώσεων-Ευταξίας 

Κοινόχρηστων Χώρων και Αποκομιδής  Απορριμμάτων Δημοτικής Ενότητας Καμείρου» με αρ. πρωτ. 

20925/21-04-2022, με Α.Δ.Α.Μ. στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. 22SYMV010452120, ποσού 310.996,67€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,  με τον Οικονομικό Φορέα «Ένωση Εταιριών,  Περιβαλλοντική, ΠΕΡΜΕ 

HELLAS και Τεχνική Κατασκευαστική» με έδρα το Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής, Διεύθυνση το 

Βιομηχανικό Πάρκο Μαρκοπούλου, θέση Ντοροβατέζα, Τ.Κ. 19003, τηλέφωνο επικοινωνίας 22990-82801, fax 

22990-40977  και e-mail: central@helesi.com. 

2. Το άρθρο 132 του νόμου 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο αρμόδιο όργανο που εισηγείται είναι η 

Επιτροπή Παραλαβής και Καλής Εκτέλεσης (Ε.Π.Π.Ε.). 

3. Το άρθρο 72 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 

4. Την κατευθυντήρια οδηγία 22 (απόφαση 44/09-06-2017 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 

5. Την παράγραφο του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016  όπου έχει μεταφερθεί ο           κανόνας των 

«ήσσονος αξίας ή de minimis» τροποποιήσεις ήσσονος αξίας της σύμβασης, οι οποίες δεν υπερβαίνουν 

ορισμένη αξία, είναι αποδεκτές χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναξης σύμβασης. 

6. Σύμφωνα με την οδηγία 22, προκειμένου να ισχύει ο κανόνας των ήσσονος αξίας τροποποιήσεων θα 

πρέπει να πληρούνται αθροιστικά τα κατωτέρω: 

α. Η αξία της τροποποίησης να είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των οδηγιών 

β. Η αξία της τροποποίησης να μην υπερβαίνει ορισμένο ανώτατο ποσοστό και     ειδικότερα το 10% της 

αξίας της αρχικής σύμβασης για τις Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών 

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

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

7. Στην κατευθυντήρια οδηγία 22 ορίζεται ρητά ότι δεν απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ειδικότερη 

αιτιολόγηση τους από την αναθέτουσα αρχή, παρά μόνο η πλήρωση συσωρευτικά των προϋποθέσεων 6α, 6β 

και 6γ.    

8. Το Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής και Καλής Εκτέλεσης η οποία συγκροτήθηκε με την με αριθμό 

264/08-04-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή 

υπηρεσιών καθαριότητας – αποψιλώσεων - ευταξίας κοινόχρηστων χώρων και αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. 

Καμείρου» 

Με βάση τα ανωτέρω: 

παρακαλούμε, όπως προβείτε στην Τροποποίηση της σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών 

καθαριότητας-αποψιλώσεων-ευταξίας κοινόχρηστων χώρων και αποκομιδής απορριμμάτων Δημοτικής 

Ενότητας Καμείρου», με αρ. 20925/21-04-2022, με Α.Δ.Α.Μ. στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. 22SYMV010452120, ποσού 

310.996,67€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, μέχρι την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου ή την 

εφαρμογή της εκτελεστικής σύμβασης της Συμφωνίας Πλαίσιο. Το ποσό της τροποποίησης ανέρχεται σε 

30.518,37€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ποσοστού (9,81%). 

 

Η Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με α/α 2549/11-11-2022 Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, της εφαρμογής 

εισηγήσεων Δήμου Ρόδου. 

 Το Νόμο 3463/2006. 
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 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" &  ο  

κ.  Προυσάλογλου Παντελής -  Κωνσταντίνος ψήφισε "ΑΠΟΧΗ")  

Εγκρίνει την Τροποποίηση της σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας-αποψιλώσεων-

ευταξίας κοινόχρηστων χώρων και αποκομιδής απορριμμάτων Δημοτικής Ενότητας Καμείρου», με αρ. 

20925/21-04-2022, με Α.Δ.Α.Μ. στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. 22SYMV010452120, ποσού 310.996,67€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, μέχρι την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου ή την εφαρμογή της 

εκτελεστικής σύμβασης της Συμφωνίας Πλαίσιο. Το ποσό της τροποποίησης ανέρχεται σε 30.518,37€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ποσοστού (9,81%). 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 808/2022  

 

 

   

 

 

    

   ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρίκης Ευστράτιος 

Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης) 

Φλοσκάκης Νεκτάριος     

Μανέττας Βασίλειος                                                                        

Σπυρόπουλος Σπυρίδων 

Γιαννάς Νικόλαος 

Κορωναίος Ιωάννης 

Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

    

 

 

 

 

 

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 
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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