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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  27/01/2023  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

του Δήμου Ρόδου 
 

           Αριθ. Πρακτικού: 02/27-01-2023    Αριθ. Απόφασης: 23/2023 
 
      Στη Ρόδο σήμερα την 27η Ιανουαρίου  του  2023  ημέρα  Παρασκευή  και 

ώρα 16.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση Δια 
Ζώσης στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου 

Ρόδου και Ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 
65 & 67, του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74 του 
Ν.4555/2018, των Άρθρων 95 και 96 του Ν.3463/2006, της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 

375/39167/02-06-2022 περί λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και του άρθρου 
78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τεύχος Α΄), παρουσία του 

Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη. 

     Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/4254/20.01.2023  

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 
23.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

2. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 24.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – Αντιδήμαρχος 
25.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος  

4. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
26.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ -

Αντιδήμαρχος  

5. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 

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

6. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
28. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

7. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 29. ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

8. ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ- 

Αντιδήμαρχος 
30. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

9. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  31. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

10. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 32. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

11. ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  33. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

12. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
34. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

13. ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  35. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 
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14. ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 36. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

15. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 37. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» 

16. ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Αντιδήμαρχος 38. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Γραμματέας 

Δ.Σ  

17. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-            

Πρόεδρος Δ.Σ. 39. ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

18. ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – Αντιδήμαρχος 
40. ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ- Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» 

19. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 41. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

  
20. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 

Αντιδήμαρχος 
42. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ– Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 

21. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  43. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ – 
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

22.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -

Αντιδήμαρχος 
44. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ– Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 4. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

2. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
5.  ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-   

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
 

 

Παρούσα στη Συνεδρίαση ήταν η Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα Κυριακή 
Νικολαϊδου.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 
Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  οι σαράντα τέσσερις (44), ο Αντιπρόεδρος του 

Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Κορωναίος, κήρυξε την έναρξη της 
Συνεδρίασης, ως Προεδρεύων καθώς ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. 
Μιχαήλ Β. Σοκορέλος συμμετείχε σ΄ αυτήν με τηλεδιάσκεψη.  

 
Θ Ε Μ Α 07 : Τροποποίηση Σύμβασης (Προσαύξηση Τιμής) «Προμήθεια και 

αποκατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου Δαματριάς», συμφώνως των 
διατάξεων της περ. γ της παρ.1 του άρθρου 132 ν.4412/2016 και των 
άρθρων 288 και 388 Α.Κ. και μετάθεσης χρόνου φόρτωσης παράδοσης 

συμφώνως της παρ. 4 του άρθρου 206 του ν.4412/2016. 
 

Ο Αντιδήμαρχος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών κ. Τηλέμαχος 
Καμπούρης εισηγούμενος το θέμα, θέτει υπόψη του Σώματος την εισήγηση της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομώνμε αριθμό 2729/13-01-2023 της 

εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Σύμβασης (Προσαύξηση Τιμής) «Προμήθεια και 

αποκατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου Δαματριάς», συμφώνως των 
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διατάξεων της περ. γ της παρ.1 του άρθρου 132 ν.4412/2016 και των 

άρθρων 288 και 388 Α.Κ. και μετάθεσης χρόνου φόρτωσης παράδοσης 
συμφώνως της παρ. 4 του άρθρου 206 του ν.4412/2016.  

Λαμβάνοντας υποψη: 

1. Την μελέτη «Προμήθεια και αποκατάσταση γηπέδου Δαματριάς», που 
εγκρίθηκε με την απόφαση 657/2021 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε 

με την 4197/2021 Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση στον 
τοπικό Τύπο, αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του 

Δήμου στις 27/09/2021 με την περίληψη του διαγωνισμού 2/50033/27-09-2021. 
Είχε προηγηθεί η ανάρτηση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ όπως ορίζει ο νόμος με 
ΑΔΑΜ: 21PROC009258409 2021-09-24. 

2. Τον με Αρ. Πρωτ. 2/50033/27.09.2021 δημόσιο διαγωνισμό Προμήθειας με 
τίτλο: «Προμήθεια και αποκατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου Δαματριάς», CPV: 

45233251-3, 37421000-5, 39293300-5, 37450000-7, 37451340-9 και Συστημικό 
Αριθμό 139760 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 

3. Την δαπάνη που βαρύνει τον ΚΑ Εξόδων οικονομικού έτους 2021: Κ.Α. 30-
7135.0036 «Προμήθεια και αποκατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου Δαματριάς» 

323.882,30€ με ΦΠΑ και χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου. 

