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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  27/11/ 2018  Ειδικής Τακτικής Συνεδρίασης   του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού:20/27-11-2018    Αριθ. Απόφασης: 1302/2018 

 
Στη Ρόδο σήμερα  27η Νοεμβρίου  2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 
20.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, το 
Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    Δημάρχου    Ρόδου   
κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. πρωτ. 
2/72185/23.11.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου               
κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε 
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους   Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄87/2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/ 
19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και  95 του Ν.3463/2006.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
 
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

23.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ   

24.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

  

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 

 

5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

6.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  26.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 27.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

8.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

9.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 28.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

  

 29. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

11.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 30. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

12. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 31. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

13. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 32. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 



2 

 

παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

14. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 33.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 

15.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

34.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

16. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 

 

17. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

   

18.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

19. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  

20.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

   

21. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

22.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 

 

8.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 
 

9. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

3. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος (δικ/νος) 

10.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

4 ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος 

11. ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 

5.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος (δικ/νη) 

12. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

6. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ (δικ/νη) 

7. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας 

 

 
 

Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν ο Γενικός Γραμματέας 
κ.Ε.Κορναρόπουλος 
 
Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Μ.Καραγιάννη, αποχώρησε μετά την 
έναρξη της Συνεδρίασης. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
τέσσερις (34), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με  θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 
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Θ Ε Μ Α 2.5: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και 

Οριστικής Παραλαβής και πρόταση αποζημίωσης επί του 

τεκμαιρώμενου οφέλους του αναδόχου λόγω διάλυσης της 

σύμβασης του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΙΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ», 

ΑΡΧΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: Κ/ΞΙΑ Ηλιοχώρα Α.Ε.-Τοπιοκατασκευή 

Α.Ε.  , ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ :  «ΣΤΗΡΙΞΙΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», αρ. πρωτ. 2/64657/2018.  

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ θέτει υπόψη του Σώματος  την υπ’ αριθ. πρωτ. 
16/64657/23-10-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών, η οποία έχει ως εξής: 
 

‘Εχοντας υπόψη : 

1.Το δημόσιο διαγωνισμό ο οποίος διενεργήθηκε από τη Δ/νση 

Τεχνικών  Υπηρεσιών του Δήμου Ροδίων στις 12/10/2006, 

σύμφωνα με τον οποίο η κ/ξια Ηλιοχώρα Α.Ε. – Τοπιοκατασκευή 

Α.Ε. αναδείχθηκε ανάδοχος εκτέλεσης του έργου του θέματος 

αντί εργολαβικού ανταλλάγματος 9.256.894,55€. 

2. Το από 25-7-2008 Εργολαβικό Συμφωνητικό που υπογράφηκε 

μεταξύ της κ/ξίας Ηλιοχώρα Α.Ε. – Τοπιοκατασκευή Α.Ε. και του 

π. Δήμου Ροδίων, ποσού 9.256.894,55€ (με αναθεώρηση και 

ΦΠΑ).  

3.Το υπ’ αριθμό 13097/22.07.2009 αίτημα της Κοιν/ξίας για 

Διάλυση της σύμβασης με υπαιτιότητα του κυρίου του έργου 

λόγω καθυστέρησης στην έναρξης εκτέλεσης των εργασιών 

4.Το υπ’ αριθμό 16178/08.09.2009 έγγραφο του Δήμου Ρόδιων 

όπου εκφράζεται η επιθυμία του Δήμου να εκτελεστεί το έργο σε 

νέα θέση (περιοχή Ρένης) και σε οικόπεδο με τα ίδια 

χαρακτηριστικά με το αρχικό επιλεγέν, ζητώντας από την κοιν/ξια 

να ματαιώσει τη διάλυση προκειμένου να εκτελεστεί το έργο 

5. Το υπ’ αριθμό 16271/09.09.2009 έγγραφο της κοιν/ξιας η 

οποία προβαίνει στη ματαίωση της διάλυσης υπό την προϋπόθεση 
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ότι ο κύριος του έργου θα ολοκληρώσει το δυνατόν συντομότερο 

τις απαιτούμενες ενέργειες.   

