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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  31/03/2022  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 05/31-03-2022    Αριθ. Απόφασης:  057/2022 

 
Στη Ρόδο σήμερα την 31η Μαρτίου  του  2022  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 

17:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε   Τακτική Συνεδρίαση  Δια 

Ζώσης Κεκλεισμένων των Θυρών, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου και Ταυτόχρονα με 

Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 65 και 67, του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74, του 

Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/2018), των Άρθρων 95 και 96, του Ν.3463/2006, 
σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid 19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσης του (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020), στον Ν.4830/2021 Άρθρο 67, και 

στην εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 643/24-09-2021 «Σύγκληση & λειτουργία των 
Συλλογικών Οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για 
την αντιμετώπιση της πανδημίας», παρουσία του Δημάρχου Ρόδου                       

κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/15315/23.03.2022  
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 
26.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

2.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
27.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ -

Αντιδήμαρχος  

3.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – Αντιδήμαρχος 

28.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης 

«ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

4.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 

Αντιδήμαρχος 
29.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
30.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

6.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 31. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 
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7.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 32.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

8.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 33. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

9.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ –

Αντιδήμαρχος 34. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

10.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  35. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

11. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 36. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

12.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
37. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

13.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 38. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

14.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Αντιδήμαρχος 39. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

15.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 40. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

16.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 41. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

17.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Αντιδήμαρχος 42. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

18.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-            

Πρόεδρος Δ.Σ. 

43. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης 

«ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» 

19.ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
44.ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Γραμματέας Δ.Σ 

20.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
45.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

21.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 

Αντιδήμαρχος 
 46.ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

22.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 

 47. ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ 

23.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -

Αντιδήμαρχος 
 48. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

24.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

 49.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

25.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

 

    ΑΠΟΝΤΕΣ: 

Κανένας  
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Παρούσα στη Συνεδρίαση είναι η Γενική Γραμματέας του Δήμου Ρόδου                        

κα Κυριακή Νικολαϊδου. 

Ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ιωάννης Ιατρίδης αποχώρησε από την 

Συνεδρίαση μετά το πέρας συζήτησης του 3ου θέματος της Η/Δ το οποίο 
προτάθηκε όλων των θεμάτων και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νικόλαος Γιαννάς 

αποχώρησε μετά την Ενημέρωση από τον κ. Δήμαρχο και τους 
κ.κ.Αντιδημάχους, Εντεταλμένους και Δημοτικούς Συμβούλους. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα 

(49) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  και οι σαράντα εννέα  (49), ο 
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την 

έναρξη της Συνεδρίασης.  
 

Θ Ε Μ Α  3ο : Λύση Σύμβασης για την εκπόνηση της Μελέτης: 
"Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης οικισμού Καλυθιών 

(Κεφ. Γ). 
 

Ο  Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Βασίλειος Παπαοικονόμου εισηγούμενος το 
θέμα, θέτει υπόψη του Σώματος, την υπ΄αρ. 2016/2022 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, η  οποία αναλυτικά έχει ως ακολούθως: 

 

Θέμα: ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : «ΠΡΑΞΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΥΘΙΩΝ (ΚΕΦ.Γ’)» 

Σχετ. :   

α) Το υπ’ αριθμό πρωτ.319/17-2-2022 έγγραφο της κ. Μαριέττας ΣΩΤΡΙΛΛΗ-

ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ 

β) Το υπ’ αριθμό πρωτ.2710/27-12-2021 έγγραφο της κ. Μαριέττας ΣΩΤΡΙΛΛΗ-

ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ 

γ) Το υπ’ αριθμό πρωτ.663/31-3-2021 έγγραφο της κ. Μαριέττας ΣΩΤΡΙΛΛΗ-

ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ 

δ) Το υπ’ αριθμό πρωτ.2370/14-12-2020 έγγραφο της κ. Μαριέττας ΣΩΤΡΙΛΛΗ-

ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την από 6-2-97 υπογραφή της σύμβασης για την εκπόνηση της Μελέτης 

«Τοπογράφηση – Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής οικισμού 

Καλυθιών» μεταξύ του προέδρου της κοινότητας Καλυθιών και των μελετητών Κατωγά 

Ιωάννη,  Σωτρίλλη Μαριέττα, Λεγάκη Μάρκο,  

2. Την από 18/4/2013 1η Τροποποιητική Σύμβαση της Μελέτης «Τοπογράφηση – 

Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής οικισμού Καλυθιών (Κεφάλαιο 

Γ΄Πράξης Εφαρμογής)»  μεταξύ του Δημάρχου Ρόδου και των μελετητών Ρίγγα Ιωάννη 

και Σωτρίλλη – Γκαβογιάννη Μαριέτα, λόγω αντικατάστασης του Τοπογράφου 

Μελετητή. 

3. Το Ν.716/77 Περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών, το 

εκτελεστικό αυτού Π.Δ.194/79 (ειδικότερα το άρθρο 7, παράγραφος 5) , όπως αυτός 

τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε  με μεταγενέστερες διατάξεις  

4. Tο Ν.4412/16 (ΦΕΚ147Α/8-8-2016) περί «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα 

το άρθρο 376 παρ. 2 αυτού. 
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Α’ περίοδος (1996-1999) – Κοινότητα Καλυθιών 

1. Με την υπ’ αριθμό 258/1996 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Καλυθιών, 

ανατέθηκε στους συμπράττοντες μελετητές «Σωτρίλλη – Κατωγάς – Λεγάκης» η 

μελέτη τοπογράφησης – Κτηματογράφησης – Πολεοδόμησης – Πράξης εφαρμογής 

οικισμού Καλυθιών». Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμό 4840/96 

απόφαση της Περιφερειακής Διοίκησης Δωδ/σου.  

2. Στις 6-2-97 (αρ.πρωτ.361/97) υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ της Κοινότητας 

Καλυθιών και των μελετητών, ενώ με το υπ’ αριθμό ΧΟΠ οικ 1174/21-3-97 

εγκαταστάθηκε ο μελετητής τοπογράφος. 

3. Μετά την  ολοκλήρωση της Β’ ανάρτησης της μελέτης «Τοπογράφηση – 

Κτηματογράφηση», με το ΧΟΠ 257/98 δόθηκε η εντολή έναρξης της 

πολεοδομικής μελέτης, η οποία περαιώθηκε εμπρόθεσμα εγκρίθηκε και 

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1262/Δ/27-11-2003. 

