
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της από  31/05/2021  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: 15/31-05-2021    Αριθ. Απόφασης: 109/2021

Στη Ρόδο σήμερα την 31η Μαΐου  του  2021  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  16.00 το
Δημοτικό  Συμβούλιο  συνήλθε  με  τηλεδιάσκεψη σε  Τακτική  Συνεδρίαση   στην
Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 163/33282/29.05.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών και τις
εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και  ειδικότερα του άρθρου 12 της Κοινής Υπουργικής
Απόφασης αρ.Δ1α/ΓΠ οικ.30612/16.05.2020 (Β΄1869) και την παρ.3 του άρθρου 14 της
Κοινής Υπουργικής Απόφασης οικ.Δ1α/Γ.Π. οικ.32009/23.05.2020 (Β 1988),καθώς και την
ΚΥΑ  429/12.3.2020  (ΦΕΚ  850  Β)  και  το  άρθρο  1  αυτής  που  ορίζει  ότι  «Με  την
τηλεδιάσκεψη  δίνεται  η  δυνατότητα  σε  ένα  ή  περισσότερα  ή  σε  όλα  τα  μέλη  ενός
συλλογικού οργάνου, αλλά και σε πρόσωπα που συμμετέχουν ή καλούνται από συλλογικά
όργανα, να λαμβάνουν μέρος σε μία διάσκεψη χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους
παρουσία στο χώρο συνεδρίασης των υπόλοιπων μελών του συλλογικού οργάνου» και την
εγκύκλιο 426/2020 με αρ. πρωτ. 77233/13-11-2020 του ΥΠΕΣ, παρουσία του Δημάρχου
Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη.

Το Δημοτικό  Συμβούλιο  συνεκλήθη με  την αρ.πρωτ.  2/25086/27.05.2021  έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε
νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 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

27.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ  ΦΩΤΙΟΣ-
Επικεφαλής  παράταξης  «ΡΟΔΟΣ
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»

2.ΒΥΡΙΝΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος  

28.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

3.ΔΡΑΚΟΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ  -
Αντιδήμαρχος

29.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

4.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  -
Αντιδήμαρχος

30.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ  ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ  -
Αντιδήμαρχος

31.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

6.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ -
Αντιδήμαρχος

32. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

7.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
8.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

9.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ
-Αντιδήμαρχος
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10.ΚΟΛΙΑΔΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  -
Αντιδήμαρχος

 
33.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

11.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

12.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
13.ΠΑΤΣΑΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -
Αντιδήμαρχος

34.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-
Επικεφαλής  παράταξης  «ΡΟΔΟΣ
ΑΞΙΩΝ»

14.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 35.  ΙΩΣΗΦ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Γραμματέας
Δ.Σ

15.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 36.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

16.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 37.ΜΠΙΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

17.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ  ΜΙΧΑΗΛ-
Πρόεδρος Δ.Σ.
18.ΣΠΑΝΟΣ–  ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Αντιδήμαρχος 

19.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

20.ΣΤΑΜΑΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -
Αντιδήμαρχος

  21.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ -    
  Αντιδήμαρχος   
22.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -
Αντιδήμαρχος
23.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ
24.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
25.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ  ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ  -
Αντιδήμαρχος
26.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.ΠΟΤΣΟΣ   ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής

παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΡΟΔΟΥ»

7.  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

2.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8.  ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 9.  ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
4.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
5.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 11.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
6.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ- 
   Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

12.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Παρούσα στη Συνεδρίαση είναι η Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα Κυριακή Νικολαϊδου, 

Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία,  καθόσον  επί  σαράντα  εννέα  (49)
Δημοτικών  Συμβούλων  παρίστανται   οι  τριάντα  επτά  (37),  ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.
κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. 
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Θ Ε Μ Α 2ο εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής  Σύμβασης
μεταξύ  Δήμου   Ρόδου  και  της  Περιφέρειας  Νοτίου  Αιγαίου   για  :  «Κλειστό
αθλητικό κέντρο Αρχαγγέλου», προϋπολογισμού  3.000.000,00€ με ΦΠΑ.