6. Την υπ’ αριθμό 520/14.09.2009 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του πρώην Δήμου Ροδίων με την οποία εγκρίθηκε η 

ματαίωση διάλυσης και η συνέχιση των ενεργειών του Δήμου για 

την λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων για τη συνέχιση της 

κατασκευής του Κλειστού Γυμναστηρίου στη νέα περιοχή Ρένη 

Μ.Γ. 31 Γαιών Ρόδου. 

7. Το από 23/01/2012 νέο αίτημα διάλυσης της ανωτέρω 

Σύμβασης που μετά την πάροδο άπρακτης δίμηνης προθεσμίας 

γίνεται αποδεκτή και η σχετική αποδοχή επέχει θέση βεβαίωσης 

περάτωσης εργασιών   

8. Την τελική επιμέτρηση του έργου η οποία υποβλήθηκε από τον 

ανάδοχο την  25-07-12 και εγκρίθηκε αυτοδίκαια μετά την 

πάροδο άπρακτης δίμηνης προθεσμίας. 

9. Την με αρ. πρωτ. 16/5114/21-01-2015 αίτηση που υπέβαλλε η 

Κ/ξια Ηλιοχώρα Α.Ε. – Τοπιοκατασκευή Α.Ε. υποκατάστασης της 

από την εταιρεία «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 65 τουΝ.3669/2008 

10. Την από 21/01/2015 δήλωση αποδοχής της εταιρίας 

«ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» για την υποκατάσταση του αναδόχου 

11. Την υπ’ αριθμό 60/18.02.2015 Απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου περί εγκρίσεως της υποκατάστασης 

της αναδόχου κ/ξιας Ηλιοχώρα Α.Ε. – Τοπιοκατασκευή Α.Ε. από 

την τεχνική εταιρία ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. για την κατασκευή 

του έργου του θέματος 

12. Την υπ’ αριθμό πρωτ. Οικ.25146//15.04.2015 απόφαση του 

Γεν. Γραμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί επικύρωσης 

της νομιμότητας της με αριθμό 60/2015 απόφασης του Δ.Σ. του 

Δήμου Ρόδου 

13. Την υπ’ αριθμό Πρωτ. 50122/21.06.2016 Αίτηση της 

ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με την οποία ζήτησε να συγκροτηθεί 
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επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής  για την 

διαλυθείσα σύμβαση και να υποβληθεί σχετική πρόταση 

αποζημίωσης σύμφωνα με το αρθρο 64 παρ.2 του Ν.3669/08: α) 

επί του προσδιορισμού της αποζημίωσης του Αναδόχου λόγω 

διάλυσης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ.1, περ. γ. 

του Ν.3669/08 και  β) επί του αιτήματος αποζημίωσης του 

αναδόχου λόγω υπερημέριας του Κυρίου του Έργου για τη μη 

εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων , όπως 

αναφέρονται στην αίτηση διάλυσης και στην με αρ. 

πρ.2/5149/17-1-12 αίτηση –όχληση της αναδόχου Κ/ξιας , 

αποκλειστικά για θετικές ζημιές και εκπόνηση πλήρους οριστικής 

μελέτης , ποσού 690.205,00€ , επιπλέον του προσδιορισμού 

της αποζημίωσης λόγω διάλυσης σύμβασης κατά το άρθρο 64 

παρ1γ του Ν.3669/08. 

14. Με την υπ΄ αρ. 637/9-8-2016  απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου ορίσθηκε η Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής 

Παραλαβής του αναφερόμενου έργου, την οποία συγκροτούσαν  

οι εξής: 1) κ. Σαρικάς Εμμανουήλ-πρόεδρος 2) κ Βασιλώτος 

Κων/νος, μέλος 3) κ. Μπεκιάρης Αλέξανδρος, μέλος 4) Παρδαλός 

Στέργος, μέλος 

  Τα μέλη της Επιτροπής έχοντας υπόψη το από 23/01/2012 

αίτημα διάλυσης της εργολαβίας του θέματος και την υπ’ Αριθμόν 

60/18.02.2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Ρόδου περί εγκρίσεως της υποκατάστασης της αναδόχου κ/ξιας 