 

Β’ περίοδος (1999-2010) – Δήμος Καλλιθέας (Ν.2539/97 ΦΕΚ 244/Α/4-12-97) 

4. Στις 5-10-2004 κατατέθηκαν τα τελικά σχέδια και οι πίνακες της κτηματογράφησης 

για ανάρτηση. Με το υπ’ αριθμόν ΑΠ ΧΟΠ 6525/25-10-2004 δόθηκε εντολή για 

την έναρξη της μελέτης της Πράξης Εφαρμογής (Γ’ κεφάλαιο) και εγκαταστάθηκαν 

οι μελετητές της Πράξης Εφαρμογής. 

5. Στις 16-2-05 και στις 24-3-2005 οι μελετητές κατέθεσαν έγγραφα στον Δ. 

Καλλιθέας, όπου αναφέρθηκε σειρά προβλημάτων που εμπόδιζαν την συνέχιση 

της μελέτης (κατασκευή νέων οικοδομών στους προβλεπόμενου δρόμους, 

απόκλιση υλοποιημένων ορίων με τα όρια των χαρτών, συμπληρωματικές 

ιδιοκτησίες σε αραιοδομημένα ΟΤ, μεταβολές λόγω χρησικτησιών κλπ).  

6. Στις 6-4-2005 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των αρμοδίων οι οποίοι δεσμεύτηκαν 

για την επίλυση των προβλημάτων.  Με την 119/2005  απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, στις 04-04-05 και το με αριθμό ΧΟΠ 1476/05 (19-5-2005) έγγραφο 

της επίβλεψης ζητήθηκε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Καλλιθέας να 

προχωρήσουν στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του ρυμοτομικού σχεδίου. Η 

διαδικασία των τροποποιήσεων του ρυμοτομικού σχεδίου ολοκληρώθηκε από τον 

Δήμο Καλλιθέας τον Ιανουάριο του 2007 και δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ στις  27-11-

2008 (ΦΕΚ 522/ΑΑΠ/2008). 

7. Στις 4-1-2007 (έγγραφο με αρ. πρωτοκόλλου ΧΟΠ34) υποβλήθηκε η Α’ φάση του 

Γ κεφαλαίου  της μελέτης. Η μελέτη αναρτήθηκε στις 27-2-2007, για 2 μήνες, και 

με το Τ.Υ.1644/20-6-2007 διαβιβάσθηκαν οι υποβληθείσες 240 ενστάσεις στην 

επιβλέπουσα υπηρεσία. 

8. Ο 1ος Λογαριασμός μελέτης, που αφορούσε τις εργασίες πολεοδόμου μηχανικού 

υποβλήθηκε στις 24/07/2007, εγκρίθηκε στις 18/10/2007 και πληρώθηκε αμέσως 

μετά. 

9. Στις 11-12-2007 οι ενστάσεις διαβιβάστηκαν στους μελετητές προκειμένου να 

εκφράσουν άποψη. Κατά την εξέταση των ενστάσεων διαπιστώθηκαν τα 

παρακάτω : α) Μεγάλος αριθμός (50% περίπου) αναφερόταν σε τροποποιήσεις 

του ρυμοτομικού σχεδίου και κυρίως στο πυκνοδομημένο τμήμα του οικισμού, β) 

Υπήρχαν πολλές μεταβολές στις μερίδες (π.χ. χρησικτησίες, αποδόσεις) οι οποίες  

όμως δεν είχαν μεταγραφεί στο κτηματολόγιο, γ) Πολλές ενστάσεις δεν 

τεκμηριώνονταν με στοιχεία (π.χ. πιστοποιητικά κυριότητας) ώστε να υπάρχει η 

δυνατότητα οι μελετητές να εκφράσουν άποψη. Τα παραπάνω γνωστοποιήθηκαν 

έγγραφα (με γραπτό υπόμνημα) στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλλιθέας, στις 14-4-

08, σε συζήτηση που έγινε για την πορεία της μελέτης.  

10. Η Τ.Υ. του Δήμου Καλλιθέας, σε επικοινωνία με τους ενιστάμενους αλλά και με 

ανακοινώσεις, άρχισε να συγκεντρώνει νέα ιδιοκτησιακά στοιχεία τα οποία 
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διαβίβαζε σταδιακά στην επιβλέπουσα υπηρεσία με κοινοποίηση στους μελετητές. 

Tο Μάιο του 2009 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των αρμοδίων και ο Δήμος 

δεσμεύτηκε να αναθέσει σε δικηγόρο την συνολική καταγραφή των μεταβολών 

των μερίδων, ενέργεια, ωστόσο, που δεν έγινε μέχρι σήμερα. 

11. Στις 07-07-2007 υποβληθηκε ο 1ος Σ.Π. – Καθορισμός της συμβατικής αμοιβής 

του Γ’ κεφαλαίου (Πράξη Εφαρμογής), ο οποίος έλαβε θετική γνωμοδότηση από 

το ΣΧΟΠ στις 23-04-2008 και  εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 

Καλλιθέας με την αρ. απόφαση 64/2009 που επικυρώθηκε από την Περιφέρεια 

Νοτίου Αιγαίου με το 3393/11-3-2009 έγγραφο.  

12. Το 2008, η επιβλέπουσα έλαβε άδεια ασθενείας, οπότε την 12-8-10 (αρ. Πρωτ. 

οικ.5320) ορίστηκαν νέοι επιβλέποντες, οι οποίοι όμως δεν ασχολήθηκαν 

ουσιαστικά με την μελέτη, λόγω των επικείμενων αλλαγών του Ν. 3852/10.   