Ο  Διευθυντής Τεχνικών Έργων κ.Αλέκος Μπεκιάρης  εισηγούμενος το θέμα, θέτει
υπόψη του Σώματος  εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, η οποία έχει ως
εξής:

Σύμφωνα  με   τις  διατάξεις  του  άρθρου  99  του  Ν  3852/2010  Δήμοι  της  ιδίας
περιφέρειας  και  η  οικεία  Περιφέρεια  μπορούν  να  συνάπτουν   μεταξύ  τους  συμβάσεις
συνεργασίας , με τις οποίες αναλαμβάνουν την άσκηση αρμοδιότητας ή την υποστήριξη της
άσκησης  της,  για  λογαριασμό  ενός  ή  περισσοτέρων  των  συμβαλλομένων  μερών.  Οι
συμβάσεις αυτές καλούνται «συμβάσεις διαβαθμιδικής συνεργασίας»
   
  H Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προτίθεται να συνάψει Διαβαθμιδική Σύμβαση με το Δήμο
Ρόδου με τίτλο :  « Κλειστό αθλητικό κέντρο Αρχαγγέλου»
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου  και  μέχρι  του  ποσού  των  δύο  εκατομμυρίων  πεντακοσίων  χιλιάδων  ευρώ
(2.500.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
Το υπόλοιπο ποσό των 500.000,00 € θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου Ρόδου.

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από τo Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει: 

  Την  έγκριση  σύναψης  Διαβαθμιδικής  Σύμβασης  μεταξύ  Δήμου  Ρόδου  και  της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την εκτέλεση του έργου: « Κλειστό αθλητικό κέντρο
Αρχαγγέλου »  ,  προϋπ: 3.000.000 € με  ΦΠΑ,  σύμφωνα με το  άρθρο 99 του Ν
3852/2010 η οποία έχει ως εξής:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αρ.Πρωτ. οικ. 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μεταξύ Μεταξύ 
««Δήμου ΡόδουΔήμου Ρόδου»»

και και 
««Περιφέρειας Νοτίου ΑιγαίουΠεριφέρειας Νοτίου Αιγαίου»»

για την Πράξη για την Πράξη 

Παραχώρηση αρμοδιότητας από το Δήμο Ρόδου  προς την Π.Ν.Α. για υλοποίηση 
του έργου: «Κλειστό Αθλητικό Κέντρο Αρχαγγέλου»

ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Στη Ρόδο σήμερα, ημέρα   / /2021, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
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1. Ο Δήμος Ρόδου, που εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο κ. Αντώνη Β.ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ
και εδρεύει στη Ρόδο

2. Η Περιφέρεια  Νοτίου  Αιγαίου,  που  εκπροσωπείται  από  τον  Περιφερειάρχη  κ.
Γεώργιο ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟ και εδρεύει στην Ερμούπολη Σύρου

έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

 τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 με τίτλο «Ο νέος Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας»

 Τα Π.Δ. 59/2007 & 60/2007 με τίτλο «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με τις
διατάξεις  της  Οδηγίας  2004/18  ΕΚ,  του  Π.Δ.  171/1987  με  τίτλο  «Όργανα  που
αποφασίζουν και γνωμοδοτούν …κ.λ.π»

 Το Ν. 3548/2007 (Φ.Ε.Κ. 68 Α’ /20-03-2007)

 Το Ν. 3852/2010  «Πρόγραμμα Καλλικράτης»

 Τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν.3852/2010

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

 Την απόφαση με αριθμό      /2021 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου

 Την απόφαση με αριθμό     /2021 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου

 Την απόφαση με αριθμ.πρωτ.     /2021  Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου έγκρισης
ανάληψης υποχρέωσης

 Την με αριθμ. Α/Α     Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και αρ.      στο Βιβλίο
Εγκρίσεων και Εντολών της Οικονομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

 Την με αριθμ. Α/Α     Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και αρ.      στο Βιβλίο
Εγκρίσεων και Εντολών της Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου. 

       συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται τα εξής :

ΑΡΘΡΟ 1

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο Δήμος Ρόδου, πρώτος συμβαλλόμενος, ενεργώντας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων
του, εκχωρεί την υλοποίηση του έργου: «Κλειστό Αθλητικό Κέντρο Αρχαγγέλου».
Η  Περιφέρεια  Νοτίου  Αιγαίου  –  δεύτερη  συμβαλλόμενη  -  φορέας  υλοποίησης
αποδέχεται  την  αρμοδιότητα  για  την  υλοποίηση  του  έργου:  «Κλειστό  Αθλητικό
Κέντρο Αρχαγγέλου».

