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   ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ                         

   ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ                                             Ρόδνο,     27ε  Ιαλνπαξίνπ 2023 

Λ.Ξ.Γ.Γ. ΠΣΝΙΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ                                                            Α. Π.   99 

Β/ΘΚΗΑΠ ΔΘΞ/ΠΖΠ  

Γ Ζ Κ Ν   Ο Ν Γ Ν  

ΠΛΔΓΟΗΑΠΖ:  1Ζ /2.2.2023   

 

 Σαρ.Γ/λζε      : Νέα Αγνξά – 1νο όξνθνο 
                         Γξαθείν 26 – 85100 Ρόδνο                                                
  Πιεξνθνξίεο. : Δηξήλε Γνληά   

  Σειέθσλν      : 2241030808  
  Ηιεθ/θό Σαρ   : bsxoliki@rhodes.gr  

                            

 

Ξ  Ο Ν Π  Θ  Ι  Ζ  Π  Ζ 
 
Σελ 2η Φεβποςαπίος 2023, εκέξα ηεο εβδνκάδαο  Ξέμπηη θαη ώξα 13:00 θαιείζηε λα 

ζπκκεηάζρεηε ζηελ Σαθηηθή πλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΝΠΓΓ ΄΄ ρνιηθή 

Δπηηξνπή Β/ζκηαο εθπ/ζεο Γήκνπ Ρόδνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65 θαη 67 παξ. 5 

ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α’ 87/2010), όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 74 ηνπ Ν.4555/2018 

(ΦΔΚ Α’ 133/2018), ησλ άξζξσλ 95 θαη 96 παξ. 2 & 3 ηνπ Ν.3463/2006, κε ηα δηαιακβαλόκελα 

ζηελ από 11.3.2020 Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΠΝΠ) (ΦΔΚ Α΄55/11.3.202), ζην άξζξν 

67, ηνπ Ν.4830/2021, ζηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε (ΚΤΑ) κε αξηζ. Γ1.α/Γ.Π.νηθ. 

27397/14.5.2022. 

Η ζπλεδξίαζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί  Για Εώζηρ ,  ζηελ Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ Γεκνηηθνύ 

πκβνύιηνπ, ηεξνπκέλσλ ησλ ηζρπόλησλ πγεηνλνκηθώλ κέηξσλ ζύκθσλα κε ηελ ΚΤΑ Γ1.α/Γ.Π.νηθ. 

27397/14.5.2022 (ΦΔΚ 2369/2022 ηΒ) , γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο , γηα ηα παξαθάησ 

ζέκαηα Ηκεξήζηαο Γηάηαμεο :      

   
          Δνημέπυζη μελών Γ.Π από ηον Ξπόεδπο . 

 
1. Αποδοσή επισοπηγήζευν οικ. Έηοςρ 2022 και απόδοζη δυπεάρ ζηο Δνιαίο ειδικό 

επαγγελμαηικό Γςμνάζιο Ιύκειο Οόδος. 
   

2. Έγκπιζη Νικονομικού Απολογιζμού ηος ΛΞΓΓ για ηην διασειπιζηική σπήζη από 
1.1.2022 έυρ 31.12.2022. 
 

3. Θαηανομή πιζηώζευν ζηιρ ζσολικέρ κοινόηηηερ μονάδυν ή ζςγκποηημάηυν 
ζσολείυν B/θμιαρ Δκπαίδεςζηρ Γήμος Οόδος για ηην κάλςτη λειηοςπγικών ηοςρ 
δαπανών. 
 

