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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 38
ης

 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης 

της 18
ης 

Νοεμβρίου 2022 

Αριθμός Απόφασης 814/2022 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 55
ο
  

Έγκριση τροποποίησης της από 03/11/2017 (ΑΔΑ ΩΤ4ΓΟΛ3Δ-2Σ4) Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Δήμου Ρόδου και Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, Αποχέτευσης Δήμου 

Ρόδου (Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.) για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών καθημερινής διαχείρισης, 

λειτουργίας και συντήρησης του έργου : Ύδρευση Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά». (Εισήγηση με α/α 

2555/11-11-2022 Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Οργάνωσης). 

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) 
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08.  Γιαννάς Νικόλαος  

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 2555/11-11-2022 Διεύθυνσης Προγραμματισμού & 

Οργάνωσης, η οποία έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης της από 03/11/2017 (ΑΔΑ ΩΤ4ΓΟΛ3Δ-2Σ4) Προγραμματικής Σύμβασης 

μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Δήμου Ρόδου και Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, Αποχέτευσης 

Δήμου Ρόδου (Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.) για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών καθημερινής διαχείρισης, 

λειτουργίας και συντήρησης του έργου : Ύδρευση Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά». 

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Οργάνωσης, έχοντας υπόψη : 

i. Την περ. (στ ii), παρ. 1, αρ. 72 ν. 3852/2010, περί αρμοδιότητας Οικονομικής Επιτροπής 

ν’αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, 

σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. 

ii. Την παρ. 5 (α), αρ. 324 ν. 4700/2020 περί υπαγωγής των τροποποιήσεων των συμβάσεων των 

παρ. 1 έως και 4 του ιδίου άρθρου, σε προσυμβατικό έλεγχο, όταν η αρχική σύμβαση 

υποβλήθηκε σε έλεγχο, εφόσον η τροποποίηση είναι ουσιώδης. 

iii. Την παρ. 1 αρ. 21 ν. 4690/2020, σύμφωνα με την οποία «Οι προγραμματικές συμβάσεις όπου 

ένας εκ των συμβαλλομένων είναι ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθμού, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 

225 του ν. 3852/2010», δηλαδή εξαιρούνται του ελέγχου νομιμότητος από το Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

iv. Το με αρ. πρωτ. εισερχομένων Δήμου Ρόδου 2/75-51/2022 έγγραφο της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου, επέχον θέση αιτήματος λήψης εκ μέρους του Δήμου της απαιτούμενης 

Απόφασης τροποποίησης της εν θέματι Προγραμματικής Σύμβασης.  

v. Το από 26.09.2022 υπ’αρ. 12 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης της εν θέματι 

Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το οποίο καθίσταται απαραίτητη η παράταση του 

χρόνου ισχύος της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και η αύξηση του οικονομικού 

αντικειμένου αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό.  

vi. Την υπ’αρ. 463/2022 (ΑΔΑ 6ΤΘΙ7ΛΞ-ΞΩΡ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου περί έγκρισης τροποποίησης της εν θέματι 

Προγραμματικής Σύμβασης.   

vii. Την υπ’αρ. 453/04.10.2022 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. περί έγκρισης 

τροποποίησης της εν θέματι Προγραμματικής Σύμβασης. 

viii. Το αρ. 6 της εν θέματι Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή 

Παρακολούθησης αυτής δύναται να εισηγείται προς τα αρμόδια συλλογικά και μονομελή 

όργανα των συμβαλλομένων τυχόν τροποποιήσεις και παρατάσεις των όρων αυτής. 

ix. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται επιβάρυνση, ούτε στον τρέχοντα, ούτε σε 

μελλοντικό προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου.  

x. Το συνημμένο, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, Σχέδιο Τροποποίησης της εν 

θέματι Προγραμματικής Σύμβασης. 

Εισηγείται 

Σύμφωνα με το αρ. 4 της άνω Προγραμματικής Σύμβασης (Π.Σ.), το οποίο φέρει τίτλο «Χρονοδιάγραμμα 

εκτέλεσης του έργου – Διάρκεια της Π.Σ.», η συνολική διάρκεια αυτής ανέρχεται σε πέντε (5) έτη, αρχής 
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γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της (03.11.2017), ήτοι λήγει με την παρέλευση της 3
ης

 Νοεμβρίου 

2022.  