ΑΡΘΡΟ  2
ΣΚΟΠΟΣ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Με την παρούσα Διαβαθμιδική Σύμβαση συμφωνείται από τα συμβαλλόμενα μέρη, ότι
ο Δήμος Ρόδου παραχωρεί  προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου την υλοποίηση του
έργου:  «Κλειστό Αθλητικό Κέντρο Αρχαγγέλου», ενώ η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
αναλαμβάνει την αρμοδιότητα για την υλοποίηση του ως άνω έργου.
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Το  αντικείμενο  της  σύμβασης  αφορά  την  υλοποίηση  του  έργου  «Κλειστό  Αθλητικό
Κέντρο Αρχαγγέλου».  Για  τις  ανάγκες  εκτέλεσης  του έργου θα πραγματοποιηθούν οι
απαραίτητες εργασίες  για την πλήρη κατασκευή ενός κλειστού Γυμναστηρίου τύπου Τ11β
στη θέση «Λειβάδα» της Δ.Ε. Αρχαγγέλου του Δήμου Ρόδου, Ν. Δωδεκανήσου.
Εκτός από την κατασκευή του κλειστού Γυμναστηρίου, στο εν λόγω έργο περιλαμβάνονται
και οι απαραίτητες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για τη διαμόρφωση του
περιβάλλοντα χώρου.

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει  σύμφωνα με τις  ισχύουσες  διατάξεις  περί  Δημοσίων
Έργων και θα εφαρμοστούν οι ισχύουσες πρότυπες προδιαγραφές.

Ο  συνολικός προϋπολογισμός  του  ανωτέρω  έργου  ανέρχεται σε 3.000.000,00  €.  Το
έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου  και  μέχρι  του  ποσού  των  δύο  εκατομμυρίων  πεντακοσίων  χιλιάδων  ευρώ
(2.500.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
Το υπόλοιπο ποσό των 500.000,00 € θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου Ρόδου.
                                                
Η διαβαθμιδική σύμβαση ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα
μέρη και  λήγει  με  την ολοκλήρωση των εργασιών.  Το  χρονοδιάγραμμα  εκτέλεσης  των
εργασιών θα είναι σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

ΑΡΘΡΟ  3
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Ο  Δήμος  Ρόδου  παρέχει  το  δικαίωμα  στην  Περιφέρεια  Νοτίου  Αιγαίου  για  την
υλοποίηση του έργου: «Κλειστό Αθλητικό Κέντρο Αρχαγγέλου».
Η  ΠΝΑ  αναλαμβάνει  την  Τεχνική  υποστήριξη  και  τις  υποχρεώσεις  του  φορέα
υλοποίησης του έργου.

ΑΡΘΡΟ 4 
ΧΩΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο θα πραγματοποιηθεί στα διοικητικά όρια του Δήμου Ρόδου.

ΑΡΘΡΟ 5 
ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Φορέας υλοποίησης του ανωτέρω έργου είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

ΑΡΘΡΟ 6 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΩΝ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μεταξύ των συμβαλλομένων  συμφωνείται  να  συσταθεί  κοινή  επιτροπή,  η  οποία  θα
παρακολουθεί την τήρηση των όρων της παρούσας σύμβασης και η οποία θα επιλύει
τις  διαφορές  που τυχόν θα προκύψουν μεταξύ  των συμβαλλομένων,  αποτελούμενη
από δύο (2) εκπροσώπους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και έναν (1) εκπρόσωπο
του Δήμου Ρόδου.

ΑΡΘΡΟ 7
ΡΗΤΡΕΣ

Σε  περίπτωση  αθέτησης  οποιουδήποτε  όρου  της  παρούσας  σύμβασης,  της  οποίας
συμφωνείται  μεταξύ  των  μερών  όλοι  οι  όροι  θεωρούνται  ουσιώδεις,  ο  πρώτος
συμβαλλόμενος δύναται να κηρύξει τον δεύτερο έκπτωτο και να απαιτήσει από αυτόν την
αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας του. 

5

ΑΔΑ: 6ΧΜΚΩ1Ρ-Ψ1Β



ΑΡΘΡΟ 8
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την παρούσα σύμβαση επιλύεται από τα καθ'ύλην και
κατά τόπον αρμόδια Δικαστήρια.

         
ΑΡΘΡΟ  9

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας σύμβασης απαιτείται 
έγγραφη συμφωνία, η οποία θα συνομολογείται και θα υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα 
της παρούσας μέρη.