4. Έγκπιζη Θαηανομή  πιζηώζευν και έγκπιζη δαπάνηρ ζε ζσολικέρ κοινόηηηερ  
μονάδυν ή ζςγκποηημάηυν ζσολείυν B/θμιαρ Δκπαίδεςζηρ Γήμος Οόδος  για ηην 
ππομήθεια πεηπελαίος θέπμανζηρ , ζσολικού έηοςρ 2022-2023 .                                                                     

ΠΡΟ :  Όπσο ν Πίλαθαο Απνδεθηώλ        

                          Ι & ΙΙ  
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5. Έγκπιζη διαγυνιζηικήρ διαδικαζίαρ για ηην «Ξπομήθεια πεηπελαίος θέπμανζηρ  

για ηιρ ανάγκερ ηυν ζσολικών μονάδυν Β/θμιαρ Δκπ/ζηρ Γήμος Οόδος» ζηο 
πλαίζιο ηος ανοικηού διαγυνιζμού ηος Γήμος Οόδος «Ξπομήθεια ςγπών 
καςζίμυν Γήμος Οόδος και ηυν Λομικών ηος Ξποζώπυν για ηα έηη 2023 , 2024 & 
2025. 
 

6. Ρποποποίηζη ηηρ ςπ΄απιθ. 20/27.3.2015 απόθαζηρ Γ.Π. ηος ΛΞΓΓ πεπί  
΄΄Ξαπακπάηηζη ποζών για ηην επιζηποθή Δγγςήζευν καλήρ εκηέλεζηρ ηυν όπυν 
ηυν ζςμβάζευν για ηην  εκμίζθυζη ηυν ζσολικών κςλικείυν μονάδυν ή 
ζςγκποηημάηυν Πσολείυν Β/θμιαρ Δκπ/ζηρ Γήμος Οόδος΄΄. 
 

7. Ιήτη απόθαζηρ ζσεηικά με ηα οθειλόμενα μιζθώμαηα από ηην εκμεηάλλεςζη 
ζσολικών κςλικείυν Β/θμιαρ εκπ/ζηρ Γήμος Οόδος ,  ππορ ηο ΛΞΓΓ.  
 

8. Έγκπιζη δαπάνηρ και ηεσνικών πποδιαγπαθών , για ηην εκηέλεζη ηος έπγος 
«Ανακαίνιζη σπυμαηιζμών καμπύληρ ότηρ ηος Κοςζικού Γςμναζίος Οόδος »  
ενδεικηικού πποϋπολογιζμού επγαζιών 7.266,40 € , ζςμπεπιλαμβανομένος ηος 
ΦΞΑ 24% .  

 
9. Έγκπιζη δαπάνηρ και ηεσνικών πποδιαγπαθών , για ηην εκηέλεζη ηος έπγος 

«Δπάλειτη με ελαζηομεπή ςλικά ζηο ζηηθαίο οποθήρ ηος Κοςζικού Γςμναζίος  
Οόδος » ενδεικηικού πποϋπολογιζμού επγαζιών 7.266,40 € , 
ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΞΑ 24% . 
  

10. Έγκπιζη δαπάνηρ και ηεσνικών πποδιαγπαθών , για ηην εκηέλεζη ηος έπγος 
«Έλεγσορ κα ζςνηήπηζη ςδπαςλικών εγκαηαζηάζευν ηος Κοςζικού Γςμναζίος  
Οόδος » ενδεικηικού πποϋπολογιζμού επγαζιών 7.266,40 € , 
ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΞΑ 24% .  
 

11. Έγκπιζη δαπάνηρ και ηεσνικών πποδιαγπαθών , για ηην εκηέλεζη ηος έπγος  
« Ανακαίνιζη επισπιζμάηυν ζε οποθέρ ηος Κοςζικού Γςμναζίος Οόδος »  
ενδεικηικού πποϋπολογιζμού επγαζιών 7.266,40 € , ζςμπεπιλαμβανομένος ηος  
ΦΞΑ 24% .  
 

12. Έγκπιζη δαπάνηρ και ηεσνικών πποδιαγπαθών , για ηην εκηέλεζη ηος έπγος  
 « Δπιζκεςαζηικά κονιάμαηα ζηο ζηηθαίο ηαπάηζαρ ηος Κοςζικού Γςμναζίος  
Οόδος » ενδεικηικού πποϋπολογιζμού εγαζιών 7.266,40 € , ζςμπεπιλαμβανομένος 
ηος ΦΞΑ 24% .  
 