Επίσης, δυνάμει του από 26.09.2022 υπ’αρ. 12 Πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης της 

προαναφερθείσας Π.Σ., ο με α/α 163288,1 ηλεκτρονικός διαγωνισμός που διενεργείται μέσω ΕΣΗΔΗΣ από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την ανάθεση της νέας σύμβασης  παροχής γενικής 

υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης του έργου : Ύδρευση Ρόδου 

από το Φράγμα Γαδουρά», βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου 

τριμήνου του 2023. 

Επειδή η παράταση ισχύος της εν λόγω Π.Σ. κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να καλυφθεί το χρονικό 

διάστημα μέχρι την υπογραφή της νέας Σύμβασης παροχής γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών 

διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης του έργου : Ύδρευση Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά». 

Επειδή η αύξηση του φυσικού αντικειμένου της άνω Π.Σ., συνεπεία της ως άνω απαιτουμένης παράτασης 

ισχύος αυτής, συνεπάγεται αύξηση και του οικονομικού αντικειμένου της, ανερχομένου από 9.202.205,66€ σε 

10.122.426,23€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δυνάμει του προαναφερθέντος υπ’αρ. 12/26.09.2022 Πρακτικού 

της Επιτροπής Παρακολούθησής της.    

Για τους λόγους αυτούς 

Εισηγούμαστε 

1. Την τροποποίηση των άρθρων 2, 3 και 4 της από 03/11/2017 (ΑΔΑ ΩΤ4ΓΟΛ3Δ-2Σ4) Προγραμματικής 

Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Δήμου Ρόδου και Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, 

Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου (Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.) για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών καθημερινής 

διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης του έργου : Ύδρευση Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά», σύμφωνα με 

το συνημμένο, αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, Σχέδιο τροποποίησης της εν λόγω Π.Σ. και υπό τον όρο 

θετικής κρίσης του προσυμβατικού ελέγχου του εν λόγω Σχεδίου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

2. Την παράταση ισχύος της από 03/11/2017 (ΑΔΑ ΩΤ4ΓΟΛ3Δ-2Σ4) Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Δήμου Ρόδου και Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου 

(Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.), κατά έξι (06) μήνες, ήτοι μέχρι και την 03/05/2023. 

3. Την αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της από 03/11/2017 (ΑΔΑ ΩΤ4ΓΟΛ3Δ-2Σ4) Προγραμματικής 

Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Δήμου Ρόδου και Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, 

Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου (Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.), ήτοι από 9.202.205,66€ σε 10.122.426,23€, συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ, προκειμένου να καλυφθεί η επιπλέον δαπάνη που αφορά στην υπηρεσία καθημερινής διαχείρισης, 

λειτουργίας και συντήρησης του έργου : Ύδρευση Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

Μεταξύ  

 

 

«Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» 

 

«Δήμου Ρόδου» 

 

και  

 

«Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου (Δ.Ε.Υ.Α.Ρ)» 

 

 

για το έργο 

 

 

«Παροχή Υπηρεσιών Καθημερινής Διαχείρισης, Λειτουργίας και Συντήρησης του Έργου : Ύδρευση 

Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά» 

 

(ΑΔΑ 1
ης

 Π.Σ. :ΩΤ4ΓΟΛ3Δ-2Σ4) 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ 

«Παροχή Υπηρεσιών Καθημερινής Διαχείρισης, Λειτουργίας και Συντήρησης του Έργου : Ύδρευση 

Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά» 

Στη Ρόδο σήμερα την ……………………………………………………… οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο 

εξής «Συμβαλλόμενοι»: 

α)  Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, που εδρεύει στην Ερμούπολη της Σύρου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από 

τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιο Χατζημάρκο,  

β) Ο Δήμος Ρόδου, που εδρεύει στην πόλη της νήσου Ρόδου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο 

κ.Αντώνη Β.Καμπουράκη, και 

 

γ) Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου (Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.), Ν.Π.Ι.Δ., που εδρεύει στη 

Ρόδο, 2
ο
χλμ Ρόδου – Λίνδου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο του Δ.Σ. αυτής κ. Δημήτριο Τσίκκη 
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Έχοντας υπόψη :  

 Το Ν. 3852/2010  «Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

 Τις διατάξεις των άρθρων100, 159, 176 του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν 

 Τα άρθρα 227 επ. Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. 

