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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: 1365/2018 

 
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 
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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: 

 

Θ Ε Μ Α  εκτός Η/Δ : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ ΠΕΔ και Δήμου Ρόδου, για Αποκατάσταση 
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όψεων επί της οδού Αμερικής Γραφείων ΠΕΔ Δημαρχιακού 
Συγκροτήματος  αρ.πρωτ. 2/73096/2018.  
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ.Ε.Μανδρακός έθεσε υπόψη του Σώματος την 
υπ΄αριθ.πρωτ. 2/73096/2018 εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής 
Πόλης και Μνημείων, η οποία έχει ως εξής:   
Έχοντας υπόψη 
 
1. Την απόφαση 63/2018   του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Νοτίου 
Αιγαίου ΑΔΑ ΩΣΙ5ΟΚΔΠ-ΚΕΘ στην οποία αναφέρεται 
 
«Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  
1. Εγκρίνει τη συνεργασία με την Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων του 
Δήμου Ρόδου με σκοπό την υλοποίηση του έργου της συντήρησης και 
αποκατάστασης των εξωτερικών όψεων των 2 γραφείων του Τοπικού 
Παραρτήματος (Τ.Π.) Δωδεκανήσου της ΠΕΔ στη Ρόδο. 
 2. Εξουσιοδοτεί το νομικό σύμβουλο της ΠΕΔ κο Πέρο Νικόλαο, όπως συντάξει 
σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης, σε συνεργασία με την Δ/νση της Μεσαιωνικής 
Πόλης και Μνημείων του Δήμου Ρόδου και τις Διοικητικές και Οικονομικές 
Υπηρεσίες της ΠΕΔ, το οποίο θα κατατεθεί προς έγκριση στην επόμενη συνεδρίαση 
του Δ.Σ. της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου.  
3. Εγκρίνει τη χρηματοδότηση του ως άνω έργου μέχρι του ποσού των 
65.000,00€, εις βάρος του κ.α. : 10-6261 με τίτλο: ‘’Συντήρηση και επισκευή 
κτιρίων ακινήτων’’, του προϋπολογισμού της ΠΕΔ οικ. έτους 2018 για την 
υλοποίηση της ως άνω απόφασης, ως αντιστάθμισμα της μη καταβολής 
οποιουδήποτε τιμήματος για 35 περίπου έτη προς τον Δήμο Ρόδου, για την χρήση 
των γραφείων αυτών.  
4. Εξουσιοδοτεί τον κο πρόεδρο για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου.» 
 
Τα γραφεία αυτά ανήκουν κατά κυριότητα στον Δήμο της Ρόδου και έχουν 
παραχωρηθεί κατά χρήση εδώ και 35 περίπου χρόνια, δωρεάν άνευ καταβολής 
οποιουδήποτε τιμήματος, για την στέγαση των υπηρεσιών της τ. ΤΕΔΚ 
Δωδεκανήσου μέχρι το έτος 2011 αλλά και του Τοπικού Παραρτήματος 
Δωδεκανήσου της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου από τότε έως και σήμερα. Τα  κτίρια των 
γραφείων είναι κατασκευής της Ιταλικής περιόδου.  

 
Ο δήμαρχος Ρόδου προτείνει την υπογραφή προγραμματικής Σύμβασης όπως 
παρακάτω  
 
 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η     Σ Υ Μ Β Α Σ Η 

Στη Ρόδο σήμερα …………………  , τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη: 

1. Η «Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου» (Π.Ε.Δ. 
Νοτίου Αιγαίου) που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., κ. 
Φώτη Χατζηδιάκο Δήμαρχο Ρόδου και εδρεύει στην 
Ερμούπολη, Πλατεία Λαϊκής Κυριαρχίας, 84 100 Σύρος, με ΑΦΜ: 
998226218   

2. O «Δήμος Ρόδου» (ΔΡ) που εδρεύει στη πλατεία Ελευθερίας 1, 

στη πόλη της Ρόδου και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αντιδήμαρχο 

Ρόδου κ. Ελευθέριο Χατζηιωάννου 



4 

 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Νόμου 3463/2006 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Νόμου 3852/2010. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.9 του Ν.4071/2012.  