Η παρούσα σύμβαση υπογράφτηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, από τα οποία πήραν 
από ένα έκαστος των συμβαλλομένων μερών και δύο για την πληρωμή του 1ου 
λογαριασμού.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

                         Για την                                                             Για το  
            Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου                   Δήμο Ρόδου
                  Ο Περιφερειάρχης                                                 Ο Δήμαρχος
            
              Γεώργιος   Χατζημάρκος                                      Αντώνης  Β.Καμπουράκης

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
 Την   εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών για το θέμα,
 Τον χαρακτηρισμό του θέματος ως «κατεπείγον» σύμφωνα με την υπ’αριθ.91/2021

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Α: 9ΩΠΖΩ1Ρ-ΩΗΚ).
 Την τοποθέτηση του Δημάρχου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη για το συγκεκριμένο θέμα,

τις τοποθετήσεις των  επικεφαλής των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβούλιου και
των μελών του Σώματος που περιγράφονται στο αναλυτικό απομαγνητοφωνημένο
Πρακτικό της Συνεδρίασης,

 Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο
74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018), του άρθρου 93 του Ν.3463/2006 ,

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί τριάντα επτά
(37) παρόντων μελών  του Δημοτικού Συμβουλίου στο συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν:
«ΥΠΕΡ» τριάντα τρεις Δημοτικοί Σύμβουλοι  (33), ήτοι τα μέλη της πλειοψηφίας και
τα παρόντα μέλη της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» με επικεφαλής τον
κ.Φώτη Χατζηδιάκο,
«ΠΑΡΩΝ» τέσσερις (4) Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι τα παρόντα μέλη της παράταξης
«ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ».

          

         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ
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Την  έγκριση  σύναψης  Διαβαθμιδικής  Σύμβασης  μεταξύ  Δήμου  Ρόδου  και  της
Περιφέρειας  Νοτίου  Αιγαίου  για  την  εκτέλεση  του  έργου: «  Κλειστό  αθλητικό
κέντρο  Αρχαγγέλου»,  προϋπολογισμού  3.000.000  € με  ΦΠΑ,  σύμφωνα  με  το
άρθρο 99 του Ν 3852/2010 η οποία αναλυτικά έχει ως ακολούθως:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αρ.Πρωτ. οικ. 

ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Στη Ρόδο σήμερα, ημέρα   / /2021, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Ο Δήμος Ρόδου, που εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο κ. Αντώνη Β.ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ
και εδρεύει στη Ρόδο

2. Η Περιφέρεια  Νοτίου  Αιγαίου,  που  εκπροσωπείται  από  τον  Περιφερειάρχη  κ.
Γεώργιο ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟ και εδρεύει στην Ερμούπολη Σύρου

έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

 τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 με τίτλο «Ο νέος Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας»

 Τα Π.Δ. 59/2007 & 60/2007 με τίτλο «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με τις
διατάξεις  της  Οδηγίας  2004/18  ΕΚ,  του  Π.Δ.  171/1987  με  τίτλο  «Όργανα  που
αποφασίζουν και γνωμοδοτούν …κ.λ.π»

 Το Ν. 3548/2007 (Φ.Ε.Κ. 68 Α’ /20-03-2007)

 Το Ν. 3852/2010  «Πρόγραμμα Καλλικράτης»

 Τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν.3852/2010

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

 Την απόφαση με αριθμό      /2021 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου

 Την απόφαση με αριθμό     /2021 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου

 Την απόφαση με αριθμ.πρωτ.     /2021  Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου έγκρισης
ανάληψης υποχρέωσης

 Την με αριθμ. Α/Α     Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και αρ.      στο Βιβλίο
Εγκρίσεων και Εντολών της Οικονομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

 Την με αριθμ. Α/Α     Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και αρ.      στο Βιβλίο
Εγκρίσεων και Εντολών της Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου. 

       
συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται τα εξής :

ΑΡΘΡΟ 1

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο Δήμος Ρόδου, πρώτος συμβαλλόμενος, ενεργώντας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων
του, εκχωρεί την υλοποίηση του έργου: «Κλειστό Αθλητικό Κέντρο Αρχαγγέλου».
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Η  Περιφέρεια  Νοτίου  Αιγαίου  –  δεύτερη  συμβαλλόμενη  -  φορέας  υλοποίησης
αποδέχεται  την  αρμοδιότητα  για  την  υλοποίηση  του  έργου:  «Κλειστό  Αθλητικό
Κέντρο Αρχαγγέλου».

ΑΡΘΡΟ  2
ΣΚΟΠΟΣ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ –

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Με την παρούσα Διαβαθμιδική Σύμβαση συμφωνείται από τα συμβαλλόμενα μέρη, ότι
ο Δήμος Ρόδου παραχωρεί  προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου την υλοποίηση του
έργου:  «Κλειστό Αθλητικό Κέντρο Αρχαγγέλου», ενώ η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
αναλαμβάνει την αρμοδιότητα για την υλοποίηση του ως άνω έργου.

