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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΤΗΣ  05 

ης
 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2017  ΗΜΕΡΑ  ΤΕΤΑΡΤΗ    

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις  05  του μηνός  Απριλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

12:00 π.μ.  στα γραφεία του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, στο 

Εμπορικό Λιμάνι Ρόδου  με  θέματα: 

 
  

1. Έγκριση αιτημάτων  αναλήψεων υποχρεώσεων, διάθεσης πιστώσεων δαπανών τρέχουσας  χρήσης  

 

2. Έγκριση οδοιπορικών εξόδων του προσωπικού   του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. 

 

3. Εξέταση αιτήματος ‘’Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος’’ για την παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος 

χερσαίας λιμενικής ζώνης Εμπορικού Λιμένα Ρόδου (όπως αυτό απεικονίζεται στο επισυναπτόμενο 

τοπογραφικό διάγραμμα), για την προσωρινή τοποθέτηση μηχανήματος αυτόματων συναλλαγών (Α.Τ.Μ.), 

για την εξυπηρέτηση των χρηστών του Λιμένα. 

 

4. Εξέταση αιτημάτων ιδιωτών για την παραχώρηση απλής χρήσης κιόσκι εντός Εμπορικού Λιμένα Ρόδου, 

για την εξυπηρέτηση των αναγκών των επιχειρήσεών τους αναφορικά με την δραστηριοποίησή τους στις 

πλόες προς Τουρκία. 

 

5. Επανεξέταση αιτήματος ‘’Χατζηλαζάρου Ελευθερίας του Βασιλείου’’ για την παραχώρηση χρήσης 

θαλάσσιου χώρου, για την μόνιμη αγκυροβολία πλωτού ναυπηγήματος με σκοπό την λειτουργία επ’ αυτού 

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

 

6. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας για το έργο: "Έργα απορρόφησης Ομβρίων στο Λιμάνι Ακαντιάς 

Ρόδου", αναδόχου εταιρείας VAST MAKE IKE". 

 

7. Έγκριση δαπάνης, συνολικού ποσού 18.748,71€ (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%) ως κόστος 

συμμετοχής του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. στις δαπάνες επαύξησης ισχύος παροχής (από Νο2 σε Νο6, αριθμ. παροχής: 

52584574-01) στον λιμένα Ακαντιάς Ρόδου (Κ.Α.Ε.: 10-7329.169) και ορισμός υπολόγου για την 

προεξόφληση της συγκεκριμένης δαπάνης τον τεχνικό υπάλληλο του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. Τσιμπιδάκη Νικόλαο, 

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε./Α’ 

 

8. Έγκριση δαπάνης για την εκπόνηση της μελέτης του έργου: ‘’Αντικατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού 

λιμένα Πηγαδίων Καρπάθου’’ μελετητή Γλεντή Ελευθέριου, συνολικού ποσού 1.845,12€ 

περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%» 

 

9. Έγκριση μελέτης, δημοπράτησης και σύσταση επιτροπής δημοπρασίας του έργου: ‘’Εγκατάσταση 

τεσσάρων (4) τριφασικών ρευματοδοτών 125Α στην θέση Κολώνας Ρόδου’’ και διάθεση πίστωσης 

συνολικού ποσού 47.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (Κ.Α.Ε.: 10-7329.176). 

 

10. Έγκριση μελέτης, δημοπράτησης και σύσταση επιτροπής δημοπρασίας του έργου: ‘’Πυρασφάλεια 

τουριστικού λιμένα και κρηπιδωμάτων Μανδρακίου Ρόδου’’ και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 

260.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%     (K.A.E.: 10-7329.188). 

 

11. Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής   παροχής υπηρεσιών- προμηθειών εργασιών της υπηρεσίας του 

Δ.Λ.Τ.Ν.Δ 

 

 

                                                                                                    

 

                                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                  

                                                  

                                                                                                          

                                                                                                       ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 