Ηλιοχώρα Α.Ε. – Τοπιοκατασκευή Α.Ε. από την τεχνική εταιρία 

ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., συνέταξαν το πρωτόκολλο προσωρινής 

και οριστικής  παραλαβής του έργου και προτείνουν  την 

αποζημίωση επί του τεκμαιρόμενου οφέλους του αναδόχου λόγω 

διάλυσης της σύμβασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 

64 του Ν.3669/08 περί «Κύρωσης της κωδικοποίησης της 

Νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων», όπως ισχύει σήμερα. 
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 Σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.3669/08 , σε όλες τις 

περιπτώσεις που διαλύεται η σύμβαση από το φορέα κατασκευής 

ή τον κύριο του έργου και υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι το 

χρόνο εκείνο έχουν εκτελεσθεί εργασίες αξίας μικρότερης από τα 

¾ του αρχικού συνολικού συμβατικού ποσού , στην 

συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχουν εκτελεσθεί καθόλου εργασίες 

, καταβάλεται στον ανάδοχο αποζημίωση σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρ1γ η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη 

του 5% του αρχικού συνολικού συμβατικού ποσού , μειωμένου 

κατά το ¼ και ύστερα από αφαίρεση της αξίας των εργασιών που 

έχουν εκτελεσθεί. Η αποζημίωση προτείνεται από την επιτροπή 

παραλαβής του έργου και καθορίζεται με απόφαση της 

Προϊσταμένης Αρχής κατά την έγκριση του Πρωτοκόλλου 

Παραλαβής. 

 

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να  

αποφασίσει: 

 Για την έγκριση του Πρωτοκόλου Προσωρινής και Οριστικής 

Παραλαβής του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΙΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ», 

ΑΡΧΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: Κ/ΞΙΑ Ηλιοχώρα Α.Ε.-Τοπιοκατασκευή Α.Ε.  

, ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ :  «ΣΤΗΡΙΞΙΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» , όπως συντάχθηκε από την ορισθείσα επιτροπή , 

 σύμφωνα με το οποίο προτείνεται : 

1.Η προσωρινή και οριστική παραλαβή, του έργου του θέματος 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 62 παρ.8 του Ν.3669/2008 

περί «Κύρωσης της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής 

Δημοσίων Έργων»,  
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2. Η καταβολή αποζημίωσης στην ανάδοχο ποσοστού ίσου με 5% επί 

του τεκμαιρόμενου οφέλους, δηλαδή ποσού ίσου με 

301.174,34€.(πλέον ΦΠΑ εφόσον απαιτείται) 

3. Η καταβολή αποζημίωσης θετικών ζημιών στον ανάδοχο,  

συνολικού ποσού 50.000,00€.(πλέον ΦΠΑ εφόσον απαιτείται) 

27-11-2018 θέμα 2.5 Κλειστό γυμναστήριο Δήμου Ροδίων. 
 
 
To Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έχει ως 
εξής: 
 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

& ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΚΜΑΙΡΟΜΕΝΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ  

ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΛΟΓΩ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Των εργασιών της εργολαβίας: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΙΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ», ΑΡΧΙΚΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ: Κ/ΞΙΑ Ηλιοχώρα Α.Ε.-Τοπιοκατασκευή Α.Ε.  , ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ :  «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»,  

  

Στην Ρόδο, σήμερα  5/10/2018  , οι υπογράφοντες:  

1)  Σαρικάς Εμμανουήλ , Αρχιτέκτονας Μηχανικός , Προϊστάμενος 

Τμήματος  της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού, ως Πρόεδρος της επιτροπής 

παραλαβής 

2) Βασιλώτος Κωνσταντίνος , Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., 

Προϊστάμενος Τμήματος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών 

,   ως μέλος της επιτροπής παραλαβής 

3) Μπεκιάρης Αλέξανδρος , Πολιτικός Μηχανικός , Αναπληρωτής 

Προϊσταμενος Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών , ως μέλος της 