 Το με αριθμ. 526/14-05-1981 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ τεύχος Α’, φ. 137/28-05-1981) 

 Την με αριθμ. 745/18-03-2011 απόφαση Γ.Γ. Αποκ. Διοίκησης Αιγαίου (ΦΕΚ Β’ 786/9-5-2011) περί 

σύστασης της ΔΕΥΑΡ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 

 Τον Ν. 1069/1980 

 Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 

 Την απόφαση με αριθμό 260/2016του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

 Την απόφαση με αριθμό 520/2017του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 Την με αρ. 375/2017 (αρ.πρακτικού 14/2017)απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου 

 Την με αριθμ.316/2017 (αρ. πρακτικού 23/2017)του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. 

 Τις με αριθμ. 42953/2017 και 43716/2017 αποφάσεις του Γ.Γ. (Συντονιστής) της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αιγαίου 

 Την με αριθμ. Ν 100/2016, απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά 

 Την με αριθμ.1354/2017 εγκριτική Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμήμα VI) επί του 

προσυμβατικού ελέγχου της εργολαβικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της 

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 

 Την από 20/07/2017 σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της αναδόχου εταιρείας 

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 

 Την με αριθμ. 290/2017, εγκριτική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του προσυμβατικού 

ελέγχου της αρχικής Προγραμματικής Σύμβασης 

 Την απόφαση με αριθμό 463/2022 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έγκρισης 

τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης 

 Την απόφαση με αριθμό………………… της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου έγκρισης 

τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης 

 Την απόφαση με αριθμό………………………………. του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. 

έγκρισης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης 

 Την με αριθμ. ………………… εγκριτική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του προσυμβατικού 

ελέγχου της παρούσας τροποποίησης της Π.Σ. 

συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται τα εξής : 

Την τροποποίηση του άρθρου2 (Δικαιώματα – Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων), του άρθρου 3 

(Προϋπολογισμός) και του άρθρου 4 (Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου – Διάρκεια της Π.Σ) και 

συγκεκριμένα: 

Άρθρο 2 

Δικαιώματα – Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

Αντικαθίσταται η παράγραφος 2.i. της ενότητας Α.2 – Δικαιώματα ως εξής : 

2. Το συνολικό τίμημα καθορίζεται από το άθροισμα των παρακάτω παραμέτρων : 

i. Από το ύψος της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Αναδόχου της «Παροχής 

υπηρεσιών Καθημερινής Διαχείρισης, Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου :Ύδρευση Ρόδου από το Φράγμα 

Γαδουρά», για το σύνολο της διάρκειας της παρούσας Π.Σ. , που αφορά την υπηρεσία καθημερινής διαχείρισης, 

λειτουργίας και συντήρησης του έργου. 
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Άρθρο 3 

Προϋπολογισμός 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας Π.Σ. προσδιορίζεται από το άθροισμα των εξής παραμέτρων : 

1. Το ποσό : 10.122.426,23€ (δέκα εκατομμύρια εκατόν είκοσι δύο χιλιάδες τετρακόσια είκοσι έξι ευρώ 

και είκοσι τρία λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για το σύνολο της διάρκειας της παρούσας 

Π.Σ. που αφορά στην υπηρεσία της καθημερινής διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης του έργου. 

2. Την συνολική δαπάνη των λογαριασμών ρεύματος της Δ.Ε.Η. των μετρητών που αναλυτικά 

περιγράφονται στο άρθρο 2 παρ. Β2 της παρούσης, για τη λειτουργία του συνόλου του έργου και αυτό 

μόνο στην περίπτωση που η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. δεν ασκήσει το δικαίωμα να μεταβιβάσει επ’ ονόματί της τους 

ανωτέρω μετρητές και για όσο διάστημα αυτοί παραμείνουν επ’ ονόματι της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.  