4. Τις διατάξεις του  ΠΔ 75/2011 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 252 και 365 του Νόμου 3463/2006 

6. Την απόφαση με αριθμό ………………………  της Π.Ε.Δ. Νοτίου 
Αιγαίου με την οποία ενεκρίθη η συνεργασία με την Διεύθυνση 
Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων Δήμου Ρόδου για την 
συντήρηση-αποκατάσταση των εξωτερικών όψεων των γραφείων 
του Τοπικού Παραρτήματος Δωδ/σου της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου στη 
Ρόδο 

7. Την απόφαση με αριθμό ……………. του Δ.Σ. της ΠΕΔ Νοτίου 
Αιγαίου,  με την οποία ενεκρίθησαν οι όροι της σύμβασης 

8. την υπ’ αριθμ. …./…/…-…-…… απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Ρόδου, η οποία εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση Αιγαίου με την υπ’ αριθμ.  …./…/…-…-…… απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα, 

συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται τα εξής: 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου μετά από παρέλευση 
πολλών ετών από την τελευταία συντήρηση των εξωτερικών όψεων των 
γραφείων στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες του Τοπικού Παραρτήματος 
Δωδεκανήσου στη Ρόδο, διαπίστωσε και απεφάσισε με την με 
αριθ………….απόφαση του Δ.Σ της, ότι υπάρχει ανάγκη όπως αυτά 
συντηρηθούν και αποκατασταθούν εκ νέου.  
Τα γραφεία αυτά ανήκουν κατά κυριότητα στον Δήμο της Ρόδου και έχουν 
παραχωρηθεί κατά χρήση εδώ και 35 περίπου χρόνια, δωρεάν άνευ 
καταβολής οποιουδήποτε τιμήματος, για την στέγαση των υπηρεσιών της τ. 
ΤΕΔΚ Δωδεκανήσου μέχρι το έτος 2011 αλλά και του Τοπικού 
Παραρτήματος Δωδεκανήσου της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου από τότε έως και 
σήμερα. Τα 2 κτίρια των γραφείων είναι κατασκευής της Ιταλικής περιόδου 
και ελέγχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού για 
οποιαδήποτε επέμβαση επ΄ αυτών.  
Για το λόγο αυτό απεφασίσθει όπως υπάρξει συνεργασία με την υπηρεσία 
Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων του Δήμου Ρόδου, η οποία λειτουργεί σε 
επίπεδο Διεύθυνσης και έχει όλη την απαραίτητη οργάνωση και 
τεχνογνωσία για να αναλάβει τη σύνταξη της μελέτης, την επίβλεψη και 
παραλαβή του έργου. Η Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων του 
Δήμου Ρόδου έχει πολυετή εμπειρία αποκατάστασης της Μεσαιωνικής 
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Πόλης και των Μνημείων του νησιού της Ρόδου. Ως εκ τούτου είναι ο 
πλέον κατάλληλος φορέας ν΄ αναλάβει το ως άνω έργο συντήρησης και 
αποκατάστασης των εξωτερικών όψεων των γραφείων του Τ.Π. 
Δωδεκανήσου της ΠΕΔ 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Προγραμματική Σύμβαση περιέχει: 

- Άρθρο 2: Αντικείμενο και  σκοπός  της σύμβασης 

- Άρθρο 3: Ισχύς και Διάρκεια 

- Άρθρο 4: Δικαιώματα - Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων. 

- Άρθρο 5: Προϋπολογισμός & τρόπος χρηματοδότησης. 

- Άρθρο 6: Επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης. 

- Άρθρο 7: Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης. 

- Άρθρο 8: Ρήτρες 

- Άρθρο 9: Επίλυση Διαφορών. 