13. Έγκπιζη δαπάνηρ και ηεσνικών πποδιαγπαθών , για ηην εκηέλεζη ηος έπγος 
«Δπιζκεςαζηικέρ επγαζίερ ζηην κύπια ότη ηος Κοςζικού Γςμναζίος Οόδος » 
ενδεικηικού πποϋπολογιζμού επγαζιών 7.266,40 € , ζςμπεπιλαμβανομένος ηος  
ΦΞΑ 24% .  
 

14. Έγκπιζη δαπάνηρ και ηεσνικών πποδιαγπαθών , για ηην εκηέλεζη ηος έπγος  
« Ανηικαηάζηαζη πλακών μαπμάπος ζηην είζοδο και ηο κλιμακοζηάζιο ηος  
Γςμναζίος Θπεμαζηήρ » ενδεικηικού πποϋπολογιζμού επγαζιών 7.266,40 € ,  
ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΞΑ 24% .  
 

15. Έγκπιζη δαπάνηρ και ηεσνικών πποδιαγπαθών , για ηην εκηέλεζη ηος έπγος  
« Δπιζκεςή ζςνηήπηζη σειπολιζθηπών ζηο κλιμακοζηάζιο ηος Γςμναζίος  
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Θπεμαζηήρ  » ενδεικηικού πποϋπολογιζμού επγαζιών 7.266,40 € , 
ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΞΑ 24% .  
 

16. Έγκπιζη δαπάνηρ και ηεσνικών πποδιαγπαθών , για ηην εκηέλεζη ηος έπγος  
« Νικοδομικέρ επγαζίερ ζηιρ ηοςαλέηερ ηος Ιςκείος Αθάνηος » ενδεικηικού  
πποϋπολογιζμού επγαζιών 7.266,40 € , ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΞΑ 24% . 
  

17. Έγκπιζη δαπάνηρ και ηεσνικών πποδιαγπαθών , για ηην εκηέλεζη ηος έπγος 
« δπαςλικέρ επγαζίερ ζηιρ ηοςαλέηερ ηος Ιςκείος Αθάνηος » ενδεικηικού  
πποϋπολογιζμού επγαζιών 7.266,40 € , ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΞΑ 24% . 
  

18. Έγκπιζη δαπάνηρ και ηεσνικών πποδιαγπαθών , για ηην εκηέλεζη ηος έπγος  
« Αποκαηαζηάζειρ σπυμαηιζμών ηος Ιςκείος Αθάνηος » ενδεικηικού  
πποϋπολογιζμού επγαζιών 7.266,40 € , ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΞΑ 24% . 
 

19. Έγκπιζη δαπάνηρ και ηεσνικών πποδιαγπαθών , για ηην εκηέλεζη ηος έπγος  
« Αποκαηαζηάζειρ εζυηεπικών σπυμαηιζμών ηος Ιςκείος Αθάνηος » ενδεικηικού  
πποϋπολογιζμού επγαζιών 7.266,40 € , ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΞΑ 24% .  
 

20. Έγκπιζη δαπάνηρ και ηεσνικών πποδιαγπαθών , για ηην εκηέλεζη ηος έπγος 
«Θαθαίπεζη ζαθπών επισπιζμάηυν και σπυμαηιζμόρ αιθοςζών ζηο Γςμνάζιο  
Ξαπαδειζίος » ενδεικηικού πποϋπολογιζμού επγαζιών 7.192,00 € ,  
ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΞΑ 24% .  
 

21. Έγκπιζη δαπάνηρ και ηεσνικών πποδιαγπαθών , για ηην εκηέλεζη ηος έπγος 
«Θαθαίπεζη ζαθπών επισπιζμάηυν και σπυμαηιζμόρ αιθοςζών ζηο Ιύκειο  
Ηαλςζού »ενδεικηικού πποϋπολογιζμού επγαζιών 7.192,00 € , 
ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΞΑ 24% .  
 