επιτροπής παραλαβής 

4) Παρδαλός Στέργος , Δημοτικός Σύμβουλος ,  ως μέλος της 

επιτροπής παραλαβής 

 

oι οποίοι αποτελούμε την Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής 

του ανωτέρω έργου, η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμ 637 / 9-8-2016 
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Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου , συνήρθαμε στην 

τελική συνεδρίαση σήμερα  Παρασκευή 5/10/2018  , σε συνέχεια άλλων 

συνεδριάσεων που πραγματοποιήθηκαν  και έχοντας υπόψη το από 

23/01/2012 αίτημα διάλυσης της εργολαβίας του θέματος και την υπ’ 

Αριθμόν 60/18.02.2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Ρόδου περί εγκρίσεως της υποκατάστασης της αναδόχου κ/ξιας Ηλιοχώρα 

Α.Ε. – Τοπιοκατασκευή Α.Ε. από την τεχνική εταιρία ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 

Α.Ε., προκειμένου να προβούμε στην προσωρινή και οριστική  παραλαβή 

του έργου και να προτείνουμε την αποζημίωση επί του τεκμαιρόμενου 

οφέλους του αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 64 του Ν.3669/08 περί «Κύρωσης της 

κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων», ως ισχύει 

σήμερα.    

 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ  

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη: 

1. Το δημόσιο διαγωνισμό ο οποίος διενεργήθηκε από τη Δ/νση 

Τεχνικών Έργων και Υπηρεσιών του Δήμου Ροδίων στις 12/10/2006, 

σύμφωνα με τον οποίο η κ/ξια Ηλιοχώρα Α.Ε. – Τοπιοκατασκευή 

Α.Ε. αναδείχθηκε ανάδοχος εκτέλεσης του έργου του θέματος αντί 

εργολαβικού ανταλλάγματος 9.256.894,55€. 

2. Το από 25-7-2008 Εργολαβικό Συμφωνητικό που υπογράφηκε 

μεταξύ της κ/ξίας Ηλιοχώρα Α.Ε. – Τοπιοκατασκευή Α.Ε. και του π. 

Δήμου Ροδίων, ποσού 9.256.894,55€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).  

3. Το υπ’ αριθμό 13097/22.07.2009 αίτημα της Κοιν/ξίας για Διάλυση 

της σύμβασης με υπαιτιότητα του κυρίου του έργου λόγω 

καθυστέρησης στην έναρξης εκτέλεσης των εργασιών 

4. Το υπ’ αριθμό 16178/08.09.2009 έγγραφο του Δήμου Ρόδιων όπου 

εκφράζεται η επιθυμία του Δήμου να εκτελεστεί το έργο σε νέα θέση 

(περιοχή Ρένης) και σε οικόπεδο με τα ίδια χαρακτηριστικά με το 

αρχικό επιλεγέν, ζητώντας από την κοιν/ξια να ματαιώσει τη διάλυση 

προκειμένου να εκτελεστεί το έργο 

5. Το υπ’ αριθμό 16271/09.09.2009 έγγραφο της κοιν/ξιας η οποία 

προβαίνει στη ματαίωση της διάλυσης υπό την προϋπόθεση ότι ο 
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κύριος του έργου θα ολοκληρώσει το δυνατόν συντομότερο τις 

απαιτούμενες ενέργειες.   

6. Την υπ’ αριθμό 520/14.09.2009 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του πρώην Δήμου Ροδίων με την οποία εγκρίθηκε η 

ματαίωση διάλυσης και η συνέχιση των ενεργειών του Δήμου για 

την λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων για τη συνέχιση της 

κατασκευής του Κλειστού Γυμναστηρίου στη νέα περιοχή Ρένη Μ.Γ. 

31 Γαιών Ρόδου. 