- Άρθρο 10 Λήξη της σύμβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 2 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι η 
υλοποίηση του έργου για την συντήρηση-αποκατάσταση των 
εξωτερικών όψεων των γραφείων του Τοπικού Παραρτήματος 
Δωδ/σου της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο που βρίσκονται στον 
αύλειο χώρο  του Δημοτικού Μεγάρου. Πιο συγκεκριμμένα το έργο 
περιλαμβάνει τα κάτωθι αντικείμενα: 

1.Καθαιρέσεις σαθρών επιχρισμάτων, καθαρισμοί αποκαλύψεις 
οξειδωμένων οπλισμών και ρωγματωμένεων  σκυροδεμάτων 

2. Αποκαταστάσεις συμπληρώσεις οπλισμών και σκυροδεμάτων, 
αποκατάσταση επιχρισμάτων  (finta pietra ) 

3. Συντηρήσεις κουφωμάτων κλπ. 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
3.1 Η προγραμματική σύμβαση ισχύει από την ημέρα της 

υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη και λήγει σε 
οκτώ (8) μήνες. Αναλυτικότερα τέσσερις μήνες για την 
ολοκλήρωση των διαδικασιών και τέσσερις μήνες για την 
εκτέλεση του έργου. 

3.2 Η διάρκεια της είναι δυνατόν να παραταθεί με σύμφωνη 
γνώμη των συμβαλλόμενων μερών. 
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ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ – 
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις 

και δικαιώματα: 

4.1 Η ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου  αναλαμβάνει: 
4.1.1 Να συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της Σύμβασης με την 

Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων Δήμου 
Ρόδου. και τα αρμόδια όργανα της για την εκτέλεση της 
Σύμβασης και να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια στα 
πλαίσια του ρόλου και των δυνατοτήτων της για την 
ολοκλήρωση των προβλεπόμενων στη Σύμβαση αυτή. Να 
λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την απρόσκοπτη 
εκτέλεση του έργου. 

4.1.2 Την πλήρη γραμματειακή υποστήριξη προς την Κοινή 
Επιτροπή, που θα συσταθεί για την παρακολούθηση της 
παρούσας Σύμβασης, ενημερώνοντας τα μέλη της και 
προετοιμάζοντας τις συνεδριάσεις της. 

4.1.3 Την σύνταξη εισηγήσεων και προτάσεων  και την νομική 
υποστήριξη προς τα συμβαλλόμενα μέρη και την Κοινή 
Επιτροπή, σε σχέση με την υλοποίηση των στόχων και του 
αντικειμένου της Σύμβασης και την λήψη αποφάσεων για 
την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. 

4.1.4 Μεριμνά για την εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων στον 
προϋπολογισμό στο αντίστοιχο έργο και προβαίνει στις 
απαιτούμενες ενέργειες και την εκταμίευση των ποσών 
προς την Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και 
Μνημείων Δήμου Ρόδου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 5 της παρούσας σύμβασης. 

  
4.2 Η  Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων 
Δήμου Ρόδου αναλαμβάνει: 
4.2.2 Την Εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών   

        4.2.2 Την σύνταξη διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης, 

        4.2.3 Την διενέργεια διαδικασιών διαγωνισμού και ανάθεσης 

στον ανάδοχο, 

        4.2.4Την  Επίβλεψη και παραλαβή του έργου. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  

5.1 Ο συνολικός απαιτούμενος προϋπολογισμός για την υλοποίηση της 
παρούσας προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται μέχρι το ποσό των 
65.000€.  
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5.2 Οι πόροι της Προγραμματικής Σύμβασης θα καλυφθούν πλήρως από 
τον προϋπολογισμό της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου οικονομικού έτους 2018 
και 2019 και ειδικότερα από τον κα ……………. του σκέλους των 
δαπανών με τίτλο «…………………..»  

5.3 Η Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων Δήμου Ρόδου 
συμμετέχει στην προγραμματική σύμβαση με τη συνεισφορά του 
απαραίτητου προσωπικού και εξοπλισμού για την υλοποίηση του 
έργου.  

