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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  29/01/2020  Τακτικής Δημόσιας Συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
 

Αριθ. Πρακτικού: 03/29-01-2020    Αριθ. Απόφασης:  029/2020 
 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 29η Ιανουαρίου του  2020  ημέρα  Τετάρτη       και ώρα 
18.30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου 
Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 
Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου   κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη. 
Το Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/3543/24.01.2020 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε και 
επιδόθηκε νόμιμα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις 
διατάξεις  των άρθρων 65,  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.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ –Αντιδήμαρχος 26.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης 
«ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

 2.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 27.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 3.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-Αντιδήμαρχος 28.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 4.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 29.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  
 5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήμαρχος 30.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 6.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ-
Αντιδήμαρχος 

31.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 7.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-  
Αντιδήμαρχος 

32.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

 8.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 33.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
 9.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   
 10.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-
Αντιδήμαρχος 

34.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

11.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 35.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

12.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 36.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 
13.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 37.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
14.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 38.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
15.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος  
16.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 39.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης 
«ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ»  

17.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 40.ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 
Γραμματέας Δ.Σ. 
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18.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ. 41.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
19.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος  

42.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-
Επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» 

20.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 43.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

21.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   
    
22.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

23.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

24.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
  
25.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ   

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 4.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
2.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος) 
3.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

6.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
Επίσης παρούσα στη Συνεδρίαση είναι η Γενική  Γραμματέας  Δήμου Ρόδου κα 
Κυριακή Νικολαϊδου, καθώς και η Πρόεδρος  του Συμβουλίου της Κοινότητας 
Ρόδου, κα Μάνθα Ζιώγου.  
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 
Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι σαράντα  τρεις  (43), ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.  
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Γεώργιος Σαρικάς και Γεώργιος Πόκκιας, αποχώρησαν 
από τη Συνεδρίαση, μετά το πέρας της Ενημέρωσης από τον Δήμαρχο κ.Αντώνη 
Καμπουράκη και τους κ.κ.Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους & 
Δημοτικούς Συμβούλους. 
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ.Σάββας Διακοσταματίου και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
κ.κ.Αγαπητός Πάλλας και Δημήτριος Καρατζιάς,  αποχώρησαν μετά τη συζήτηση 
και λήψη απόφασης του 14ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης το οποίο 
συζητήθηκε πρώτο.  
 
Θ Ε Μ Α  εκτός Η/Δ: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ 
του Δήμου Ρόδου και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ρόδου Μονομετοχικής 
Ανώνυμης Εταιρείας με το δ.τ «Δ.Ε.Ρ.Μ. Α.Ε , για τον έλεγχο, την 
ολοκλήρωση  και ην θεώρηση των μελετών  που αφορούν στην 
πυροπροστασία και στην σύνταξη  πίνακα υλοτομίας στην Κοιλάδα των 
Πεταλούδων, αρ.πρωτ.2/4590/2020. 
 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Ρ.Μ.  Α.Ε κ.Ιωάννης Ιατρίδης  εισηγούμενος το θέμα, 
θέτει υπόψη του Σώματος την αρ.πρωτ.2/4590/2020 εισήγηση , η οποία έχει ως 
εξής: 

Λαμβάνοντας υπόψη την άμεση ανάγκη για την  εκπόνηση μελετών που 
αφορούν στη πυροπροστασία και στην σύνταξη πίνακα υλοτομίας στην κοιλάδα 
των Πεταλούδων κρίνεται απαραίτητη η σύναψη προγραμματικής σύμβασης 
μεταξύ της εταιρείας μας και του Δήμου της Ρόδου προκειμένου οι μελέτες αυτές 
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να ολοκληρωθούν και να θεωρηθούν. Η προγραμματική σύμβαση θα συναφθεί  
σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4412/2016. Οι εκπονηθείσες 
μελέτες θα χρησιμοποιηθούν για την ένταξη έργων της Κοιλάδας Πεταλούδων στα 
χρηματοδοτικά προγράμματα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας . Η λήξη 
της προθεσμίας κατάθεσης των προτάσεων χρηματοδότησης είναι η 28/2/2020. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

μεταξύ του Δήμου Ρόδου και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ρόδου 
Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας με το δ.τ. Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε, για τον έλεγχο 
την ολοκλήρωση και την θεώρηση των  μελετών που αφορούν στην 
πυροπροστασία και στην σύνταξη πίνακα υλοτομίας στην κοιλάδα των 
Πεταλούδων 
 
Στη Ρόδο  σήμερα ………………, οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι: 
 
Ο Δήμος Ρόδου  που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο  κ. Αντώνη Β. 
Καμπουράκη  
Οι  Δημοτικές Επιχειρήσεις Ρόδου Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία με το δ.τ. 
Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ιωάννη Ιατρίδη , Πρόεδρο 
του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής . 
 
Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής : 
 
Μεταξύ των συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα προγραμματική σύμβαση 
(στο εξής σύμβαση), σύμφωνα με: 
 

• Το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 
• Το άρθρο 44 του Ν. 4412/2016 
• Το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 
• Το άρθρο 225 του Ν. 3463/2006 
• Τη με αριθμό .… /2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε., 
• Τη με αριθμό …..    /2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου.  

 
Με την παρούσα σύμβαση καθορίζεται ένα πλαίσιο συμφωνίας και προσδιορίζονται 
οι τρόποι και οι διατάξεις υλοποίησης της. 
 
Άρθρο 1. Σκοπός 
 
Σκοπός της σύμβασης είναι η υλοποίηση των μελετών των έργων της Κοιλάδας 
Πεταλούδων οι οποίες θα κατατεθούν για ένταξη στα χρηματοδοτικά προγράμματα 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.  
Στόχος είναι η προστασία της Κοιλάδας των Πεταλούδων  
 
Άρθρο 2. Αντικείμενο της σύμβασης 
 
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η ολοκλήρωση και  
θεώρηση των  μελετών που αφορούν στην πυροπροστασία και στην σύνταξη 
πίνακα υλοτομίας στην κοιλάδα των Πεταλούδων. 
Η Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε δεν δύναται όμως να ασκεί λόγω έλλειψης προσωπικού τα 
καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά 
προβλέπονται στο άρθρο 44 του Ν. 4412/2016. 
 
Ο Δήμος θα αναλάβει τα καθήκοντα αυτά και πιο συγκεκριμένα: 
Τον έλεγχο την ολοκλήρωση και  θεώρηση των  μελετών που αφορούν στην 
πυροπροστασία και στην σύνταξη πίνακα υλοτομίας στην κοιλάδα των 
Πεταλούδων. 
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Ο Δήμος θα ασκεί όλα τα καθήκοντα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά 
προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων. 
 
 
Άρθρο 3. Περιεχόμενο του έργου 
 
Οι μελέτες που αφορούν στην πυροπροστασία και στην σύνταξη πίνακα υλοτομίας 
στην κοιλάδα των Πεταλούδων 
 
Άρθρο 4. Προϋπολογισμός -Προεκτιμούμενη συνολική δαπάνη, 
 
Δεν προκαλείται δαπάνη από την εφαρμογή της παρούσας  
 
Άρθρο 5. Οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες 
οικονομικές υποχρεώσεις. 
 
Δεν υπάρχουν οικονομικές υποχρεώσεις που να αφορούν την παρούσα  
 
Άρθρο 6. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, 
 
-Ο Δήμος Ρόδου  
 

• Να Ελέγξει ,να ολοκληρώσει και να θεωρήσει τις μελέτες που αφορούν 
στην πυροπροστασία και στην σύνταξη πίνακα υλοτομίας στην κοιλάδα των 
Πεταλούδων. 

• Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα  
• Να ορίσει δύο εκπροσώπους του στην Επιτροπή Παρακολούθησης της 

Σύμβασης 
 
- Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε 
 

• Να παρέχει στον Δήμο τις αναγκαίες μελέτες που έχει στη διάθεση του 
• Να ορίσει τον εκπρόσωπο της στην Επιτροπή Παρακολούθησης της 

Σύμβασης 
• Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών της, που γνωρίζουν σε βάθος 

τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες. 
 
Άρθρο 7. Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης 
 
Το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης ως εξής: 
Δύο μήνες και όχι πέραν της 28/2/2020 για την διαδικασία έλεγχου ολοκλήρωσης 
και θεώρησης των εν λόγω μελετών  
 
 Άρθρο 8. Η διάρκεια της σύμβασης, 
 
Η σύμβαση θα διαρκέσει έως 31/12/2020. 
 