 

Γ’ περίοδος (2011-σήμερα) – Δήμος Ρόδου (Ν. 3852/10 ΦΕΚ87/Α/7-6-2010) 

13. Στις 21/6/2011 υποβλήθηκε επιστολή (αρ. πρωτ. 997) από τον ανάδοχο, σχετικά 

με την πορεία της μελέτης ζητώντας την παράταση της προθεσμίας και τον ορισμό 

νέων επιβλεπόντων. Οι νέοι επιβλέποντες ορίστηκαν στις 17/8/2011 και στις 21-

09-2011 επιστράφηκαν οι ενστάσεις από τον μελετητή στην υπηρεσία προκειμένου 

να ενημερωθούν οι νέοι επιβλέποντες 

14. Στις 20-06-2012 δόθηκε η εντολή της εκ νέου ψηφιοποίησης 54 διαγραμμάτων 

για ενημέρωση της κτηματογράφησης μετά από κτηματολογική έρευνα 600 

περίπου μερίδων που έκανε η υπηρεσία προκειμένου να προχωρήσει εκ νέου η 

μελέτη μετά την εξέταση των ενστάσεων . 

15. Στις 25-06-2012 (αρ.πρωτ.1231/27-6-2021) ζητήθηκε η αντικατάσταση του 

μελετητή τοπογράφου Λεγάκη Μάρκου λόγω συνταξιοδότησής του από 24-04-

2012. Η αντικατάστασή του από τον Ιωάννη Ρίγγα εγκρίθηκε με την αρ.απόφαση 

775/7-12-2012 του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου (ΑΔΑ:Β4ΜΕΩ1Ρ-Γ78). Στις 

18/4/2013 υπογράφηκε η 1η Τροποποιητική σύμβαση (αρ.πρωτ.604/24-4-2013) 

και στις 2-08-2013(αρ.πρωτ.1258/2-8-2013 ΟΙΚ)  εγκρίθηκε το αναθεωρημένο 

χρονοδιάγραμμα της μελέτης που προβλέπει στο άρθρο 5 ότι ο υπολειπόμενος 

συμβατικός χρόνος για το κεφάλαιο Γ της μελέτης είναι 5 μήνες. 

16. Η εντολή έναρξης εκπόνησης του Β΄ Κεφαλαίου  έγινε με το αρ.πρωτ. 

1638/13/18-12-2013. 

17. Με το αρ.πρωτ.1445/11-7-2014 κατατέθηκαν οι εργασίες του κεφ. Β των 

προδιαγραφών εκπόνησης πράξης εφαρμογής οι οποίες παραλήφθηκαν στις 

23/11/2016. Οι εργασίες αφορούσαν στην σύνταξη της υψομετρικής μελέτης, 

εργασία τοπογραφική και ανεξάρτητη από την εξέταση των ενστάσεων που είναι 

εργασία πολεοδομική.  

18. Με το αρ. πρωτ.1445/14/23-11-2016 εγκρίθηκαν και παρελήφθησαν από τη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία 409 αξονοδιασταυρώσεις υλοποιημένες στο έδαφος καθώς 

και οι υψομετρικές μελέτες των οδών (κεφ.Β της Σύμβασης) 

19. Στην συνέχεια το 2017 πληρώθηκε ο 3ος Λογαριασμός που υποβλήθηκεμε το 

αρ.πρωτ. 124/17/25-1-2017 και αφορούσε στις τοπογρς εργασίες,  μετά την 

αφαίρεση ποινικής ρήτρας 562,49 €  (αρ.πρωτ.2318/14/23-1-2017) και 

επιστράφηκε η εγγυητική επιστολή του μελετητή τοπογράφου 

(αρ.πρωτ.896/17/28-6-2017) 

20. Ο 2ος Συγκριτικός πίνακας συντάχθηκε και διαβιβάσθηκε με το 

αρ.πρωτ.473/20/21-08-2020 στο αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο το οποίο 

γνωμοδότησε θετικά για την έγκρισή του με την αρ.πρωτ.80/2-10-2020 

Γνωμοδότηση. Ο 2ος Σ.Π. εγκρίθηκε με την αρ.1043/2021 Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Ρόδου. 
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21. Παράλληλα με την παραπάνω διαδικασία, η μελετήτρια  υπέβαλε τα αρ. πρωτ. 

2370/14-12-2020, αρ.πρωτ.663/31-3-2021 και αρ.πρωτ.319/17-2-2022 έγγραφα 

που αφορούν σε αίτημα Λύσης της Σύμβασης 

Στο ανωτέρω Αιτήματα Λύσης, κατόπιν μακροσκελούς Ιστορικού, 

αναγράφονται τα παρακάτω: 

«Β) Συμπεράσματα : 

Με βάση τα παραπάνω προκύπτουν τα ακόλουθα γενικά συμπεράσματα όσον αφορά 

την εξέλιξη της μελέτης: 

1. Οι συνεχείς αλλαγές της διοικητικής δομής των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης 

τα τελευταία 20 χρόνια είχαν σοβαρές επιπτώσεις στην εξέλιξη γενικά των 

πολεοδομικών μελετών που από την φύση τους απαιτούν μεγάλους χρόνους 

υλοποίησης αφού παρεμβάλλονται τα στάδια της συμμετοχικής διαδικασίας 

(γνωμοδοτήσεις φορέων, ενστάσεις ιδιωτών κλπ). Στην συγκεκριμένη περίπτωση η 

μελέτη ξεκίνησε με την Κοινότητα Καλυθιών, συνέχισε με τον Καποδιστριακό Δήμο 

Καλλιθέας και τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε εκκρεμότητα στον ενιαίο 

Καλλικρατικό Δήμο Ρόδου. 

2. Η υποστελέχωση του αντίστοιχου τμήματος της διευθύνουσας υπηρεσίας της Ν.Α. 

Δωδεκανήσου μέχρι το 2010 και η διαδικασία ενοποίησης των Δήμων στον ενιαίο 

Δήμο Ρόδου είχαν σαν αποτέλεσμα να μην προχωρά με κανονικό ρυθμό η 

υλοποίηση της μελέτης. Χαρακτηριστικά το πρόβλημα των μεταβολών στις μερίδες 

(ονόματα, χρησικτησίες, τεμαχισμοί κλπ) που εντοπίσθηκε από τους μελετητές στις 

16-02-2005 δηλαδή 3,5 περίπου μήνες μετά την έναρξη της μελέτης και το οποίο 

δεσμεύθηκε τον Μάιο του 2009 ο τότε Δήμος Καλλιθέας να επιλύσει,  

αντιμετωπίσθηκε εν μέρει (με τα μέχρι τότε δηλ. στοιχεία) στις  20-06-2012, 

δηλαδή με καθυστέρηση επτά χρόνων.  