4. Την διαγωνιστική διαδικασία, η οποία ανέδειξε ανάδοχο της Προμήθειας τον 
οικονομικό φορέα με επωνυμία «Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ» με έδρα την Λεωφ. 

Γέρακα 29, Γέρακας, Αττική, 15344, τηλ. 2106618369 και ΑΦΜ 800637363, ΔΟΥ 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

5. Την υπ΄ αριθμόν 28154/14.06.22 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010744672 2022-06-15) 
Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της «Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ», ποσού 
261.195,40 ευρώ με ΦΠΑ 24%. 

6. Την υπ΄αριθμόν 81702/7-12-2022 αίτηση του Αναδόχου με θέμα «ΑΙΤΗΜΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΗΣ) συμφώνως των διατάξεων της 

περ. γ της παρ.1 του άρθρου 132 ν.4412/2016 και των άρθρων 288 και 388 Α.Κ. 
και μετάθεσης χρόνου φόρτωσης/παράδοσης συμφώνως της παρ. 4 του άρθρου 
206 του Ν.4412/2016.» 

7. Τις διατάξεις της περ. γ της παρ.1 του άρθρου 132 ν.4412/2016 και των 
άρθρων 288 και 388 Α.Κ. και μετάθεσης χρόνου φόρτωσης/παράδοσης συμφώνως 

της παρ. 4 του άρθρου 206 του ν.4412/2016. 

8. Την υπ΄αριθμόν 2040/13-04-2022 Εγκύκλιο της ΕΑΑΔΗΣΥ, με θέμα 

«Διευκρινίσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική 
αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των 
συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19 

9. Την ταυτάριθμη (81702/16-09-2022) αίτηση του Αναδόχου με θέμα: 
«Έγκριση υλικών για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και αποκατάσταση 

χλοοτάπητα γηπέδου Δαματριάς», με την οποία ο ανάδοχος ζητά την 
υποκατάσταση του αρχικά εγκριθέντος υλικού (Domo Varioslide S Pro 
50M/15/SBR/Domoflex), με υλικό της ίδιας εταιρείας (Domo Duraforce XSL 50 

SM/16/SBR/Domoflex), με ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά, προκειμένου να 
συμπιεστούν οι χρόνοι παράδοσης τους από την ημέρα παραγγελίας, από τις 150 

ημερολογιακές ημέρες στις 45 ημερολογιακές ημέρες. 

Σύμφωνα με την ανωτέρω Αίτησή του, ο Ανάδοχος αιτείται: 

 Μετάθεση του συνολικού χρόνου υλοποίησης της προμήθειας για χρονικό 

διάστημα εκατό (100) ημερών άνευ υπαιτιότητάς μας.  
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 Προσαύξηση της τιμής του Α.Τ. 1 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΑΣΗΣ σε ποσοστό 

τριάντα επί τοις εκατό (30%) επί της συμβατικής λόγω των προσαυξήσεων των 
τιμών των υλικών, των καυσίμων και του κόστους εργασίας.  

 Προσαύξηση της τιμής του Α.Τ. 2 ΤΑΠΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ σε ποσοστό 
τριάντα επί τοις εκατό (30%) επί της συμβατικής λόγω λόγω της προσαύξησης της 
τιμής του είδους που έως και σήμερα υπερβαίνει αθροιστικά το πενήντα επί τοις 

εκατό (50%),  

 Προσαύξηση της τιμής του άρθρου Α.Τ. 3 ΤΕΧΝΗΤΗ ΧΛΟΗ σε ποσοστό 

τριάντα επί τοις εκατό (30 %) λόγω της προσαύξησης της τιμής του είδους που έως 
και σήμερα υπερβαίνει αθροιστικά το πενήντα επί τοις εκατό (50%),  

 Προσαύξηση της τιμής του άρθρου Α.Τ. 4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ 

ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ σε ποσοστό τριάντα επί τοις εκατό (30%) 
λόγω της προσαύξησης της τιμής του είδους που έως και σήμερα υπερβαίνει 

αθροιστικά το τριάντα πέντε επί τοις εκατό (35%),  

 Προσαύξηση της τιμής του άρθρου Α.Τ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΙΩΝ σε ποσοστό 
τριάντα επί τοις εκατό (30 %) λόγω της προσαύξησης της τιμής του είδους που έως 

και σήμερα υπερβαίνει αθροιστικά το τριάντα πέντε επί τοις εκατό (35%),  

 Τροποποίηση της συνολικής καθαρής αξίας της σύμβασης από διακόσιες 

εξήντα μια χιλιάδες εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ και σαράντα λεπτά (261.195,40€) 
σε τριακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια δέκα πέντε ευρώ (338.915,00 €).  