Το  αντικείμενο  της  σύμβασης  αφορά  την  υλοποίηση  του  έργου  «Κλειστό  Αθλητικό
Κέντρο Αρχαγγέλου».  Για  τις  ανάγκες  εκτέλεσης  του έργου θα πραγματοποιηθούν οι
απαραίτητες εργασίες  για την πλήρη κατασκευή ενός κλειστού Γυμναστηρίου τύπου
Τ11β στη θέση «Λειβάδα» της Δ.Ε. Αρχαγγέλου του Δήμου Ρόδου, Ν. Δωδεκανήσου.
Εκτός  από  την  κατασκευή  του  κλειστού  Γυμναστηρίου,  στο  εν  λόγω  έργο
περιλαμβάνονται και οι απαραίτητες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες
για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου.

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί Δημοσίων
Έργων και θα εφαρμοστούν οι ισχύουσες πρότυπες προδιαγραφές.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανωτέρω έργου ανέρχεται σε 3.000.000,00 €. Το
έργο  χρηματοδοτείται  από  το  Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων  της  Περιφέρειας
Νοτίου  Αιγαίου  και  μέχρι  του  ποσού  των  δύο  εκατομμυρίων  πεντακοσίων  χιλιάδων
ευρώ (2.500.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
Το υπόλοιπο ποσό των 500.000,00 € θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου Ρόδου.
                                                
Η  διαβαθμιδική  σύμβαση  ισχύει  από  την  ημέρα  της  υπογραφής  της  από  τα
συμβαλλόμενα μέρη και λήγει με την ολοκλήρωση των εργασιών. Το χρονοδιάγραμμα
εκτέλεσης  των εργασιών θα είναι  σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

ΑΡΘΡΟ  3
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Ο  Δήμος  Ρόδου  παρέχει  το  δικαίωμα  στην  Περιφέρεια  Νοτίου  Αιγαίου  για  την
υλοποίηση του έργου: «Κλειστό Αθλητικό Κέντρο Αρχαγγέλου».
Η  ΠΝΑ  αναλαμβάνει  την  Τεχνική  υποστήριξη  και  τις  υποχρεώσεις  του  φορέα
υλοποίησης του έργου.

ΑΡΘΡΟ 4 
ΧΩΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο θα πραγματοποιηθεί στα διοικητικά όρια του Δήμου Ρόδου.

ΑΡΘΡΟ 5 
ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Φορέας υλοποίησης του ανωτέρω έργου είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
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ΑΡΘΡΟ 6 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΩΝ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μεταξύ των συμβαλλομένων  συμφωνείται  να  συσταθεί  κοινή  επιτροπή,  η  οποία  θα
παρακολουθεί την τήρηση των όρων της παρούσας σύμβασης και η οποία θα επιλύει
τις  διαφορές  που τυχόν θα προκύψουν μεταξύ  των συμβαλλομένων,  αποτελούμενη
από δύο (2) εκπροσώπους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και έναν (1) εκπρόσωπο
του Δήμου Ρόδου.

ΑΡΘΡΟ 7
ΡΗΤΡΕΣ

Σε  περίπτωση  αθέτησης  οποιουδήποτε  όρου  της  παρούσας  σύμβασης,  της  οποίας
συμφωνείται  μεταξύ  των  μερών  όλοι  οι  όροι  θεωρούνται  ουσιώδεις,  ο  πρώτος
συμβαλλόμενος δύναται να κηρύξει τον δεύτερο έκπτωτο και να απαιτήσει από αυτόν την
αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας του. 

ΑΡΘΡΟ 8
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την παρούσα σύμβαση επιλύεται από τα καθ'ύλην και
κατά τόπον αρμόδια Δικαστήρια.

         
ΑΡΘΡΟ  9

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας σύμβασης απαιτείται 
έγγραφη συμφωνία, η οποία θα συνομολογείται και θα υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα 
της παρούσας μέρη.

Η παρούσα σύμβαση υπογράφτηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, από τα οποία πήραν 
από ένα έκαστος των συμβαλλομένων μερών και δύο για την πληρωμή του 1ου 
λογαριασμού.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
                         Για την                                                             Για το  
            Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου                   Δήμο Ρόδου
                  Ο Περιφερειάρχης                                                 Ο Δήμαρχος
            
              Γεώργιος   Χατζημάρκος                                      Αντώνης  Β.Καμπουράκης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΣΗΦ                                                        ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ
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