22. Έγκπιζη δαπάνηρ και ηεσνικών πποδιαγπαθών , για ηην εκηέλεζη ηος έπγος 
«Θαθαίπεζη ζαθπών επισπιζμάηυν και σπυμαηιζμόρ αιθοςζών ζηο Ιύκειο  
Θπεμαζηήρ» ενδεικηικού πποϋπολογιζμού επγαζιών 7.192,00 € , 
ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΞΑ 24% .  
 

23. Έγκπιζη δαπάνηρ και ηεσνικών πποδιαγπαθών , για ηην εκηέλεζη ηος έπγος 
«Σπυμαηιζμόρ και επικάλςτη ξύλινος ζηεγάζηπος ζηο Γςμνάζιο Θαλςθιών»  
ενδεικηικού πποϋπολογιζμού επγαζιών 7.266,40 € , ζςμπεπιλαμβανομένος ηος  
ΦΞΑ 24% .  
 

24. Έγκπιζη δαπάνηρ και ηεσνικών πποδιαγπαθών , για ηην εκηέλεζη ηος έπγος 
«Δπιζκεςή ηος ξύλινος ζκελεηού ζε ζηέγαζηπο ζηο Γςμνάζιο Θαλςθιών». 
ενδεικηικού πποϋπολογιζμού επγαζιών 7.266,40 € , ζςμπεπιλαμβανομένος ηος  
ΦΞΑ 24% .  
 

25. Έγκπιζη δαπάνηρ και ηεσνικών πποδιαγπαθών , για ηην εκηέλεζη ηος έπγος 
«Δπιζκεςέρ και ελαιοσπυμαηιζμοί σειπολιζθήπυν κλιμακοζηαζίος ζηο Γςμνάζιο  
Θαλςθιών» ενδεικηικού πποϋπολογιζμού επγαζιών 7.266,40 € , 
ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΞΑ 24% .  
 

26. Έγκπιζη δαπάνηρ και ηεσνικών πποδιαγπαθών , για ηην εκηέλεζη ηος έπγος 
«Αποκαηάζηαζη απμών και ηοποθέηηζη απμοκαλύπηπυν ζηο Γςμνάζιο 
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Θαλςθιών».ενδεικηικού πποϋπολογιζμού επγαζιών 7.266,40 € , 
ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΞΑ 24% .  
 

27. Έγκπιζη δαπάνηρ και ηεσνικών πποδιαγπαθών , για ηην εκηέλεζη ηος έπγος 
«Αποκαηάζηαζη διαπποών ζηα πολςκαπβοςνικά ζηέγαζηπα ζηο Γςμνάζιο  
Θαλςθιών»ενδεικηικού πποϋπολογιζμού επγαζιών 7.266,40 € , 
ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΞΑ 24% .  
 

28. Έγκπιζη δαπάνηρ και ηεσνικών πποδιαγπαθών , για ηην εκηέλεζη ηος έπγος 
«Αποκαηάζηαζη βλαβών κιγκλιδυμάηυν ζηον 1ο όποθο ηος 1ος ΔΞΑΙ ΟΝΓΝ». 
ενδεικηικού πποϋπολογιζμού επγαζιών 7.266,40 € , ζςμπεπιλαμβανομένος  
ηος ΦΞΑ 24% .  
 

29. Έγκπιζη δαπάνηρ και ηεσνικών πποδιαγπαθών , για ηην εκηέλεζη ηος έπγος 
«Ξπομήθεια και ηοποθέηηζη μεηαλλικών ζσαπών ζηο 1ος ΔΞΑΙ ΟΝΓΝ» 
ενδεικηικού πποϋπολογιζμού επγαζιών 7.266,40 € , ζςμπεπιλαμβανομένος  
ηος ΦΞΑ 24% .  
 