 
5.4 Πλήρες αρχείο των πρωτότυπων εγγράφων του έργου θα υπάρχουν 

στο φάκελο του έργου που θα  τηρείται από την Διεύθυνση 
Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων Δήμου Ρόδου.  Το αρχείο θα 
φυλάσσεται και θα επιδεικνύεται σε ενδεχόμενους ελέγχους. 

5.5  Προβλέπεται η εκταμίευση ποσοστού 30% του συνολικού 
προϋπολογισμού του  έργου της Προγραμματικής Σύμβασης το 
οποίο θα αποδοθεί ως προκαταβολή στην  Διεύθυνση 
Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων Δήμου Ρόδου, για την 
αντιμετώπιση των  δαπανών που θα πραγματοποιηθούν για 
υλοποίηση των σκοπών της παρούσας σύμβασης. Το υπόλοιπο ποσό 
θα δοθεί με την ολοκλήρωση και παραλαβή του έργου από την 
Επιτροπή. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

6.1Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν στη συγκρότηση Κοινής Επιτροπής, η 
οποία αναλαμβάνει την παρακολούθηση της υλοποίησης της Σύμβασης. 

6.2   Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από τα παρακάτω μέλη: 
� Εκπρόσωπο της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου: τον κ……………………….. με 

αναπληρωτή του τον κ…………………………………. 
� Εκπρόσωπο του Δήμου Ρόδου (της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής 

Πόλης και Μνημείων Δήμου Ρόδου): τον κο……………………με 
αναπληρωτή του τον κ. ………………………… 

� 6.3   Η Επιτροπή συνεδριάζει μια φορά κάθε τέσσερις μήνες ή όποτε 
ζητηθεί από οποιοδήποτε μέλος αυτής. 

 6.4  Σε περίπτωση αλλαγής των εκπροσώπων, οι συμβαλλόμενοι φορείς 
είναι υποχρεωμένοι να αποστείλουν την απόφαση ορισμού του νέου 
εκπροσώπου στην  ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου. 
6.5   Η Κοινή Επιτροπή παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης, την τήρηση των 
όρων της Σύμβασης, και εισηγείται τις πληρωμές προς τον Δήμου 
Ρόδου 

6.6 Επιλύει κάθε διαφωνία σχετικά με την ερμηνεία και τον τρόπο 
εφαρμογής της Σύμβασης που τυχόν θα προκύψει και αποφασίζει για 
κάθε ζήτημα που τυχόν δεν ρυθμίζεται ρητώς με την παρούσα 
Σύμβαση.  

6.7 Εισηγείται στους συμβαλλόμενους κάθε ενέργεια που κρίνει ότι θα 
συνεισφέρει στην καλύτερη και απρόσκοπτη υλοποίηση της Σύμβασης.  

 
ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Είναι δυνατή η τροποποίηση της Σύμβασης μετά από σύμφωνη γνώμη των 
συμβαλλομένων μερών. Στη περίπτωση αυτή θα υπογραφεί νέα 
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τροποποιημένη Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ των συμβαλλομένων 
μερών και των συλλογικών οργάνων.  
 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΡΗΤΡΕΣ 

Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, η 
οποία συμφωνείται μεταξύ των μερών, όλοι οι όροι θεωρούνται ουσιώδεις, 
ο πρώτος συμβαλλόμενος δύναται να κηρύξει τον δεύτερο έκπτωτο και να 
απαιτήσει από αυτούς την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής 
ζημίας και ως ποινική ρήτρα ορίζεται το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρω 
(10.000,00€). 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

9.1 Η επίλυση των διαφορών μεταξύ των συμβαλλομένων για θέματα που 
αναφέρονται στην ερμηνεία και εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης θα 
γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης. Η απόφαση στη περίπτωση 
αυτή θα πρέπει να είναι ομόφωνη, αλλιώς αναβάλλεται για μια φορά κατά 
την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής η λήψη απόφασης ώστε να 
επιτευχθεί ομοφωνία. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό η απόφαση 
λαμβάνεται από το ΔΣ της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου. 