7. Το από 23/01/2012 νέο αίτημα διάλυσης της ανωτέρω Σύμβασης 

που μετά την πάροδο άπρακτης δίμηνης προθεσμίας γίνεται 

αποδεκτή και η σχετική αποδοχή επέχει θέση βεβαίωσης περάτωσης 

εργασιών   

8. Την τελική επιμέτρηση του έργου η οποία υποβλήθηκε από τον 

ανάδοχο την  25-07-12 και εγκρίθηκε αυτοδίκαια μετά την πάροδο 

άπρακτης δίμηνης προθεσμίας. 

9. Την με αρ. πρωτ. 16/5114/21-01-2015 αίτηση που υπέβαλλε η 

Κ/ξια Ηλιοχώρα Α.Ε. – Τοπιοκατασκευή Α.Ε. υποκατάστασης της από 

την εταιρεία «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 65 τουΝ.3669/2008 

10. Την από 21/01/2015 δήλωση αποδοχής της εταιρίας «ΣΤΗΡΙΞΙΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» για την υποκατάσταση του αναδόχου 

11. Την υπ’ αριθμό 60/18.02.2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

του Δήμου Ρόδου περί εγκρίσεως της υποκατάστασης της αναδόχου 

κ/ξιας Ηλιοχώρα Α.Ε. – Τοπιοκατασκευή Α.Ε. από την τεχνική 

εταιρία ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. για την κατασκευή του έργου του 

θέματος 

12. Την υπ’ αριθμό πρωτ. Οικ.25146//15.04.2015 απόφαση του Γεν. 

Γραμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί επικύρωσης της 

νομιμότητας της με αριθμό 60/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου 

Ρόδου 

13. Την υπ’ αριθμό Πρωτ. 50122/21.06.2016 Αίτηση της ΣΤΗΡΙΞΙΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με την οποία ζήτησε να συγκροτηθεί επιτροπή 

Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής  για την διαλυθείσα σύμβαση 

και να υποβληθεί σχετική πρόταση αποζημίωσης σύμφωνα με το 

αρθρο 64 παρ.2 του Ν.3669/08: α) επί του προσδιορισμού της 
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αποζημίωσης του Αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης σύμφωνα 

με το άρθρο 64 παρ.1, περ. γ. του Ν.3669/08 και  β) επί του 

αιτήματος αποζημίωσης του αναδόχου λόγω υπερημέριας του 

Κυρίου του Έργου για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων , όπως αναφέρονται στην αίτηση διάλυσης και στην 

με αρ. πρ.2/5149/17-1-12 αίτηση –όχληση της αναδόχου Κ/ξιας , 

αποκλειστικά για θετικές ζημιές και εκπόνηση πλήρους οριστικής 

μελέτης. 

 

2. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Προσδιορισμός αποζημίωσης του για το τεκμαιρόμενο όφελος 

λόγω διάλυσης της εργολαβίας.   

2. Να του καταβληθεί το ποσό των 690.205,00 λόγω θετικής ζημίας 

και αποζημίωση μελέτης. 

3. Να διενεργηθεί η προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου.   

 

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΛΟΓΩ ΔΙΑΛΥΣΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:::   

1. Το ιστορικό του έργου. 

2. Το αίτημα του Αναδόχου, σύμφωνα με το οποίο ζητάει να 

προσδιοριστεί αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος λόγω 

διάλυσης της εργολαβίας καθώς και τη διενέργεια της 

προσωρινής και οριστικής παραλαβής.   

3. Το άρθρο 64 του Ν.3669/2008 

και σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου του έργου και την αίτηση της 

αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας, η επιτροπή σε ότι αφορά : 

Α) Τον υπολογισμό του τεκμαιρόμενου οφέλους του αναδόχου κατά 

την παράγραφο 1γ, του άρθρου 64 του Ν.3669/2008, λαμβάνει  

υπόψη ότι: 

1. Τη δέσμευση για μεγάλο χρονικό διάστημα των εγγυητικών επιστολών 

καλής εκτέλεσης του έργου. Συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 

18.07.2008 έως σήμερα παραμένει δεσμευμένη στο έργο, εγγυητική 
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επιστολή Καλής Εκτέλεσης της ALPHA BANK με 

αρ.GRH049540/18.07.2008, ύψους 637.830,00€. 