 Υποκατάσταση του αρχικά εγκριθέντος υλικού (Domo Varioslide S Pro 

50M/15/SBR/Domoflex), με υλικό της ίδιας εταιρείας (Domo Duraforce XSL 50 
SM/16/SBR/Domoflex), με ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά, προκειμένου να 

συμπιεστούν οι χρόνοι παράδοσης τους από την ημέρα παραγγελίας, από τις 150 
ημερολογιακές ημέρες στις 45 ημερολογιακές ημέρες. 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Α. Το αίτημα παράτασης του Αναδόχου υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στην Υπηρεσία 
μας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.4 και 5 του Ν.4412/2016 και 

αφορούσε στην παράταση εκτέλεσης της προμήθειας κατά εκατό μέρες (100) από 
την συμβατική λήξη. Η νομοθεσία αναφέρει : «Με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση 

του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος 
φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται 

μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που 
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών 

ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης 
δεν επιβάλλονται κυρώσεις.» 

Ομοίως η εγκύκλιος της ΕΑΔΗΣΥ Α.Π. 2040/13-04-2022 ΑΔΑ: Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ 

αναφέρει: «Ως προς τα ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί από την ομαλή 
λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού, λόγω του COVID-19 αλλά και της κρίσης 

στην Ουκρανία, επισημαίνεται ότι οι σχετικές καθυστερήσεις, εκ μέρους των 
οικονομικών φορέων, στην υλοποίηση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από 
ήδη συναφθείσες συμβάσεις και οι οποίες συνδέονται με την παράδοση αγαθών, 

εφόσον οφείλονται σε προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, παρέχουν, 
καταρχάς, έρεισμα για μετάθεση του χρόνου παράδοσης και τροποποίηση των 

σχετικών συμβάσεων κατ’ άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ του ν. 4412/2016.» 

Η Υπηρεσία θεωρεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του β΄ εδαφίου της 
ανωτέρω παραγράφου περί λόγων ανωτέρας βίας και συνεπώς συναινεί στην 

χορήγηση μετάθεσης του χρόνου υλοποίησης της προμήθειας κατά 100 ημέρες. 
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Β. Όσο αφορά την Τροποποίηση της Σύμβασης με προσαύξηση τιμών στα άρθρα 

των υπό προμήθειας ειδών η Υπηρεσία μας καταρχάς διαπιστώνει ότι τηρούνται οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 132 παρ.1. συγκεκριμένα ο νόμος αναφέρει : 

« Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες –πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις […] 
γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις : αα) η ανάγκη 

τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να 
προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλει 

την συνολική φύση της σύμβασης, γγ)οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν 
υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας –πλαίσιο.» 

Συνεπώς η υπηρεσία συναινεί στην Τροποποίηση της Σύμβασης με προσαύξηση 

τιμών στα άρθρα των υπό προμήθειας ειδών ως εξής : 

 Προσαύξηση της τιμής του Α.Τ. 1 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΑΣΗΣ σε ποσοστό 

τριάντα επί τοις εκατό (30%) επί της συμβατικής λόγω των προσαυξήσεων των 
τιμών των υλικών, των καυσίμων και του κόστους εργασίας.  

 Προσαύξηση της τιμής του Α.Τ. 2 ΤΑΠΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ σε ποσοστό 

τριάντα επί τοις εκατό (30%) επί της συμβατικής λόγω της προσαύξησης της τιμής 
του είδους που έως και σήμερα υπερβαίνει αθροιστικά το πενήντα επί τοις εκατό 

(50%),  

 Προσαύξηση της τιμής του άρθρου Α.Τ. 3 ΤΕΧΝΗΤΗ ΧΛΟΗ σε ποσοστό 
τριάντα επί τοις εκατό (30 %) λόγω της προσαύξησης της τιμής του είδους που έως 

και σήμερα υπερβαίνει αθροιστικά το πενήντα επί τοις εκατό (50%),  

 Προσαύξηση της τιμής του άρθρου Α.Τ. 4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ 

ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ σε ποσοστό τριάντα επί τοις εκατό (30%) 
λόγω της προσαύξησης της τιμής του είδους που έως και σήμερα υπερβαίνει 
αθροιστικά το τριάντα πέντε επί τοις εκατό (35%),  

 Προσαύξηση της τιμής του άρθρου Α.Τ. 5 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΙΩΝ σε 
ποσοστό τριάντα επί τοις εκατό (30 %) λόγω της προσαύξησης της τιμής του είδους 

που έως και σήμερα υπερβαίνει αθροιστικά το τριάντα πέντε επί τοις εκατό (35%),  

Γ. Σχετικά με την υποκατάσταση του υλικού της υπογραφείσας Σύμβασης, η 
Υπηρεσία μας διαπιστώνει πως το νέο προτεινόμενο υλικό, πληροί τις προδιαγραφές 

που είχαν τεθεί κατά την διαγωνιστική διαδικασία, διαθέτει πιστοποίηση από την 
FIFA και είναι κατάλληλος για αγώνες διεθνούς επιπέδου.  

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, την 
αίτηση του Αναδόχου και την ισχύουσα νομοθεσία, 

Εισηγείται 

1. Την χορήγηση μετάθεσης του χρόνου υλοποίησης της Σύμβασης «Προμήθεια 
και αποκατάσταση γηπέδου Δαματριάς» κατά 100 ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 

132 παρ. 1 περ. γ του ν. 4412/2016.  

2. Την έγκριση της τροποποίησης της σύμβασης, ως εξής : 

 Προσαύξηση της τιμής του Α.Τ. 1 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΑΣΗΣ σε ποσοστό 
τριάντα επί τοις εκατό (30%) επί της συμβατικής λόγω των προσαυξήσεων των 
τιμών των υλικών, των καυσίμων και του κόστους εργασίας.  

 Προσαύξηση της τιμής του Α.Τ. 2 ΤΑΠΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ σε ποσοστό 
τριάντα επί τοις εκατό (30%) επί της συμβατικής λόγω της προσαύξησης της τιμής 

του είδους που έως και σήμερα υπερβαίνει αθροιστικά το πενήντα επί τοις εκατό 
(50%),  
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 Προσαύξηση της τιμής του άρθρου Α.Τ. 3 ΤΕΧΝΗΤΗ ΧΛΟΗ σε ποσοστό 

τριάντα επί τοις εκατό (30 %) λόγω της προσαύξησης της τιμής του είδους που έως 
και σήμερα υπερβαίνει αθροιστικά το πενήντα επί τοις εκατό (50%),  

 Προσαύξηση της τιμής του άρθρου Α.Τ. 4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ 
ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ σε ποσοστό τριάντα επί τοις εκατό (30%) 
λόγω της προσαύξησης της τιμής του είδους που έως και σήμερα υπερβαίνει 

αθροιστικά το τριάντα πέντε επί τοις εκατό (35%),  

 Προσαύξηση της τιμής του άρθρου Α.Τ. 5 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΙΩΝ σε 

ποσοστό τριάντα επί τοις εκατό (30 %) λόγω της προσαύξησης της τιμής του είδους 
που έως και σήμερα υπερβαίνει αθροιστικά το τριάντα πέντε επί τοις εκατό (35%),  

3. Την τροποποίηση της συνολικής καθαρής αξίας της σύμβασης «Προμήθεια 

και αποκατάσταση γηπέδου Δαματριάς» από διακόσιες εξήντα μια χιλιάδες εκατόν 
ενενήντα πέντε ευρώ και σαράντα λεπτά (261.195,40€) σε τριακόσιες τριάντα 

εννέα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και δύο λεπτά (339.554,02 €).  

4. Την υποκατάσταση του αρχικού υλικού της Σύμβασης του έργου (Domo 
Varioslide S Pro 50M/15/SBR/Domoflex), με υλικό της ίδιας εταιρείας (Domo 

Duraforce XSL 50 SM/16/SBR/Domoflex), με ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά, καθώς 
πληροί τις προδιαγραφές που είχαν τεθεί κατά την διαγωνιστική διαδικασία, 

διαθέτει πιστοποίηση από την FIFA και είναι κατάλληλος για αγώνες διεθνούς 
επιπέδου. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 
 

 Την υπ’αρ. 2729/13-01-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών, 

 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 95 του 
Ν.3463/2006 και  του Ν. 5013/2023 