 9.2 Για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν μεταξύ των 
συμβαλλομένων, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Ρόδου . 

Άρθρο 10ο 

Λήξη της Σύμβασης 
10.1  Με την λήξη της Σύμβασης ή την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο διακοπή 

της, η Κοινή Επιτροπή θα αποφασίσει σε ποιόν από τους 
συμβαλλόμενους φορείς θα περιέλθουν οι πάσης φύσεως εργασίες και 
υπηρεσίες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της παρούσας 
Σύμβασης. 

 
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα 
συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη αυτών η σύμβαση αυτή, αφού 
αναγνώστηκε, υπογράφεται σε πέντε (5) πρωτότυπα αντίτυπα. από τα 
οποία πήραν από ένα έκαστος των συμβαλλόμενων μερών και δύο για την 
πληρωμή της πρώτης δαπάνης. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για  την 
ΠΕΔ Ν.Α. 

Ο Πρόεδρος 

Φώτης    Χατζηδιάκος 

Δήμαρχος Ρόδου 

Για τον Δήμο Ρόδου 

Ο Αντιδήμαρχος  

 

Ελευθέριος  Χατζηιωάννου 
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 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
 
  Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Μ.Καραγιάννη, Α.Κωνσταντίνου, 
Γ.Κακούλης, , Α.Παπουράς και ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Κ.Πότσος, απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη 
απόφασης για το θέμα.  
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση  της Υπηρεσίας , τις διατάξεις του άρθρου 65 του 

Ν.3852/2010 και του άρθρου 93   του Ν.3463/2006 και με απόλυτη 

πλειοψηφία των μελών του Σώματος, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ομόφωνα 
 

1. Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση και 
λήψη απόφασης του θέματος επειδή συντρέχουν λόγοι 
κατεπείγοντος χαρακτήρα. 
 

2. Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ  
 της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου 
(Π.Ε.Δ.  Νοτίου Αιγαίου)  και του Δήμου Ρόδου,  για την 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΕΔ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ» η 
οποία έχει ως εξής: 

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η     Σ Υ Μ Β Α Σ Η 

Στη Ρόδο σήμερα …………………  , τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη: 

2. Η «Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου» (Π.Ε.Δ. 
Νοτίου Αιγαίου) που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., κ. 
Φώτη Χατζηδιάκο Δήμαρχο Ρόδου και εδρεύει στην 
Ερμούπολη, Πλατεία Λαϊκής Κυριαρχίας, 84 100 Σύρος, με ΑΦΜ: 
998226218   

2. O «Δήμος Ρόδου» (ΔΡ) που εδρεύει στη πλατεία Ελευθερίας 1, 

στη πόλη της Ρόδου και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αντιδήμαρχο 

Ρόδου κ. Ελευθέριο Χατζηιωάννου 

 
Έχοντας υπόψη: 
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6. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Νόμου 3463/2006 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Νόμου 3852/2010. 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.9 του Ν.4071/2012.  

9. Τις διατάξεις του  ΠΔ 75/2011 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 252 και 365 του Νόμου 3463/2006 

6. Την απόφαση με αριθμό ………………………  της Π.Ε.Δ. Νοτίου 
Αιγαίου με την οποία ενεκρίθη η συνεργασία με την Διεύθυνση 
Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων Δήμου Ρόδου για την 
συντήρηση-αποκατάσταση των εξωτερικών όψεων των γραφείων 
του Τοπικού Παραρτήματος Δωδ/σου της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου στη 
Ρόδο 

7. Την απόφαση με αριθμό ……………. του Δ.Σ. της ΠΕΔ Νοτίου 
Αιγαίου,  με την οποία ενεκρίθησαν οι όροι της σύμβασης 

8. την υπ’ αριθμ. …./…/…-…-…… απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Ρόδου, η οποία εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση Αιγαίου με την υπ’ αριθμ.  …./…/…-…-…… απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα, 

συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται τα εξής: 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου μετά από παρέλευση 
πολλών ετών από την τελευταία συντήρηση των εξωτερικών όψεων των 
γραφείων στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες του Τοπικού Παραρτήματος 
Δωδεκανήσου στη Ρόδο, διαπίστωσε και απεφάσισε με την με 
αριθ………….απόφαση του Δ.Σ της, ότι υπάρχει ανάγκη όπως αυτά 
συντηρηθούν και αποκατασταθούν εκ νέου.  
Τα γραφεία αυτά ανήκουν κατά κυριότητα στον Δήμο της Ρόδου και έχουν 
παραχωρηθεί κατά χρήση εδώ και 35 περίπου χρόνια, δωρεάν άνευ 
καταβολής οποιουδήποτε τιμήματος, για την στέγαση των υπηρεσιών της τ. 
ΤΕΔΚ Δωδεκανήσου μέχρι το έτος 2011 αλλά και του Τοπικού 
Παραρτήματος Δωδεκανήσου της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου από τότε έως και 
σήμερα. Τα 2 κτίρια των γραφείων είναι κατασκευής της Ιταλικής περιόδου 
και ελέγχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού για 
οποιαδήποτε επέμβαση επ΄ αυτών.  
Για το λόγο αυτό απεφασίσθει όπως υπάρξει συνεργασία με την υπηρεσία 
Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων του Δήμου Ρόδου, η οποία λειτουργεί σε 
επίπεδο Διεύθυνσης και έχει όλη την απαραίτητη οργάνωση και 
τεχνογνωσία για να αναλάβει τη σύνταξη της μελέτης, την επίβλεψη και 
παραλαβή του έργου. Η Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων του 
Δήμου Ρόδου έχει πολυετή εμπειρία αποκατάστασης της Μεσαιωνικής 
Πόλης και των Μνημείων του νησιού της Ρόδου. Ως εκ τούτου είναι ο 
πλέον κατάλληλος φορέας ν΄ αναλάβει το ως άνω έργο συντήρησης και 
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αποκατάστασης των εξωτερικών όψεων των γραφείων του Τ.Π. 
Δωδεκανήσου της ΠΕΔ 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Προγραμματική Σύμβαση περιέχει: 

- Άρθρο 2: Αντικείμενο και  σκοπός  της σύμβασης 

- Άρθρο 3: Ισχύς και Διάρκεια 

- Άρθρο 4: Δικαιώματα - Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων. 

- Άρθρο 5: Προϋπολογισμός & τρόπος χρηματοδότησης. 

- Άρθρο 6: Επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης. 

- Άρθρο 7: Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης. 

- Άρθρο 8: Ρήτρες 

- Άρθρο 9: Επίλυση Διαφορών. 

- Άρθρο 10 Λήξη της σύμβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 2 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι η 
υλοποίηση του έργου για την συντήρηση-αποκατάσταση των 
εξωτερικών όψεων των γραφείων του Τοπικού Παραρτήματος 
Δωδ/σου της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο που βρίσκονται στον 
αύλειο χώρο  του Δημοτικού Μεγάρου. Πιο συγκεκριμμένα το έργο 
περιλαμβάνει τα κάτωθι αντικείμενα: 

1.Καθαιρέσεις σαθρών επιχρισμάτων, καθαρισμοί αποκαλύψεις 
οξειδωμένων οπλισμών και ρωγματωμένεων  σκυροδεμάτων 

2. Αποκαταστάσεις συμπληρώσεις οπλισμών και σκυροδεμάτων, 
αποκατάσταση επιχρισμάτων  (finta pietra ) 

3. Συντηρήσεις κουφωμάτων κλπ. 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
3.3 Η προγραμματική σύμβαση ισχύει από την ημέρα της 

υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη και λήγει σε 
οκτώ (8) μήνες. Αναλυτικότερα τέσσερις μήνες για την 
ολοκλήρωση των διαδικασιών και τέσσερις μήνες για την 
εκτέλεση του έργου. 

3.4 Η διάρκεια της είναι δυνατόν να παραταθεί με σύμφωνη 
γνώμη των συμβαλλόμενων μερών. 