Το σύνολο των παραπάνω 1, 2 παραμέτρων καθορίζει τον συνολικό προϋπολογισμό της παρούσης στην 

διάρκεια εφαρμογής της.  

Άρθρο 4 

Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου – Διάρκεια της Π.Σ 

Η παρούσα Π.Σ. έχει συνολική διάρκεια 5,5 ετών (5 έτη και έξι μήνες), αρχής γενομένης από την ημερομηνία 

υπογραφής της, ήτοι από την 03/11/2017. 

Η διάρκεια της μπορεί να παραταθεί μετά από απόφαση των συμβαλλομένων μερών. Η Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου αναλαμβάνει την υποχρέωση να διατηρεί το έργο, όπως αυτό ειδικότερα περιγράφεται παραπάνω, σε 

καλή κατάσταση λειτουργίας συντηρώντας αυτό ώστε να παρέχεται απρόσκοπτα στη Δ.Ε.Υ.Α.Ρ., η δυνατότητα 

υποδοχής/λήψης κατά μέγιστο ποσότητας πόσιμου νερού, μέχρι την τιμή των 60.000 κ.μ. ημερησίως και καθ’ 

όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, υποχρεούται από τις Εγκαταστάσεις 

Επεξεργασίας Νερού (Ε.Ε.Ν.) να παρέχει την παραπάνω δυνατότητα μέχρι και τις υφιστάμενες σήμερα 

δεξαμενές της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. στην περιοχή Αγ. Αποστόλων και στην περιοχή Ασγούρου Ρόδου. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. θα 

ενημερώνει εγγράφως τον εκάστοτε Προϊστάμενο της Δ.Τ.Ε. Δωδεκανήσου Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 

δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν χρειαστεί να γίνει αύξηση παροχής νερού μεγαλύτερης ή ίσης του 

30% της παροχής που δίνεται σε εκείνο το χρονικό σημείο.  

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 03/11/2017 με ΑΔΑ:ΩΤ4ΓΟΛ3Δ-2Σ4 αρχική προγραμματική σύμβαση. 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς απόδειξή τους συντάχθηκε το 

παρόν και υπογράφηκε σε έξι(6) πρωτότυπα και έλαβε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από δύο πρωτότυπα.  

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Η Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με α/α 2555/11-11-2022  Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Οργάνωσης, 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 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. 

ΔΗΜ. ΤΣΙΚΚΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ 

 

 

 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΑΝΤΩΝΗΣ Β. 

ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ 
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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 ΟΜΟΦΩΝΑ  
(Το μέλος της μειοψ ηφίας κ.  Προυσάλογλου Παντελής -Κωνσταντ ίνος ψήφισε " ΠΑΡΩΝ" )  

1. Εγκρίνει την τροποποίηση των άρθρων 2, 3 και 4 της από 03/11/2017 (ΑΔΑ ΩΤ4ΓΟΛ3Δ-2Σ4) 

Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Δήμου Ρόδου και Δημοτικής Επιχείρησης 

Ύδρευσης, Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου (Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.) για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών 

καθημερινής διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης του έργου : Ύδρευση Ρόδου από το Φράγμα 

Γαδουρά», σύμφωνα με το συνημμένο, αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, Σχέδιο τροποποίησης της εν λόγω 

Π.Σ. και υπό τον όρο θετικής κρίσης του προσυμβατικού ελέγχου του εν λόγω Σχεδίου από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

2. Εγκρίνει την παράταση ισχύος της από 03/11/2017 (ΑΔΑ ΩΤ4ΓΟΛ3Δ-2Σ4) Προγραμματικής Σύμβασης 

μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Δήμου Ρόδου και Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, Αποχέτευσης 

Δήμου Ρόδου (Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.), κατά έξι (06) μήνες, ήτοι μέχρι και την 03/05/2023. 