30. Έγκπιζη δαπάνηρ και ηεσνικών πποδιαγπαθών , για ηην εκηέλεζη ηος έπγος 
«Ανηικαηάζηαζη ηπιών μεηαλλικών ποπηών ζηον ςπόγειο σώπο ηυν επγαζηηπιών  
ζηο 1ος ΔΞΑΙ ΟΝΓΝ» ενδεικηικού πποϋπολογιζμού επγαζιών 7.266,40 € ,  
ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΞΑ 24% .  
 

31. Έγκπιζη δαπάνηρ και ηεσνικών πποδιαγπαθών , για ηην εκηέλεζη ηος έπγος 
«Ανακαηαζκεςή πλακών και σπυμαηιζμοί ζηην είζοδο κηηπίος αιθοςζών  
διδαζκαλίαρ ζηο 1ο ΔΞΑΙ ΟΝΓΝ» ενδεικηικού πποϋπολογιζμού επγαζιών 
7.266,40 € , ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΞΑ 24% .  
 

32. Έγκπιζη δαπάνηρ και ηεσνικών πποδιαγπαθών , για ηην εκηέλεζη ηος έπγος 
«Αποκαηαζηάζειρ και σπυμαηιζμοί κενηπικού κλιμακοζηαζίος ζηο 1ο ΔΞΑΙ  
ΟΝΓΝ» ενδεικηικού πποϋπολογιζμού επγαζιών 7.266,40 € , 
ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΞΑ 24% .  
 

33. Έγκπιζη δαπάνηρ και ηεσνικών πποδιαγπαθών , για ηην εκηέλεζη ηος έπγος 
«Αποκαηάζηαζη βλαβών οποθήρ και ηοποθέηηζη απμοκαλύπηπυν δςηικού 
κηηπίος ζηο 1ο ΔΞΑΙ ΟΝΓΝ» ενδεικηικού πποϋπολογιζμού επγαζιών 7.266,40 € ,  
ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΞΑ 24% .  
 

34. Έγκπιζη δαπάνηρ και ηεσνικών πποδιαγπαθών , για ηην εκηέλεζη ηος έπγος 
«Αποκαηάζηαζη βλαβών ζηην οποθή ηηρ κενηπικήρ αίθοςζαρ ζηο 1ο ΔΞΑΙ  
ΟΝΓΝ» ενδεικηικού πποϋπολογιζμού επγαζιών 7.266,40 € , 
ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΞΑ 24% .  
 

35. Έγκπιζη δαπάνηρ και ηεσνικών πποδιαγπαθών , για ηην εκηέλεζη ηος έπγος 
«Δλαιοσπυμαηιζμοί μεηαλλικών ποπηών ζηα επγαζηήπια ζηο 1ο ΔΞΑΙ ΟΝΓΝ»  
ενδεικηικού πποϋπολογιζμού επγαζιών 7.266,40 € , ζςμπεπιλαμβανομένος ηος  
ΦΞΑ 24% .  
 

36. Έγκπιζη δαπάνηρ και ηεσνικών πποδιαγπαθών , για ηην εκηέλεζη ηος έπγος 
«Δπιζκεςέρ εξυηεπικού κενηπικού κλιμακοζηαζίος ζηο 1ο ΔΞΑΙ ΟΝΓΝ»  
ενδεικηικού πποϋπολογιζμού επγαζιών 7.266,40 € , ζςμπεπιλαμβανομένος ηος  
ΦΞΑ 24% .  
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37. Έγκπιζη δαπάνηρ και ηεσνικών πποδιαγπαθών , για ηην εκηέλεζη ηος έπγος 

«Δπιζκεςέρ κεπκίδυν ζηο 1ο ΔΞΑΙ ΟΝΓΝ» ενδεικηικού πποϋπολογιζμού 
επγαζιών 7.266,40 € , ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΞΑ 24% .  
 