3. Ουσιαστικά το πολεοδομικό μέρος της Πράξης Εφαρμογής έχει σταματήσει από το 

2008 στο στάδιο της εξέτασης των ενστάσεων. Οι ενέργειες που έγιναν το 2011 – 

2012 μετά την ανάληψη της διαχείρισης της μελέτης από την Δ/νση Πολεοδομικού 

Σχεδιασμού και τον ορισμό των νέων επιβλεπόντων έδωσαν μια μικρή ώθηση στην 

πορεία της μελέτης δεν κατάφεραν όμως, λόγω στελέχωσης πιθανά και άλλων 

προτεραιοτήτων της υπηρεσίας, να επιλύσουν τα εκκρεμή προβλήματα και να 

βάλουν την μελέτη σε τροχιά ολοκλήρωσης.    

4. Στο διάστημα αυτό (από το 2008 έως και σήμερα) κατά το οποίο εξελισσόταν οι 

διαδικασίες συμπλήρωσης των δικαιολογητικών των ιδιοκτησιών, ενημέρωσης με τις 

μεταβολές των ιδιοκτησιών που έχουν γίνει και συμπλήρωσης των ενστάσεων η 

πολεοδόμος της ομάδας μελέτης δεν ασχολήθηκε επί της ουσίας με το συμβατικό 

της αντικείμενο, αναγκαζόταν όμως κατά περιόδους να ασχολείται με θέματα που 

αφορούσαν την μελέτη και να συμμετέχει σε συσκέψεις για την εξέλιξή της.  

5. Το τοπογραφικό μέρος της μελέτης (κεφ. Α’ και κεφ. Β’) ολοκληρώθηκε και 

παραλήφθηκε στις 23/11/2016 

Άτυπη λύση της σύμβασης 

Ο εργοδότης, έχει σταματήσει τις προσπάθειες ολοκλήρωσης την μελέτης (όσον αφορά 

το πολεοδομικό μέρος) ουσιαστικά από το 2008. Αυτό έγινε με το να μην διαθέτει πόρους 

(στελέχη και χρόνο) καθώς και προσπάθειες των αρμόδιων αντιδημάρχων και 

εντεταλμένων συμβούλων για την επίλυση των προβλημάτων που δεν επιτρέπουν την 

εξέλιξη της μελέτης.  

 

Το γεγονός αυτό, που κατά την γνώμη μας αποτελεί συνειδητή επιλογή των εκάστοτε 

δημοτικών αρχών (με τους πόρους που διέθεταν και με τις προτεραιότητες που έθεταν 

στην Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού),  ισοδυναμεί με ουσιαστική λύση της σύμβασης 

με απόφαση του εργοδότη, χωρίς τυπικά να έχουν ακολουθηθεί οι προβλεπόμενες 

διαδικασίες (έκδοση απόφασης διάλυσης κλπ). 
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Υπερημερία εργοδότη. 

Παράλληλα ο εργοδότης μετά το 2012 είναι και τυπικά υπερήμερος και στις 

διαδικασίες εξέλιξης της μελέτης λόγω δικών του καθυστερήσεων στις διαδικασίες 

εξέλιξης της μελέτης. Συγκεκριμένα : 

 Ενώ οι ενστάσεις της Β’ φάσης της μελέτης επεστράφησαν με το υπ’ αριθμό 

1512/21-9-2011 έγγραφό μας στην υπηρεσία προκειμένου να ενημερωθούν οι νέοι 

επιβλέποντες, δεν έχουν αντιμετωπισθεί μέχρι σήμερα τα προβλήματα που δεν 

επιτρέπουν την εξέλιξη της μελέτης . 

 Ενώ ολοκληρώθηκαν και παραλήφθηκαν στις 23/11/2016 οι τοπογραφικές εργασίες 

του κεφ. Β’ της μελέτης, δεν έχουν δοθεί ακόμα μέχρι σήμερα κατευθύνσεις για την 

ολοκλήρωση του επόμενου σταδίου. 

 

Γ) Νομοθεσία : 

Η ισχύουσα Νομοθεσία προβλέπει τα ακόλουθα για την λύση μιας σύμβασης εκπόνησης 

μελέτης από τον εργοδότη : 

 Το άρθρο 14 του Π.Δ. 194 της 8/15-3-1979 (ΦΕΚ 53Α), περί εκτελέσεως των 

άρθρων 11 και επόμενα του Ν. 716/1977, και ειδικότερα η παράγρ. 2 καθορίζει την 

αποζημίωση του άρθρου 17 του Ν.716/1977 για την λύση της σύμβασης από τον 

εργοδότη κατά την διάρκεια εκπόνησης κάποιου σταδίου της μελέτης σε 30% του 

υπολειπομένου χρηματικού αντικειμένου του σταδίου + 10% του χρηματικού 

αντικειμένου των υπολειπομένων σταδίων.  

 Ο καθορισμός του ύψους της αποζημίωσης γίνεται με Πρωτόκολλο κανονισμού 

τιμής μονάδας νέων εργασιών. 

 Το άρθρο 36 του Ν.3316/2005 και ειδικότερα η παράγρ. 2 καθορίζει αντίστοιχα την 

αποζημίωση του άρθρου 34 του Ν.3316/2005 για την λύση της σύμβασης από τον 

εργοδότη κατά την διάρκεια εκπόνησης κάποιου σταδίου της μελέτης με τον ίδιο 

τρόπο, δηλ. πάλι σε 30% του υπολειπομένου χρηματικού αντικειμένου του σταδίου. 

 Ο Ν. 4412/2016, περιλαμβάνει αντίστοιχες διατάξεις για την λύση της σύμβασης 

από τον εργοδότη κατά την διάρκεια εκπόνησης κάποιου σταδίου της μελέτης 

(άρθρο 192 παρ. 2) και για τον καθορισμό της αποζημίωσης (άρθρο 194 παραγρ. 2) 

και μάλιστα κατά τον ίδιο τρόπο, δηλ. πάλι σε 30% του υπολειπομένου χρηματικού 

αντικειμένου του σταδίου. 