2. Ο ανάδοχος, αν δεν είχε διαλυθεί η σύμβαση, θα είχε εκτελέσει το 

σύνολο του έργου, δηλαδή ποσό περίπου ίσο με 9.256.894,55€ μετά 

Απροβλέπτων, Αναθεωρήσεων & ΦΠΑ (7.368.179,60€ καθαρό τίμημα με 

ΓΕ + ΟΕ ). Το εργολαβικό όφελος που θα δικαιούταν (18%), θα ανερχόταν 

σε 6.244.220,00 Χ 18% = 1.123.959,60 €, δηλαδή ποσό μεγαλύτερο των 

301.174,34€ που ορίζει ο νόμος ως ανώτατο τεκμαιρόμενο εργολαβικό 

όφελος. 

  Η επιτροπή σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό της και τα οριζόμενα στη 

παρ.1γ και στη παρ. 2 του άρθρου 64 του Ν.3669/2008, προτείνει την 

καταβολή αποζημίωσης στον ανάδοχο ποσοστού ίσου με 5% επί του 

τεκμαιρόμενου οφέλους, δηλαδή ποσού ίσου με   8.031.315,76(ποσό 

σύμβασης χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρηση ) * 0,75 * 5% =  301.174,34€. 

Β) Τον υπολογισμό των θετικών ζημιών και της αποζημίωσης 

μελέτης προτείνει τα κάτωθι: 

1. Όσον αφορά τις θετικές ζημίες: 

Α. Για εργασία δημιουργίας πλήρων τεχνικών φακέλων (τεχνικές μελέτες, 

συνοδευτικά έγγραφα, αίτηση και άμεση υποβολή τους στην Πολεοδομία 

Δήμου Ροδίων, στην Αρχαιολογική υπηρεσία και στη Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού κατ’ απαίτηση των όρων του Διαγωνισμού για την έκδοση των 

απαιτούμενων αδειών. 

Δαπάνη :  1.000,00ευρώ 

Β. Για τοπογραφική αποτύπωση εργοταξίου, χώρου οικοπέδου, μετάβαση 

συνεργείου τοπογράφων από Αθήνα στη Ρόδο. 

Δαπάνη :  5.000,00ευρώ 

 

Γ. Για εκπόνηση τεχνοοικονομικών μελετών και νέου χρονοδιαγράμματος 

που υπεβλήθη και ενεκρίθη από την Υπηρεσία 

Δαπάνη :  8.000,00ευρώ 

Δ. Για μεταβάσεις Δ/ντή έργου και νόμιμου εκπροσώπου κοινοπραξίας από 

Αθήνα στη Ρόδο προς διενέργεια συσκέψεων με την Υπηρεσία (Δ/ντής 
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Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμαρχος, Επιβλέποντες), για διάφορες δαπάνες 

(αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία κλπ) & για εκπόνηση αλληλογραφίας με 

υπηρεσία αναφορικά με τα δημιουργηθέντα θέματα-προβλήματα εκτός 

ευθύνης του Αναδόχου 

Δαπάνη :  4.000,00ευρώ 

Ε. Για παρακολούθηση, τεχνική υποστήριξη, διεκπεραίωση φακέλων που 

υποβλήθηκαν στις διάφορες υπηρεσίες κατά τ’ ανωτέρω 

Δαπάνη :  2.000,00ευρώ 

ΣΤ. Για παρασχεθείσα εξωσυμβατική βοήθεια προς την υπηρεσία με 

εκπόνηση προμελέτης του έργου για τη νέα θέση του (οικοπέδου Ρένης) 

και κατάθεση στην υπηρεσία 

Δαπάνη :  30.000,00ευρώ 

Σύνολο Δαπανών : 50.000,00ευρώ 

2.  Όσον αφορά την αποζημίωση μελέτης  να μην δοθεί καμία 

αποζημίωση, διότι ο ανάδοχος ήταν υποχρεωμένος να εκπονήσει μελέτη 

προκειμένου να συμμετάσχει στο διαγωνισμό (σύστημα μελέτη –

κατασκευή) και επιπλέον αυτού εφόσον είχε καταθέσει στην Υπηρεσία 

μελέτη εφαρμογής δικαιούταν να πληρωθεί ποσοστό 8% επι της 

συμβατικής αμοιβής (το οποίο δεν έκανε) 

 

4.  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ   

Επειδή: 

1. Στο έργο δεν εκτελέστηκε καμία εργασία ώστε να δικαιολογείται η 

συντήρησή του, ούτε απαιτείται η δοκιμασία χρόνου. 