 
ΑΡΘΡΟ 4 
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ – 
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις 

και δικαιώματα: 

4.2 Η ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου  αναλαμβάνει: 
4.2.1 Να συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της Σύμβασης με την 

Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων Δήμου 
Ρόδου. και τα αρμόδια όργανα της για την εκτέλεση της 
Σύμβασης και να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια στα 
πλαίσια του ρόλου και των δυνατοτήτων της για την 
ολοκλήρωση των προβλεπόμενων στη Σύμβαση αυτή. Να 
λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την απρόσκοπτη 
εκτέλεση του έργου. 

4.2.2 Την πλήρη γραμματειακή υποστήριξη προς την Κοινή 
Επιτροπή, που θα συσταθεί για την παρακολούθηση της 
παρούσας Σύμβασης, ενημερώνοντας τα μέλη της και 
προετοιμάζοντας τις συνεδριάσεις της. 

4.2.3 Την σύνταξη εισηγήσεων και προτάσεων  και την νομική 
υποστήριξη προς τα συμβαλλόμενα μέρη και την Κοινή 
Επιτροπή, σε σχέση με την υλοποίηση των στόχων και του 
αντικειμένου της Σύμβασης και την λήψη αποφάσεων για 
την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. 

4.2.4 Μεριμνά για την εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων στον 
προϋπολογισμό στο αντίστοιχο έργο και προβαίνει στις 
απαιτούμενες ενέργειες και την εκταμίευση των ποσών 
προς την Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και 
Μνημείων Δήμου Ρόδου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 5 της παρούσας σύμβασης. 

  
4.2 Η  Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων 
Δήμου Ρόδου αναλαμβάνει: 
4.2.3 Την Εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών   

        4.2.2 Την σύνταξη διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης, 

        4.2.3 Την διενέργεια διαδικασιών διαγωνισμού και ανάθεσης 

στον ανάδοχο, 

        4.2.4Την  Επίβλεψη και παραλαβή του έργου. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  

5.1 Ο συνολικός απαιτούμενος προϋπολογισμός για την υλοποίηση της 
παρούσας προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται μέχρι το ποσό των 
65.000€.  

5.2 Οι πόροι της Προγραμματικής Σύμβασης θα καλυφθούν πλήρως από 
τον προϋπολογισμό της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου οικονομικού έτους 2018 
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και 2019 και ειδικότερα από τον κα ……………. του σκέλους των 
δαπανών με τίτλο «…………………..»  

5.3 Η Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων Δήμου Ρόδου 
συμμετέχει στην προγραμματική σύμβαση με τη συνεισφορά του 
απαραίτητου προσωπικού και εξοπλισμού για την υλοποίηση του 
έργου.  

 
5.4 Πλήρες αρχείο των πρωτότυπων εγγράφων του έργου θα υπάρχουν 

στο φάκελο του έργου που θα  τηρείται από την Διεύθυνση 
Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων Δήμου Ρόδου.  Το αρχείο θα 
φυλάσσεται και θα επιδεικνύεται σε ενδεχόμενους ελέγχους. 

5.5  Προβλέπεται η εκταμίευση ποσοστού 30% του συνολικού 
προϋπολογισμού του  έργου της Προγραμματικής Σύμβασης το 
οποίο θα αποδοθεί ως προκαταβολή στην  Διεύθυνση 
Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων Δήμου Ρόδου, για την 
αντιμετώπιση των  δαπανών που θα πραγματοποιηθούν για 
υλοποίηση των σκοπών της παρούσας σύμβασης. Το υπόλοιπο ποσό 
θα δοθεί με την ολοκλήρωση και παραλαβή του έργου από την 
Επιτροπή. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

6.2Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν στη συγκρότηση Κοινής Επιτροπής, η 
οποία αναλαμβάνει την παρακολούθηση της υλοποίησης της Σύμβασης. 