 

Αποζημίωση : 

Όπως προαναφέρθηκε η προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία αποζημίωση (που 

καθορίζεται με ΠΚΝΤΜΕ) στην περίπτωση διακοπής της σύμβασης με απόφαση του 

εργοδότη είναι ίση με το 30% του υπολειπομένου χρηματικού αντικειμένου του σταδίου 

που διακόπηκε η εκπόνησή του (στην περίπτωσή μας του Γ’ κεφαλαίου) + 10% του 

χρηματικού αντικειμένου των υπολειπομένων σταδίων (στην περίπτωσή μας δεν 

υπάρχει). Η αποζημίωση αυτή προσαυξάνεται με την θετική ζημία του αναδόχου, 

δηλαδή τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η ομάδα μας όλο αυτό το χρονικό διάστημα, 

επειδή ο εργοδότης αν και έχει ουσιαστικά προβεί στην λύση της σύμβασης εδώ και 

πολλά χρόνια δεν έχει ακολουθήσει τις τυπικά προβλεπόμενες διαδικασίες. 

  

1) Υπολογισμός του 30% του υπολειπομένου χρηματικού αντικειμένου της μελέτης 

(του Γ’ κεφαλαίου θεωρουμένου σαν ένα στάδιο) : 

 

Από το χρηματικό αντικείμενο του Γ’ κεφαλαίου της μελέτης αφαιρούνται η αμοιβή που 

αντιστοιχεί στις εργασίες του 1ου λογαριασμού καθώς και η αμοιβή που αντιστοιχεί 

στην εξέταση από τον μελετητή των 240 ενστάσεων που υποβλήθηκαν για την Α’ φάση 

του Γ κεφαλαίου. 

 

Η αμοιβή που σύμφωνα με τον 2ο ΣΠ αντιστοιχεί στις εργασίες του Γ’ κεφαλαίου 

της μελέτης, είναι συνολικά 49.762,16 € πριν την έκπτωση υπέρ του Δημοσίου.  

Ο 1ος λογαριασμός που πληρώθηκε το 2007 ήταν 24.976,50 € με το λ εκείνης της 

εποχής (λ=0,17830) και περιελάμβανε τις εργασίες των άρθρων τιμολογίου 3.1, 3.2 
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και 3.8. Στις εργασίες αυτές με τις ίδιες ποσότητες αντιστοιχεί, με βάση τον 2ο 

Συγκριτικό πίνακα που συμπεριέλαβε την αναθεώρησή τους λόγω λ, αμοιβή 

32.738,57 € 

Οι εξετασθείσες 240 ενστάσεις αντιστοιχούν σε εμβαδόν 524,87 στρέμματα, χωρίς 

να συνυπολογισθούν οι επιφάνειες των εντός του πυκνοδομημένου τμήματος του 

οικισμού οικοπέδων για τα οποία οι ενστάσεις δεν εξετάσθηκαν επί της ουσίας. Η 

προκύπτουσα αμοιβή για την εργασία αυτή, η οποία πρέπει να αφαιρεθεί για να 

υπολογισθεί το υπολειπόμενο χρηματικό αντικείμενο, υπολογίζεται με βάση το 

άρθρο τιμολογίου 3.10 και είναι : 524,87 * 40 * 0,23368 = 4.906,06 € πριν την 

έκπτωση υπέρ του Δημοσίου 

Με βάση τα παραπάνω το υπολειπόμενο χρηματικό αντικείμενο είναι : 49.762,16 – 

32.738,57 – 4.906,06 = 12.117,53 € πριν την έκπτωση υπέρ του Δημοσίου ή 

12.117,53 * 80% =9.694,02 € μετά την έκπτωση 20% υπέρ του Δημοσίου. 

 

Οπότε η αποζημίωση υπολογίζεται σε : 30% * 9.694,02 = 2.908,21 € μετά την 

έκπτωση υπέρ του Δημοσίου. 

 

Β) Η παράγραφος της αρχικής επιστολής (σχετ.α) για τον υπολογισμό των εξόδων – 

θετικής ζημίας της αναδόχου πολεοδόμου από το 2008 έως το Α’ τρίμηνο του 2022 

αναδιατυπώνεται ως εξής : 

 

2) Υπολογισμός εξόδων – θετικής ζημίας της αναδόχου πολεοδόμου από το 2008 έως 

το Α’ τρίμηνο του 2022  

 

Για την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, συνολικής αξίας : 733,68 

(από το 2008) και 5.130,00 (από το 2013) θα έχει καταβληθεί σε προμήθειες από την 

αρχή του 2008 μέχρι 31/3/2022 ποσό ίσο με : 733,68 * 0,65% * 57 τρίμηνα 

+5.130,00 * 0,65% * 36 τρίμηνα = 1.472,25 €. Στο ποσό αυτό προστίθενται οι 

αναλογούντες τόκοι λόγω της τμηματικής κατ’ έτος καταβολής του. Οι τόκοι αυτοί 

υπολογίζονται με το μέσο επιτόκιο υπερημερίας χωρίς ανατοκισμό σε : 616,40 € οπότε 

το ποσό που θα έχει καταβληθεί σε προμήθειες διαμορφώνεται σε : 1.472,25 + 616,40 

= 2.088,65 €. 

 

Γ) Οι επόμενες δύο παράγραφοι της αρχικής επιστολής (σχετ.α) για τον υπολογισμό της 

αμοιβής της εργασίας της πολεοδόμου της ομάδας για 10 ημέρες κατά το διάστημα που 

η μελέτη ήταν ανενεργή παραμένουν ως έχουν στην αρχική επιστολή οπότε και η 

προκύπτουσα αμοιβή πολεοδόμου παραμένει στο ποσό των : 5.521,50 €. 

 

Με βάση τα παραπάνω η θετική ζημία του αναδόχου ανέρχεται στο ποσό των : 

2.088,65 + 5.521,50 = 7.610,15 € και η οφειλόμενη αποζημίωση διαμορφώνεται σε : 

2.908,21 + 7.610,15 = 10.518,36 €. 