2. Με το από  23/01/2012 αίτημα διάλυσης της συμβάσης που μετά την 

πάροδο άπρακτης δίμηνης προθεσμίας γίνεται αποδεκτή και η σχετική 

αποδοχή επέχει θέση βεβαίωσης περάτωσης εργασιών. 

3. Με την υπ’ Αριθμόν 60/18.02.2015 Απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου περί εγκρίσεως της υποκατάστασης της 

αναδόχου κ/ξιας Ηλιοχώρα Α.Ε. – Τοπιοκατασκευή Α.Ε. από την τεχνική 

εταιρία ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. για την κατασκευή του έργου του θέματος 
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και την υπ’ Αριθμόν πρωτ. Οικ.25146/15.04.2015 απόφαση του Γεν. 

Γραμματ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί επικύρωσης της 

ανωτέρω αποφάσεως 

4. Με το υπ’ Αριθμόν 50122/21.06.2016 αίτημα του, ο ανάδοχος 

ζήτησε να συγκροτηθεί επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής  

για την διαλυθείσα σύμβαση και να υποβληθεί σχετική πρόταση 

αποζημίωσης σύμφωνα με το αρθρο 64 παρ.2 του Ν.3669/08: α) επί του 

προσδιορισμού της αποζημίωσης του Αναδόχου λόγω διάλυσης της 

σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ.1, περ. γ. του Ν.3669/08 και  β) 

επί του αιτήματος αποζημίωσης του αναδόχου λόγω υπερημέριας του 

Κυρίου του Έργου για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων , όπως αναφέρονται στην αίτηση διάλυσης και στην με αρ. 

πρ.2/5149/17-1-12 αίτηση –όχληση της αναδόχου Κ/ξιας , αποκλειστικά 

για θετικές ζημιές και εκπόνηση πλήρους οριστικής μελέτης. 

 5.  Με την υπ’αρ. 6968/1-2-18 όχληση του ο ανάδοχος ,  ζήτησε να 

αποζημιωθεί για το τεκμαιρόμενο όφελος λόγω διάλυσης της εργολαβίας. 

6. Με την υπ’αρ. 43212/11-7-18 αίτηση – όχληση ο ανάδοχος ,  ζήτησε να 

αποζημιωθεί για το τεκμαιρόμενο όφελος λόγω διάλυσης της εργολαβίας, 

και επισημαίνει ότι η οριστική και προσωρινή παραλαβή του έργου έχει 

συντελεστεί αυτοδίκαια, λόγω της παρέλευσης διμήνου από την με αρ. 

50122/21-6-16 όχληση. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω η  επιτροπή προτείνει : 

1. Την προσωρινή και οριστική παραλαβή, σύμφωνα με την ανωτέρω 

παράγραφο 1 και τα οριζόμενα στο άρθρο 62 παρ.8 του Ν.3669/2008 περί 

«Κύρωσης της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων 

Έργων»,  

2. Την καταβολή αποζημίωσης στην ανάδοχο ποσοστού ίσου με 5% επί του 

τεκμαιρόμενου οφέλους, δηλαδή ποσού ίσου με 301.174,34€.(πλέον 

ΦΠΑ εφόσον απαιτείται) 

3. Την καταβολή αποζημίωσης θετικών ζημιών στον ανάδοχο,  συνολικού 

ποσού 50.000,00€.(πλέον ΦΠΑ εφόσον απαιτείται) 
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 Το παρόν  συντάχθηκε σε 6 αντίτυπα και υπογράφεται  ως παρακάτω:   

 

 ………… …………. 