Άρθρο 9. Τρόπος κάλυψης των αναγκαίων για την εκπλήρωση της 
προγραμματικής σύμβασης δαπανών και οι λεπτομέρειες της καταβολής 
τους 
 
Δεν προβλέπονται σχετικές δαπάνες 
 
Άρθρο 10. Όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της προγραμματικής 
σύμβασης 
 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από δύο εκπροσώπους του Δήμου και 
έναν εκπρόσωπο της Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε 
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Υπεύθυνος για την εκπροσώπηση της Επιτροπής έναντι τρίτων ορίζεται ο εκάστοτε 
πρόεδρος της Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε, με αναπληρωτή τον εκάστοτε αντιπρόεδρο. Τα δύο 
μέλη του Δήμου είναι 1.   ………………                              2. ……………             
με αναπληρωματικούς 1. ………………   ,   2. …..        αντίστοιχα.  
Από τη Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε θα  συμμετάσχει ο …….             με αναπληρωματικό……..    
  
 
Η Επιτροπή παρακολούθησης συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα 
μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη 
διάρκεια της, σε σχέση με το συγκεκριμένο έργο. 
 
Σκοπός του οργάνου παρακολούθησης ειδικότερα είναι: 
 
Η ρύθμιση λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων που τυχόν απαιτηθούν για 
την εφαρμογή των όρων της σύμβασης. 
 
Η επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν από την ερμηνεία και 
εφαρμογή της. 
 
Η επιτροπή παρακολουθεί τις μελέτες και την τήρηση των όρων της σύμβασης, 
επιλύει κάθε διαφωνία σχετικά με την ερμηνεία ή τον τρόπο εφαρμογής της 
παρούσας προγραμματικής σύμβασης που τυχόν θα προκύψουν μεταξύ των 
συμβαλλομένων. Η Ε.Π. στην πρώτη συνεδρίαση καθορίζει εκτός των άλλων τον 
τρόπο λειτουργίας της.  
 
Άρθρο 11. Ρήτρες σε βάρος του συμβαλλομένου που παραβαίνει τους 
όρους της προγραμματικής σύμβασης-Επίλυση διαφορών 
 
Σε περίπτωση αναίτιας καθυστέρησης υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας 
Προγραμματικής Σύμβασης ή μη τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν απ' 
αυτή ή σε περίπτωση παραβάσεων αυτής ή των γενικών διατάξεων ή διαπίστωσης 
σημαντικών δυσλειτουργιών στην πορεία του έργου, κάθε συμβαλλόμενος 
διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης. 
 
Για το υπαίτιο μέρος πέραν του καταλογισμού της ευθύνης που του ανήκει,δεν 
ορίζεται   ποινική ρήτρα σε περίπτωση υπαναχώρησης ή μη εκτέλεσης των όρων 
της παρούσας. 
 
Η Επιτροπή, παρακολούθησης υπό πλήρη σύνθεση, είναι αρμόδια για την επίλυση 
όλων των διαφορών που είναι δυνατόν να προκύψουν. Αν η επίλυση των 
διαφορών δεν είναι εφικτή με τον ανωτέρω τρόπο, τότε παραπέμπεται στα 
αρμόδια δικαστήρια Ρόδου 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
 

Δ.Ε.Ρ.Μ. Α.Ε                            Δήμος Ρόδου 
 
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Σοκορέλος, 
κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

• Την ανωτέρω εισήγηση με αριθ.πρωτ.2/4590/2020 της Δ.Ε.Ρ.Μ.  Α.Ε 
• Τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.7 του Ν.3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α’ 
133/2018) και του άρθρου 93 του Ν.3463/2006 , 
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• Μετά διαλογική συζήτηση που περιγράφεται στο Πρακτικό της 
Συνεδρίασης, 

• Την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος ήτοι: 

Παρόντες: τριάντα οκτώ (38) 

Απόντες:   πέντε (5)   

«Υπέρ»  ψήφισαν  τριάντα οκτώ  (38) 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ομόφωνα 
 

1. Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης  εκτός Ημερήσιας Διάταξης  των 
κατωτέρω θεμάτων,  επειδή συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος χαρακτήρα, 
σύμφωνα με την αρ. 003/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
(Α.Δ.Α: ΨΟΩΘΩ16-Τ42). 