 

Επειδή, όπως προαναφέραμε : 

 ο παραπάνω λόγος της αδρανοποίησης επί μακρό χρονικό διάστημα της μελέτης 

συνιστά σοβαρό πταίσμα του εργοδότη και προφανή αθέτηση των συμβατικών 

του υποχρεώσεων χωρίς παράλληλα να προβαίνει και στην τυπική λύση της 

σύμβασης με δική του απόφαση ώστε να μας αποδεσμεύσει και εμάς  

 ο εργοδότης έχει ουσιαστικά προβεί στην λύση της σύμβασης χωρίς τυπικά να έχει 

ακολουθήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες, 

 ο εργοδότης είναι υπερήμερος στις διαδικασίες εξέλιξης της μελέτης, σε χρονικό 

διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου   

 

αναγκαζόμαστε, παρά την άριστη συνεργασία μας με τα στελέχη της Δ/νσης 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού, να ζητήσουμε τυπικά τη λύση της σύμβασης με αίτησή μας 

σύμφωνα με το άρθρο 16 του Π.Δ. 194 της 8/15-3-1979 που καθορίζει την διαδικασία 

για την λύση της σύμβασης με αίτηση του αναδόχου λόγω υπερημερίας του εργοδότη 

ΑΔΑ: 62Ξ9Ω1Ρ-ΛΒ0



9 
 

που προβλέπει το άρθρο 21 του Ν.716/1977. Αντίστοιχες προβλέψεις υπάρχουν στο 

άρθρο 34 (παρ. 2α και 2γ) του Ν.3316/2005 και στο άρθρο (άρθρο 192 παρ. 3α και 

3γ) του Ν. 4412/2016 που καθορίζουν την διαδικασία για την λύση της σύμβασης με 

αίτηση του αναδόχου λόγω υπερημερίας του εργοδότη. 

 

Δ) Ειδική Δήλωση διακοπής εργασιών – Αίτημα λύσης της σύμβασης. 

 

Επειδή, όπως προαναφέραμε : 

 

Α) ο εργοδότης, δηλαδή ο Δήμος Ρόδου, από το 2008, με συνειδητή επιλογή των 

εκάστοτε δημοτικών αρχών δεν διαθέτει τους απαιτούμενους πόρους και έχει θέσει σε 

χαμηλή προτεραιότητα την ολοκλήρωση της μελέτης δεν εκπληρώνει δηλαδή τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις, και έχει ουσιαστικά διακόψει τις εργασίες της μελέτης, 

χωρίς τυπικά να έχει ακολουθήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες (έκδοση απόφασης 

διάλυσης κλπ), 

Β) ο εργοδότης είναι υπερήμερος στις διαδικασίες εξέλιξης της μελέτης. Οι 

εργασίες εκπόνησης της μελέτης έχουν ουσιαστικά διακοπεί από το 2008 και τυπικά από 

τον Νοέμβριο του 2016 (που ολοκληρώθηκαν οι τοπογραφικές εργασίες) χωρίς μέχρι 

σήμερα να έχουν επιλυθεί τα προβλήματα που δεν επιτρέπουν την εξέλιξη της μελέτης 

και χωρίς να έχουν δοθεί κατευθύνσεις για συνέχιση της μελέτης => τυπικά 4 χρόνια 

καθυστέρηση πολύ μεγαλύτερη από το χρονικό όριο των 3 μηνών. 

 

η επιστολή μας αυτή έχει την θέση Ειδικής Δήλωσης διακοπής εργασιών με ταυτόχρονο 

Αίτημα λύσης της σύμβασης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 14 του Π.Δ. 

194 της 8/15-3-1979 (ΦΕΚ 53Α), άρθρο 34 (παρ. 2α, 2γ και 4) του Ν.3316/2005 & 

άρθρο 192 (παρ. 3α και 3γ) του Ν. 4412/16).  

 

Τα στοιχεία της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών είναι : 

1. Λόγοι της διάλυσης : άρνηση εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του 

εργοδότη, υπέρβαση της οριακής προθεσμίας της σύμβασης χωρίς υπαιτιότητα του 

αναδόχου, διακοπή των εργασιών για διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών λόγω 

γεγονότων που συνιστούν υπερημερία του εργοδότη. 

2. Περαιωμένα τμήματα της μελέτης : Α’ φάση, του Γ’ κεφαλαίου και συγκεκριμένα 

οι εργασίες 3.1, 3.2, 3.8 (εργασίες 1ου Λογαριασμού) και η εργασία 3.10 (εξέταση 

ενστάσεων). Στις εργασίες αυτές αντιστοιχεί συνολική αμοιβή (όπως υπολογίσθηκε 

πιο πάνω) : 32.738,57 + 4906,06 = 37.644,63 € πριν την έκπτωση υπέρ του 

Δημοσίου ή : 37.644,63 – 3.782,45 = 33.862,18 € μετά την έκπτωση 

3. Υπολειπόμενες εργασίες της μελέτης : οι υπόλοιπες εργασίες του Γ’ κεφαλαίου 

(Ενστάσεις, ανασύνταξη στοιχείων στον Πίνακα ή στο Διάγραμμα, Πράξεις επιβολής 

εισφοράς, Αρχειοθέτηση). 

4. Η προβλεπόμενη νόμιμη αποζημίωση, την οποία αιτούμαστε να μας καταβληθεί 

ανέρχεται σε 10.518,36 όπως αναλύθηκε παραπάνω.  

5. Ρητό Αίτημα λύσης της σύμβασης : Αιτούμεθα την λύση της σύμβασης.» 

 

Επί των όσων αναγράφονται στα παραπάνω έγγραφα  της μελετήτριας  με αρ.πρωτ. 

2370/14-12-2020 και αρ.πρωτ.663/31-3-2021, η Δ/νση μας εν γένει συμφωνεί, 

εκτός από τα χωρία όπου υπολογίζονται οι αποζημιώσεις και ιδιαίτερα το χωρίο που 

αφορά στη θετική ζημία του αναδόχου. 

 

Συνεπώς: 

Α. Αποζημίωση  30% του υπολειπόμενου χρηματικού αντικειμένου του 

εκπονούμενου σταδίου της μελέτης, όπως υπολογίζεται στις ανωτέρω επιστολές και 

σύμφωνα με την επιμέτρηση του αναδόχου, η οποία ελέγχθηκε και παραλήφθηκε 

από τους επιβλέποντες.  

ΑΔΑ: 62Ξ9Ω1Ρ-ΛΒ0



10 
 

30% X (υπολειπόμενο τμήμα Γ Φάσης) = 

30% Χ9.694,02 €=2.908,21 € αφαιρουμένων των εκπτώσεων υπέρ δημοσίου. 