Για τον Ανάδοχο Για την επίβλεψη 

  

 

Η Επιτροπή Παραλαβής 

Ο Πρόεδρος Το μέλος Το μέλος Το μέλος 

    

Σαρικάς Εμμανουήλ Βασιλώτος 

Κωνσταντίνος 

Μπεκιάρης 

Αλέξανδρος 

Παρδαλός Στέργος 

 
 
Στο σημείο αυτό γίνονται οι τοποθετήσεις επί του θέματος των 
μελών του Σώματος που περιγράφονται στο Πρακτικό της 
Συνεδρίασης και συγκεκριμένα τοποθετήθηκαν ο επικεφαλής 
της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 
κ.Γ.Υψηλάντης, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ κ.Σ.Στάγκας  και ο 
Δήμαρχος κ.Φ.Χατζηδιάκος. 
 

 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
 
  Ο  επικεφαλής της παράταξης « ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»             
κ. Κ. Πότσος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Α.Κων/νου, Ι. Κακούλης, 
Α. Παπουράς, Μ.Καραγιάννη, Δ.Μουτάφης,  ήταν απόντες από τη 
συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση  της Υπηρεσίας, το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής 

Παραλαβής, την τοποθέτηση-πρόταση του Δημάρχου που έγινε 

αποδεκτή από το Σώμα και τις τοποθετήσεις των μελών του Σώματος 

που περιγράφονται στο Πρακτικό της Συνεδρίασης  τις διατάξεις του 

άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 93   του Ν.3463/2006 ,  

κατόπιν  ονομαστικής ψηφοφορίας και με απόλυτη πλειοψηφία των 

μελών του Σώματος, 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   κατά πλειοψηφία, 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ε.Καρίκης, Σ.Στάγκας, 
Π.Τοκούζης, Ε.Κασσανής, Γ.Υψηλάντης, Ε.Παναή, Σ.Σαρρή-
Υψηλάντη, ψήφισαν «κατά» 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ι.Γιαννακάκης ψήφισε «παρών» 
 
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Ε.Μανδρακός, Μ.Παλαιολόγου, 
Σ.Διακοσταματίου, Μ.Χριστοδούλου, Α.Πάλλας, Α.Ζωάννου, 
Σ.Πετράκης, Γ.Πόκκιας, Β.Ψυλλάκης, Σ.Κυριαζής, 
Δ.Καραντζιάς, Φ.Κρεμαστινού, Ι.Κορωναίος, Μ.Σταυρής, 
Γ.Σαρικάς, Δ.Παρασκευάς, Δ.Τσίκκης,  Α.Μανωλάκης, 
Κ.Τρέχας και ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 
Ι.Περδίκης, ψήφισαν θετικά. 
 
 

1) Εγκρίνει την Προσωρινή και Οριστική παραλαβή του έργου : 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΙΩΝ Ν. 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ», ΑΡΧΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: Κ/ΞΙΑ Ηλιοχώρα Α.Ε.-
Τοπιοκατασκευή Α.Ε.  , ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ :  
«ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» , σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής που συντάχθηκε από 
την αρμόδια Επιτροπή. 
 
2) Καθορίζει , σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ.2 του Ν.3669/08 , 
αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος ποσοστού 4%,του αρχικού 
συνολικού συμβατικού ποσού (χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρηση) μειωμένου 
κατά το ένα τέταρτο (1/4) , δηλ. ποσό (8.031.315,76 χ0,75)χ4% = 
240.939,47€ (πλέον ΦΠΑ εφόσον απαιτείται) , αντί του ποσοστού 5% 
που προτείνει η Επιτροπή Παραλαβής. 
 
3) Την καταβολή αποζημίωσης θετικών ζημιών στον ανάδοχο , μόνο για 
τα σημεία Α, Β, Γ και Ε που αναφέρονται στο Πρωτόκολλο Παραλαβής 
όπως αυτό  περιγράφεται ανωτέρω, δηλ. ποσό 16.000 €  (πλέον ΦΠΑ 
εφόσοναπαιτείται).       
 

 

 

    ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        
 
 
 
 
                          ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.  ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 

 