 Την δήλωση του επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»         
κ. Φώτη Χατζηδιάκου, ότι ψηφίζουν «ΠΑΡΩΝ» στο συγκεκριμένο θέμα, 

 Την δήλωση του επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» κ. Δημήτρη 

Κρητικού, ότι ψηφίζουν «ΠΑΡΩΝ» στο συγκεκριμένο θέμα, 
 Τη δήλωση του Ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου κ. Ιωάννη Ιατρίδη για την 

«ΑΠΟΧΗ» του από την ψηφοφορία των θεμάτων, 
 Τη δήλωση του Ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου κ. Σάββα Καραταπάνη ότι 

ψηφίζει «ΠΑΡΩΝ» στο συγκεκριμένο θέμα, 
 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί σαράντα 

τεσσάρων (44) παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο συγκεκριμένο 

θέμα, ψήφισαν «ΥΠΕΡ» οι είκοσι εννέα (29), ήτοι: 
-τα μέλη της πλειοψηφίας όπως αποτυπώνονται στον πίνακα των παρόντων 

μελών, με αύξοντα αριθμό από (1) έως και (26), 
- τα μέλη της της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» όπως αποτυπώνονται 
στον πίνακα των παρόντων μελών, με αύξοντα αριθμό από (40) έως και (41) και 

-ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μιχαήλ Σταυρής. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

1) Εγκρίνει τη χορήγηση μετάθεσης του χρόνου υλοποίησης της Σύμβασης 
«Προμήθεια και αποκατάσταση γηπέδου Δαματριάς» κατά 100 ημέρες, 

σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ του ν. 4412/2016.  

2) Εγκρίνει την τροποποίηση της σύμβασης, ως εξής : 
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 Προσαύξηση της τιμής του Α.Τ. 1 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΑΣΗΣ σε ποσοστό 

τριάντα επί τοις εκατό (30%) επί της συμβατικής λόγω των προσαυξήσεων των 
τιμών των υλικών, των καυσίμων και του κόστους εργασίας.  

 Προσαύξηση της τιμής του Α.Τ. 2 ΤΑΠΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ σε ποσοστό 
τριάντα επί τοις εκατό (30%) επί της συμβατικής λόγω της προσαύξησης της τιμής 
του είδους που έως και σήμερα υπερβαίνει αθροιστικά το πενήντα επί τοις εκατό 

(50%),  

 Προσαύξηση της τιμής του άρθρου Α.Τ. 3 ΤΕΧΝΗΤΗ ΧΛΟΗ σε ποσοστό 

τριάντα επί τοις εκατό (30 %) λόγω της προσαύξησης της τιμής του είδους που έως 
και σήμερα υπερβαίνει αθροιστικά το πενήντα επί τοις εκατό (50%),  

 Προσαύξηση της τιμής του άρθρου Α.Τ. 4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ 

ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ σε ποσοστό τριάντα επί τοις εκατό (30%) 
λόγω της προσαύξησης της τιμής του είδους που έως και σήμερα υπερβαίνει 

αθροιστικά το τριάντα πέντε επί τοις εκατό (35%),  

 Προσαύξηση της τιμής του άρθρου Α.Τ. 5 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΙΩΝ σε 
ποσοστό τριάντα επί τοις εκατό (30 %) λόγω της προσαύξησης της τιμής του είδους 

που έως και σήμερα υπερβαίνει αθροιστικά το τριάντα πέντε επί τοις εκατό (35%),  

3) Εγκρίνει την τροποποίηση της συνολικής καθαρής αξίας της σύμβασης 

«Προμήθεια και αποκατάσταση γηπέδου Δαματριάς» από διακόσιες εξήντα μια 
χιλιάδες εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ και σαράντα λεπτά (261.195,40€) σε 
τριακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και δύο λεπτά 

(339.554,02 €).  

4) Εγκρίνει την υποκατάσταση του αρχικού υλικού της Σύμβασης του έργου 

(Domo Varioslide S Pro 50M/15/SBR/Domoflex), με υλικό της ίδιας εταιρείας 
(Domo Duraforce XSL 50 SM/16/SBR/Domoflex), με ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά, 
καθώς πληροί τις προδιαγραφές που είχαν τεθεί κατά την διαγωνιστική διαδικασία, 

διαθέτει πιστοποίηση από την FIFA και είναι κατάλληλος για αγώνες διεθνούς 
επιπέδου. 

 

 

    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                    

 

 

       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.ΙΩΣΗΦ                                     ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ    
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