Β-Γ. Έξοδα  – θετικής ζημίας του αναδόχου  

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α) περί «Δημοσίων 

Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 376 παρ. 2 αυτού όπου 

αναφέρεται: 

«Συμβάσεις της παρ.1, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν την ημερομηνία έναρξης 

ισχύος του παρόντος, εκτελούνται, σύμφωνα με το καθεστώς που ίσχυε κατά το 

χρόνο της σύναψής τους….», συνεπώς δεν έχει εφαρμογή  η Υπουργική  Απόφαση  

ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9.8.2005 περί «Έγκρισης Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών 

Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη Διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του                      

Ν. 3316/2005», με τις ετήσιες  εγκυκλίους  για την αναπροσαρμογή της τιμής του 

συντελεστή (ΤΚ).   

Οι Δημόσιες Συμβάσεις του πεδίου εφαρμογής των Ν. 3316/2005 και 4412/2016, 

στα πλαίσια των οποίων εφαρμόζεται η προαναφερόμενη ΔΜΕΟ, υπόκειται σε 

εκπτώσεις οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί και 

παρατηρείται το φαινόμενο των Ασυνήθιστα Χαμηλών Προσφορών. 

Συνεπώς ο υπολογισμός της αμοιβής απασχόλησης σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ 4 

του Κανονισμού Προεκτιμώμενων δεν αφορά στην περίπτωση της παρούσας 

Σύμβασης. 

Μετά τα παραπάνω, η υπηρεσία θεωρεί με ορθή κρίση και προτείνει την κατ΄ 

αποκοπή αποζημίωση επί των παραπάνω επιπλέον εργασιών από τους μελετητές το 

ποσό των 500,00 €, ενώ αποδέχεται ως έχει τα έξοδα των εγγυητικών Επιστολών 

που αφορούν σε  2.088,65 €.  

Συνεπώς  η θετική ζημία του αναδόχου ανέρχεται στο ποσό των : 2.088,65 + 

500,00 = 2.588,65 €  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η συνολική Αποζημίωση που προκύπτει, 

είναι: 

2.908,21 € + 2.588,65 €. =5.496,86 € και με στρογγυλοποίηση 5.500,00€ 

Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος έχει παραδώσει τμήμα των εργασιών του 

Γ΄Κεφαλαίου όπως περιγράφονται στην παραγραφο Α (1) των ανωτέρω εγγράφων, 

οι οποίες σύμφωνα με το 2ο Σ.Π. μετά την αναθεώρηση ανέρχονται, αφαιρουμένων 

των κρατήσεων, στο ποσό των 10.131,84 € το οποίο δεν έχει καταβληθεί στον 

ανάδοχο.  

Επί των όσων αναφέρονται παραπάνω, ενημερώθηκε προφορικά από τη Δ/νση 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού η μελετήτρια κ. Σωτρίλλη Μαριέττα όπου και εν συνεχεία 

συντάχθηκε από τον προϊστάμενο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού κατ΄ 

αντιπαράσταση αυτής και υπογράφηκε, σύμφωνα με την παρ. 3 του αρθ. 14 του ΠΔ 

194/79 (ΦΕΚ 53Α), το 1ο  Πρωτόκολλο Νέας Τιμής Μονάδος, το οποίο 

επισυνάπτεται στην παρούσα εισήγηση, ποσού 5.500,00€ 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, ο ανάδοχος, εφόσον εγκριθεί το Πρωτόκολλο Νέας 

Τιμής Μονάδος, με υποβολή του Τελικού Λογαριασμού, έχει να λαμβάνει 

5.500,00€+10.131,84 € = 15.631,84 € χωρίς Φ.Π.Α. 

Μετά τα παραπάνω, εισηγούμαστε: 

Α. Την έγκριση για τη λύση της από  6-02-97 Σύμβασης  μεταξύ της Κοινότητας 

Καλυθιών  και των μελετητών Κατωγά Ιωάννη,  Σωτρίλλη Μαριέττα, Λεγάκη Μάρκο,  

για τη Μελέτης «Τοπογράφηση – Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη 

Εφαρμογής οικισμού Καλυθιών»  σύμφωνα με το άρθ. 14 (Λύση συμβάσεως υπό του 

εργοδότου – Αποζημίωσης του Αναδόχου)  του ΠΔ 194/79 (ΦΕΚ 53Α), όπως αυτή  

επικαιροποιήθηκε με την από 18/4/2013 1η Τροποποιητική Σύμβαση της Μελέτης 

«Τοπογράφηση – Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής οικισμού 
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Καλυθιών (Κεφάλαιο Γ΄Πράξης Εφαρμογής)»  μεταξύ του Δημάρχου Ρόδου και των 

μελετητών Ρίγγα Ιωάννη και Σωτρίλλη – Γκαβογιάννη Μαριέτα, λόγω αντικατάστασης 

του Τοπογράφου Μελετητή. 

Β. Την έγκριση του συνημμένου 1oυ Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών 

Μονάδος Νέων Εργασιών, ποσού 5.500,00€,  που αφορά στην Αποζημίωση του 

αναδόχου μετά την απόφαση λύσης της σύμβασης «Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής 

μελέτης οικισμού Καλυθιών» που περιλαμβάνει το 30% του υπολειπόμενου χρηματικού 

αντικειμένου του εκπονούμενου σταδίου του  Γ΄ Κεφαλαίου της Σύμβασης, καθώς και  

τη θετική ζημία του αναδόχου, στην οποία έχει υπολογισθεί η καταβολή σε προμήθειες 

για την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και η αμοιβή των μελετητών για την 

απασχόλησή τους με επιπλέον θέματα που αφορούσαν στην μελέτη αυτή.  