3. Εγκρίνει την αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της από 03/11/2017 (ΑΔΑ ΩΤ4ΓΟΛ3Δ-2Σ4) 

Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Δήμου Ρόδου και Δημοτικής Επιχείρησης 

Ύδρευσης, Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου (Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.), ήτοι από 9.202.205,66€ σε 10.122.426,23€, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, προκειμένου να καλυφθεί η επιπλέον δαπάνη που αφορά στην υπηρεσία 

καθημερινής διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης του έργου : Ύδρευση Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά.  

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ 

Μεταξύ  

 

«Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» 

 

«Δήμου Ρόδου» 

 

και  

 

«Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου (Δ.Ε.Υ.Α.Ρ)» 

 

για το έργο 

 

«Παροχή Υπηρεσιών Καθημερινής Διαχείρισης, Λειτουργίας και Συντήρησης του Έργου : Ύδρευση 

Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά» 

(ΑΔΑ 1
ης

 Π.Σ. :ΩΤ4ΓΟΛ3Δ-2Σ4) 
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ 

«Παροχή Υπηρεσιών Καθημερινής Διαχείρισης, Λειτουργίας και Συντήρησης του Έργου : Ύδρευση 

Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά» 

Στη Ρόδο σήμερα την ……………………………………………………… οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο 

εξής «Συμβαλλόμενοι»: 

α)  Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, που εδρεύει στην Ερμούπολη της Σύρου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από 

τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιο Χατζημάρκο,  

β) Ο Δήμος Ρόδου, που εδρεύει στην πόλη της νήσου Ρόδου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο 

κ.Αντώνη Β.Καμπουράκη, και 

γ) Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου (Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.), Ν.Π.Ι.Δ., που εδρεύει στη 

Ρόδο, 2
ο
χλμ Ρόδου – Λίνδου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο του Δ.Σ. αυτής κ. Δημήτριο Τσίκκη 

Έχοντας υπόψη :  

 Το Ν. 3852/2010  «Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

 Τις διατάξεις των άρθρων100, 159, 176 του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν 

 Τα άρθρα 227 επ. Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. 

 Το με αριθμ. 526/14-05-1981 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ τεύχος Α’, φ. 137/28-05-1981) 

 Την με αριθμ. 745/18-03-2011 απόφαση Γ.Γ. Αποκ. Διοίκησης Αιγαίου (ΦΕΚ Β’ 786/9-5-2011) περί 

σύστασης της ΔΕΥΑΡ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 

 Τον Ν. 1069/1980 

 Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 

 Την απόφαση με αριθμό 260/2016του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

 Την απόφαση με αριθμό 520/2017του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 Την με αρ. 375/2017 (αρ.πρακτικού 14/2017)απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου 

 Την με αριθμ.316/2017 (αρ. πρακτικού 23/2017)του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. 

 Τις με αριθμ. 42953/2017 και 43716/2017 αποφάσεις του Γ.Γ. (Συντονιστής) της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αιγαίου 

 Την με αριθμ. Ν 100/2016, απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά 

 Την με αριθμ.1354/2017 εγκριτική Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμήμα VI) επί του 

προσυμβατικού ελέγχου της εργολαβικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της 

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 

 Την από 20/07/2017 σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της αναδόχου εταιρείας 

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 

 Την με αριθμ. 290/2017, εγκριτική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του προσυμβατικού 

ελέγχου της αρχικής Προγραμματικής Σύμβασης 

 Την απόφαση με αριθμό 463/2022 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έγκρισης 

τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης 

 Την απόφαση με αριθμό………………… της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου έγκρισης 

τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης 

 Την απόφαση με αριθμό………………………………. του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. 

έγκρισης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης 

 Την με αριθμ. ………………… εγκριτική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του προσυμβατικού 

ελέγχου της παρούσας τροποποίησης της Π.Σ. 

συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται τα εξής : 

Την τροποποίηση του άρθρου 2 (Δικαιώματα – Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων), του άρθρου 3 

(Προϋπολογισμός) και του άρθρου 4 (Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου – Διάρκεια της Π.Σ) και 

συγκεκριμένα: 
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Άρθρο 2 

Δικαιώματα – Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

Αντικαθίσταται η παράγραφος 2.i. της ενότητας Α.2 – Δικαιώματα ως εξής : 

2. Το συνολικό τίμημα καθορίζεται από το άθροισμα των παρακάτω παραμέτρων : 

i. Από το ύψος της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Αναδόχου της «Παροχής 

υπηρεσιών Καθημερινής Διαχείρισης, Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου :Ύδρευση Ρόδου από το Φράγμα 

Γαδουρά», για το σύνολο της διάρκειας της παρούσας Π.Σ. , που αφορά την υπηρεσία καθημερινής διαχείρισης, 

λειτουργίας και συντήρησης του έργου. 

Άρθρο 3 

Προϋπολογισμός 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας Π.Σ. προσδιορίζεται από το άθροισμα των εξής παραμέτρων : 

1. Το ποσό : 10.122.426,23€ (δέκα εκατομμύρια εκατόν είκοσι δύο χιλιάδες τετρακόσια είκοσι έξι ευρώ 

και είκοσι τρία λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για το σύνολο της διάρκειας της παρούσας 

Π.Σ. που αφορά στην υπηρεσία της καθημερινής διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης του έργου. 

2. Την συνολική δαπάνη των λογαριασμών ρεύματος της Δ.Ε.Η. των μετρητών που αναλυτικά 

περιγράφονται στο άρθρο 2 παρ. Β2 της παρούσης, για τη λειτουργία του συνόλου του έργου και αυτό 

μόνο στην περίπτωση που η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. δεν ασκήσει το δικαίωμα να μεταβιβάσει επ’ ονόματί της τους 

ανωτέρω μετρητές και για όσο διάστημα αυτοί παραμείνουν επ’ ονόματι της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.  

Το σύνολο των παραπάνω 1, 2 παραμέτρων καθορίζει τον συνολικό προϋπολογισμό της παρούσης στην 

διάρκεια εφαρμογής της.  

Άρθρο 4 

Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου – Διάρκεια της Π.Σ 

Η παρούσα Π.Σ. έχει συνολική διάρκεια 5,5 ετών (5 έτη και έξι μήνες), αρχής γενομένης από την ημερομηνία 

υπογραφής της, ήτοι από την 03/11/2017. 

Η διάρκεια της μπορεί να παραταθεί μετά από απόφαση των συμβαλλομένων μερών. Η Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου αναλαμβάνει την υποχρέωση να διατηρεί το έργο, όπως αυτό ειδικότερα περιγράφεται παραπάνω, σε 

καλή κατάσταση λειτουργίας συντηρώντας αυτό ώστε να παρέχεται απρόσκοπτα στη Δ.Ε.Υ.Α.Ρ., η δυνατότητα 

υποδοχής/λήψης κατά μέγιστο ποσότητας πόσιμου νερού, μέχρι την τιμή των 60.000 κ.μ. ημερησίως και καθ’ 

όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, υποχρεούται από τις Εγκαταστάσεις 

Επεξεργασίας Νερού (Ε.Ε.Ν.) να παρέχει την παραπάνω δυνατότητα μέχρι και τις υφιστάμενες σήμερα 

δεξαμενές της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. στην περιοχή Αγ. Αποστόλων και στην περιοχή Ασγούρου Ρόδου. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. θα 

ενημερώνει εγγράφως τον εκάστοτε Προϊστάμενο της Δ.Τ.Ε. Δωδεκανήσου Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 

δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν χρειαστεί να γίνει αύξηση παροχής νερού μεγαλύτερης ή ίσης του 

30% της παροχής που δίνεται σε εκείνο το χρονικό σημείο.  

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 03/11/2017 με ΑΔΑ:ΩΤ4ΓΟΛ3Δ-2Σ4 αρχική προγραμματική σύμβαση. 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς απόδειξή τους συντάχθηκε το 

παρόν και υπογράφηκε σε έξι (6) πρωτότυπα και έλαβε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από δύο πρωτότυπα.  

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. 

ΔΗΜ. ΤΣΙΚΚΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ 

 

 

 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΑΝΤΩΝΗΣ Β. 

ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ 
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Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 814/2022  

 

   

 

 

    

   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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