6.2   Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από τα παρακάτω μέλη: 
� Εκπρόσωπο της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου: τον κ……………………….. με 

αναπληρωτή του τον κ…………………………………. 
� Εκπρόσωπο του Δήμου Ρόδου (της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής 

Πόλης και Μνημείων Δήμου Ρόδου): τον κο……………………με 
αναπληρωτή του τον κ. ………………………… 

� 6.3   Η Επιτροπή συνεδριάζει μια φορά κάθε τέσσερις μήνες ή όποτε 
ζητηθεί από οποιοδήποτε μέλος αυτής. 

 6.4  Σε περίπτωση αλλαγής των εκπροσώπων, οι συμβαλλόμενοι φορείς 
είναι υποχρεωμένοι να αποστείλουν την απόφαση ορισμού του νέου 
εκπροσώπου στην  ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου. 
6.8   Η Κοινή Επιτροπή παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης, την τήρηση των 
όρων της Σύμβασης, και εισηγείται τις πληρωμές προς τον Δήμου 
Ρόδου 

6.9 Επιλύει κάθε διαφωνία σχετικά με την ερμηνεία και τον τρόπο 
εφαρμογής της Σύμβασης που τυχόν θα προκύψει και αποφασίζει για 
κάθε ζήτημα που τυχόν δεν ρυθμίζεται ρητώς με την παρούσα 
Σύμβαση.  

6.10 Εισηγείται στους συμβαλλόμενους κάθε ενέργεια που κρίνει ότι θα 
συνεισφέρει στην καλύτερη και απρόσκοπτη υλοποίηση της Σύμβασης.  

 
ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Είναι δυνατή η τροποποίηση της Σύμβασης μετά από σύμφωνη γνώμη των 
συμβαλλομένων μερών. Στη περίπτωση αυτή θα υπογραφεί νέα 
τροποποιημένη Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ των συμβαλλομένων 
μερών και των συλλογικών οργάνων.  
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ΑΡΘΡΟ 8 

ΡΗΤΡΕΣ 

Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, η 
οποία συμφωνείται μεταξύ των μερών, όλοι οι όροι θεωρούνται ουσιώδεις, 
ο πρώτος συμβαλλόμενος δύναται να κηρύξει τον δεύτερο έκπτωτο και να 
απαιτήσει από αυτούς την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής 
ζημίας και ως ποινική ρήτρα ορίζεται το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρω 
(10.000,00€). 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

9.1 Η επίλυση των διαφορών μεταξύ των συμβαλλομένων για θέματα που 
αναφέρονται στην ερμηνεία και εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης θα 
γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης. Η απόφαση στη περίπτωση 
αυτή θα πρέπει να είναι ομόφωνη, αλλιώς αναβάλλεται για μια φορά κατά 
την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής η λήψη απόφασης ώστε να 
επιτευχθεί ομοφωνία. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό η απόφαση 
λαμβάνεται από το ΔΣ της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου. 

 9.2 Για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν μεταξύ των 
συμβαλλομένων, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Ρόδου . 

Άρθρο 10ο 

Λήξη της Σύμβασης 
10.2  Με την λήξη της Σύμβασης ή την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο διακοπή 

της, η Κοινή Επιτροπή θα αποφασίσει σε ποιόν από τους 
συμβαλλόμενους φορείς θα περιέλθουν οι πάσης φύσεως εργασίες και 
υπηρεσίες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της παρούσας 
Σύμβασης. 

 
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα 
συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη αυτών η σύμβαση αυτή, αφού 
αναγνώστηκε, υπογράφεται σε πέντε (5) πρωτότυπα αντίτυπα. από τα 
οποία πήραν από ένα έκαστος των συμβαλλόμενων μερών και δύο για την 
πληρωμή της πρώτης δαπάνης. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για  την 
ΠΕΔ Ν.Α. 

Ο Πρόεδρος 

Φώτης    Χατζηδιάκος 

Δήμαρχος Ρόδου 

Για τον Δήμο Ρόδου 

Ο Αντιδήμαρχος  

 

Ελευθέριος  Χατζηιωάννου 

 

    ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
                                   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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                             ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ  