 
 

Εργοδότης : ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ  (Αρχικός εργοδότης: π. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΘΙΩΝ 

ΡΟΔΟΥ) 

Μελέτη : ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΥΘΙΩΝ 

Ανάδοχος : Γραφείο Μελετών ΣΩΤΡΙΛΛΗ Μαριέττας 

 

1o ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Στη Ρόδο σήμερα 8/3/2022 ημέρα  Τρίτη, η υπογεγραμμένη Σταματία ΣΩΤΗΡΑΚΗ, 

Αναπληρώτρια Προϊστάμενη της Διευθύνουσας της Μελέτης Υπηρεσίας, έχοντας υπ' 

όψιν τα συμβατικά στοιχεία της εν θέματι Μελέτης, 

ΚΑΝΟΝΙΖΩ 

 

παρουσία και της Μελετήτριας ΣΩΤΡΙΛΛΗ Μαριέττας, την παρακάτω τιμή  μονάδος που 

δεν προβλέπεται στην Συμβατική Αμοιβή της μελέτης «Πράξη Εφαρμογής 

Πολεοδομικής Μελέτης Οικισμού Καλυθιών» και αφορά στην αποζημίωση του 

αναδόχου μετά την απόφαση λύσης της σύμβασης αυτής. 

 

Ν.Τ.1 

Αποζημίωση του αναδόχου μετά την απόφαση λύσης της σύμβασης «Πράξη 

Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης Οικισμού Καλυθιών» που περιλαμβάνει το 30% 

υπολειπόμενου χρηματικού αντικειμένου του εκπονούμενου σταδίου της μελέτης, 

καθώς και  τη θετική ζημία του αναδόχου, στην οποία έχει υπολογισθεί η καταβολή σε 

προμήθειες για την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και η αμοιβή των μελετητών 

για την απασχόλησή τους με επιπλέον θέματα που αφορούσαν στην μελέτη αυτή   

       

    Ν.Τ.1 :      

  

     5.500,00€  

 

Τιμή  Ν.Τ.1 : .Πέντε χιλιάδες Πεντακόσια ευρώ (5.500,00 €) 

 

 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ 

Σοκορέλος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 
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 Την υπ΄αρ. 2016/2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού, 

 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) και του 

άρθρου 93 του Ν.3463/2006, 
 Τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων και των μελών του 

Σώματος, που περιγράφονται στο αναλυτικό απομαγνητοφωνημένο 

Πρακτικό της Συνεδρίασης,  
 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί 

σαράντα οκτώ (48) παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και 
ενός (1) απόντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Νικολάου Γιαννά,  
ψήφισαν «ΥΠΕΡ» και οι σαράντα οκτώ  (48), 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α. Την έγκριση για τη λύση της από 6-02-97 Σύμβασης  μεταξύ της Κοινότητας 

Καλυθιών και των μελετητών Κατωγά Ιωάννη,  Σωτρίλλη Μαριέττα, Λεγάκη 
Μάρκο, για τη Μελέτη «Τοπογράφηση – Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – 

Πράξη Εφαρμογής οικισμού Καλυθιών»  σύμφωνα με το άρθ. 14                        
(Λύση συμβάσεως υπό του εργοδότου – Αποζημίωσης του Αναδόχου)  του               

ΠΔ 194/79 (ΦΕΚ 53Α), όπως αυτή  επικαιροποιήθηκε με την από 18/4/2013               
1η Τροποποιητική Σύμβαση της Μελέτης «Τοπογράφηση – Κτηματογράφηση – 
Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής οικισμού Καλυθιών (Κεφάλαιο Γ΄Πράξης 

Εφαρμογής)»  μεταξύ του Δημάρχου Ρόδου και των μελετητών Ρίγγα Ιωάννη 
και Σωτρίλλη – Γκαβογιάννη Μαριέτα, λόγω αντικατάστασης του Τοπογράφου 

Μελετητή. 

 

Β. Την έγκριση του συνημμένου 1oυ Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών 

Μονάδος Νέων Εργασιών, ποσού 5.500,00€,  που αφορά στην Αποζημίωση 
του αναδόχου μετά την απόφαση λύσης της σύμβασης «Πράξη Εφαρμογής 

Πολεοδομικής μελέτης οικισμού Καλυθιών» που περιλαμβάνει το 30% του 
υπολειπόμενου χρηματικού αντικειμένου του εκπονούμενου σταδίου του                
Γ΄ Κεφαλαίου της Σύμβασης, καθώς και  τη θετική ζημία του αναδόχου, στην 

οποία έχει υπολογισθεί η καταβολή σε προμήθειες για την εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης και η αμοιβή των μελετητών για την απασχόλησή τους με 

επιπλέον θέματα που αφορούσαν στην μελέτη αυτή.  
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Εργοδότης 

: 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ  (Αρχικός εργοδότης: π. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΘΙΩΝ 

ΡΟΔΟΥ) 
Μελέτη : ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

ΚΑΛΥΘΙΩΝ 
Ανάδοχος : Γραφείο Μελετών ΣΩΤΡΙΛΛΗ Μαριέττας 

 

1o ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Στη Ρόδο σήμερα 8/3/2022 ημέρα Τρίτη, η υπογεγραμμένη Σταματία 

ΣΩΤΗΡΑΚΗ, Αναπληρώτρια Προϊστάμενη της Διευθύνουσας της Μελέτης 

Υπηρεσίας, έχοντας υπ' όψιν τα συμβατικά στοιχεία της εν θέματι Μελέτης, 

ΚΑΝΟΝΙΖΩ 

 
παρουσία και της Μελετήτριας ΣΩΤΡΙΛΛΗ Μαριέττας, την παρακάτω τιμή  
μονάδος που δεν προβλέπεται στην Συμβατική Αμοιβή της μελέτης «Πράξη 

Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης Οικισμού Καλυθιών» και αφορά στην 
αποζημίωση του αναδόχου μετά την απόφαση λύσης της σύμβασης αυτής. 

 
Ν.Τ.1 
Αποζημίωση του αναδόχου μετά την απόφαση λύσης της σύμβασης «Πράξη 

Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης Οικισμού Καλυθιών» που περιλαμβάνει το 
30% υπολειπόμενου χρηματικού αντικειμένου του εκπονούμενου σταδίου της 

μελέτης, καθώς και  τη θετική ζημία του αναδόχου, στην οποία έχει 
υπολογισθεί η καταβολή σε προμήθειες για την εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης και η αμοιβή των μελετητών για την απασχόλησή τους με επιπλέον 

θέματα που αφορούσαν στην μελέτη αυτή   
       

    Ν.Τ.1 :      
  

   5.500,00€  

 

Τιμή  Ν.Τ.1 : .Πέντε χιλιάδες Πεντακόσια ευρώ (5.500,00 €) 
 

 
 

 

 
    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                                                                                                                     

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ                                ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 
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