2. Εγκρίνει τη σύναψη της ακόλουθης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του 
Δήμου Ρόδου και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ρόδου, Μονομετοχικής 
Ανώνυμης Εταιρείας με το δ.τ. «Δ.Ε.Ρ.Μ. Α.Ε» για τον έλεγχο , την 
ολοκλήρωση και την θεώρηση των  μελετών που αφορούν στην 
πυροπροστασία  και στην σύνταξη πίνακα υλοτομίας στην Κοιλάδα των 
Πεταλούδων, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 44 του Ν.4412/2016. 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

μεταξύ του Δήμου Ρόδου και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ρόδου 
Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας με το δ.τ. Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε, για τον έλεγχο 
την ολοκλήρωση και την θεώρηση των  μελετών που αφορούν στην 
πυροπροστασία και στην σύνταξη πίνακα υλοτομίας στην κοιλάδα των 
Πεταλούδων 
 
Στη Ρόδο  σήμερα ………………, οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι: 
 
Ο Δήμος Ρόδου  που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο  κ. Αντώνη Β. 
Καμπουράκη  
Οι  Δημοτικές Επιχειρήσεις Ρόδου Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία με το δ.τ. 
Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ιωάννη Ιατρίδη , Πρόεδρο 
του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής . 
 
Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής : 
 
Μεταξύ των συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα προγραμματική σύμβαση 
(στο εξής σύμβαση), σύμφωνα με: 
 

• Το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 
• Το άρθρο 44 του Ν. 4412/2016 
• Το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 
• Το άρθρο 225 του Ν. 3463/2006 
• Τη με αριθμό .… /2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε., 
• Τη με αριθμό …..    /2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου.  

 
Με την παρούσα σύμβαση καθορίζεται ένα πλαίσιο συμφωνίας και προσδιορίζονται 
οι τρόποι και οι διατάξεις υλοποίησης της. 
 
Άρθρο 1. Σκοπός 
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Σκοπός της σύμβασης είναι η υλοποίηση των μελετών των έργων της Κοιλάδας 
Πεταλούδων οι οποίες θα κατατεθούν για ένταξη στα χρηματοδοτικά προγράμματα 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.  
Στόχος είναι η προστασία της Κοιλάδας των Πεταλούδων  
 
Άρθρο 2. Αντικείμενο της σύμβασης 
 
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η ολοκλήρωση και  
θεώρηση των  μελετών που αφορούν στην πυροπροστασία και στην σύνταξη 
πίνακα υλοτομίας στην κοιλάδα των Πεταλούδων. 
Η Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε δεν δύναται όμως να ασκεί λόγω έλλειψης προσωπικού τα 
καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά 
προβλέπονται στο άρθρο 44 του Ν. 4412/2016. 
 
Ο Δήμος θα αναλάβει τα καθήκοντα αυτά και πιο συγκεκριμένα: 
Τον έλεγχο την ολοκλήρωση και  θεώρηση των  μελετών που αφορούν στην 
πυροπροστασία και στην σύνταξη πίνακα υλοτομίας στην κοιλάδα των 
Πεταλούδων. 
Ο Δήμος θα ασκεί όλα τα καθήκοντα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά 
προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων. 
 
 
Άρθρο 3. Περιεχόμενο του έργου 
 
Οι μελέτες που αφορούν στην πυροπροστασία και στην σύνταξη πίνακα υλοτομίας 
στην κοιλάδα των Πεταλούδων 
 
 
Άρθρο 4. Προϋπολογισμός -Προεκτιμούμενη συνολική δαπάνη, 
 
Δεν προκαλείται δαπάνη από την εφαρμογή της παρούσας  
 
Άρθρο 5. Οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες 
οικονομικές υποχρεώσεις. 
 
Δεν υπάρχουν οικονομικές υποχρεώσεις που να αφορούν την παρούσα  
 
Άρθρο 6. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, 
 
-Ο Δήμος Ρόδου  
 

• Να Ελέγξει ,να ολοκληρώσει και να θεωρήσει τις μελέτες που αφορούν 
στην πυροπροστασία και στην σύνταξη πίνακα υλοτομίας στην κοιλάδα των 
Πεταλούδων. 

• Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα  
• Να ορίσει δύο εκπροσώπους του στην Επιτροπή Παρακολούθησης της 

Σύμβασης 
 
- Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε 
 

• Να παρέχει στον Δήμο τις αναγκαίες μελέτες που έχει στη διάθεση του 
• Να ορίσει τον εκπρόσωπο της στην Επιτροπή Παρακολούθησης της 

Σύμβασης 
• Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών της, που γνωρίζουν σε βάθος 

τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες. 
 
Άρθρο 7. Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης 
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Το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης ως εξής: 
Δύο μήνες και όχι πέραν της 28/2/2020 για την διαδικασία έλεγχου ολοκλήρωσης 
και θεώρησης των εν λόγω μελετών  
 
 Άρθρο 8. Η διάρκεια της σύμβασης, 
 
Η σύμβαση θα διαρκέσει έως 31/12/2020. 
 
Άρθρο 9. Τρόπος κάλυψης των αναγκαίων για την εκπλήρωση της 
προγραμματικής σύμβασης δαπανών και οι λεπτομέρειες της καταβολής 
τους 
 
Δεν προβλέπονται σχετικές δαπάνες 
 
Άρθρο 10. Όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της προγραμματικής 
σύμβασης 
 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από δύο εκπροσώπους του Δήμου και 
έναν εκπρόσωπο της Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε 
Υπεύθυνος για την εκπροσώπηση της Επιτροπής έναντι τρίτων ορίζεται ο εκάστοτε 
πρόεδρος της Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε, με αναπληρωτή τον εκάστοτε αντιπρόεδρο. Τα δύο 
μέλη του Δήμου είναι 1.   ………………                              2. ……………             
με αναπληρωματικούς 1. ………………   ,   2. …..        αντίστοιχα.  
Από τη Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε θα  συμμετάσχει ο …….             με αναπληρωματικό……..    
  
 
Η Επιτροπή παρακολούθησης συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα 
μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη 
διάρκεια της, σε σχέση με το συγκεκριμένο έργο. 
 
Σκοπός του οργάνου παρακολούθησης ειδικότερα είναι: 
 
Η ρύθμιση λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων που τυχόν απαιτηθούν για 
την εφαρμογή των όρων της σύμβασης. 
 
Η επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν από την ερμηνεία και 
εφαρμογή της. 
 
Η επιτροπή παρακολουθεί τις μελέτες και την τήρηση των όρων της σύμβασης, 
επιλύει κάθε διαφωνία σχετικά με την ερμηνεία ή τον τρόπο εφαρμογής της 
παρούσας προγραμματικής σύμβασης που τυχόν θα προκύψουν μεταξύ των 
συμβαλλομένων. Η Ε.Π. στην πρώτη συνεδρίαση καθορίζει εκτός των άλλων τον 
τρόπο λειτουργίας της.  
 
Άρθρο 11. Ρήτρες σε βάρος του συμβαλλομένου που παραβαίνει τους 
όρους της προγραμματικής σύμβασης-Επίλυση διαφορών 
 
Σε περίπτωση αναίτιας καθυστέρησης υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας 
Προγραμματικής Σύμβασης ή μη τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν απ' 
αυτή ή σε περίπτωση παραβάσεων αυτής ή των γενικών διατάξεων ή διαπίστωσης 
σημαντικών δυσλειτουργιών στην πορεία του έργου, κάθε συμβαλλόμενος 
διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης. 
 
Για το υπαίτιο μέρος πέραν του καταλογισμού της ευθύνης που του ανήκει,δεν 
ορίζεται   ποινική ρήτρα σε περίπτωση υπαναχώρησης ή μη εκτέλεσης των όρων 
της παρούσας. 
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Η Επιτροπή, παρακολούθησης υπό πλήρη σύνθεση, είναι αρμόδια για την επίλυση 
όλων των διαφορών που είναι δυνατόν να προκύψουν. Αν η επίλυση των 
διαφορών δεν είναι εφικτή με τον ανωτέρω τρόπο, τότε παραπέμπεται στα 
αρμόδια δικαστήρια Ρόδου 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
Δ.Ε.Ρ.Μ. Α.Ε                            Δήμος Ρόδου 

 
 

3. Τον ορισμό του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κ.Βασιλείου 
Παπαοικονόμου και του Αντιδημάρχου κ.Στέφανου Δράκου  ως εκπροσώπων του 
Δήμου Ρόδου  στην Επιτροπή παρακολούθησης  της εφαρμογής της 
Προγραμματικής Σύμβασης, με αναπληρωτές τους Αντιδήμαρχο κ.Ιωάννη 
Καμπούρη και Δημοτικό Σύμβουλο κ.Σπύρο Σπυρόπουλο. 

 
 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
 
 
 
ΜΙΧΑΗΛ Β.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ                                            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Σ.ΙΩΣΗΦ 
 