38. Έγκπιζη δαπάνηρ και ηεσνικών πποδιαγπαθών , για ηην εκηέλεζη ηος έπγος 
«Θαηαζκεςή δςο παμπών για ππόζβαζη ΑΚΔΑ ζηο 1ο ΔΞΑΙ ΟΝΓΝ» ενδεικηικού  
πποϋπολογιζμού επγαζιών 7.266,40 € , ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΞΑ 24% .  
 

39. Έγκπιζη δαπάνηρ και ηεσνικών πποδιαγπαθών , για ηην εκηέλεζη ηος έπγος 
«Δπιζκεςή και ανακαηαζκεςή καναλιού αποπποήρ όμβπιυν ζηο 1ο ΔΞΑΙ ΟΝΓΝ»  
ενδεικηικού πποϋπολογιζμού επγαζιών 7.266,40 € , ζςμπεπιλαμβανομένος ηος 
ΦΞΑ 24% .  
 

40. Έγκπιζη δαπάνηρ και ηεσνικών πποδιαγπαθών , για ηην εκηέλεζη ηος έπγος 
«Θοςθώμαηα αλοςμινίος 2ηρ ζηάθμηρ ζηο 5ο Γςμνάζιο ΟΝΓΝ» ενδεικηικού  
πποϋπολογιζμού επγαζιών 7.266,40 € , ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΞΑ 24% .  
 

41. Έγκπιζη δαπάνηρ και ηεσνικών πποδιαγπαθών , για ηην εκηέλεζη ηος έπγος 
«Μύλινα κοςθώμαηα ζηο 5ο Γςμνάζιο ΟΝΓΝ» ενδεικηικού πποϋπολογιζμού  
επγαζιών 7.266,40 € , ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΞΑ 24% . 
 

42. Έγκπιζη δαπάνηρ και ηεσνικών πποδιαγπαθών , για ηην εκηέλεζη ηος έπγος 
«Θοςθώμαηα αλοςμινίος 1ηρ ζηάθμηρ ζηο 5ο Γςμνάζιο ΟΝΓΝ» ενδεικηικού  
πποϋπολογιζμού επγαζιών 7.266,40 € , ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΞΑ 24% . 
  

43. Έγκπιζη δαπάνηρ και ηεσνικών πποδιαγπαθών , για ηην εκηέλεζη ηος έπγος 
«Γιαμόπθυζη αίθοςζαρ διδαζκαλίαρ ζηην ππώηη ζηάθμη ζηο 5ο Γςμνάζιο 
ΟΝΓΝ» ενδεικηικού πποϋπολογιζμού επγαζιών 7.266,40 € , 
ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΞΑ 24% .  
 

44. Έγκπιζη δαπάνηρ και ηεσνικών πποδιαγπαθών , για ηην εκηέλεζη ηος έπγος 
«Γιαμόπθυζη αίθοςζαρ διδαζκαλίαρ ζηη δεύηεπη ζηάθμη ζηο 5ο Γςμνάζιο  
ΟΝΓΝ» ενδεικηικού πποϋπολογιζμού επγαζιών 7.266,40 € , 
ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΞΑ 24% .  
 

45. Έγκπιζη δαπάνηρ και ηεσνικών πποδιαγπαθών , για ηην εκηέλεζη ηος έπγος 
«Δπιζκεςαζηικά κονιάμαηα ζηο 5ο Γςμνάζιο ΟΝΓΝ» ενδεικηικού 
πποϋπολογιζμού επγαζιών 7.266,40 € , ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΞΑ 24% .  
 

46. Έγκπιζη δαπάνηρ και ηεσνικών πποδιαγπαθών , για ηην εκηέλεζη ηος έπγος 
«Ανακαίνιζη σπυμαηιζμών ζηιρ δςο νέερ αίθοςζερ διδαζκαλίαρ ηος 5ος Γςμνάζιος  
ΟΝΓΝ» ενδεικηικού πποϋπολογιζμού επγαζιών 7.266,40 € , 
ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΞΑ 24% .  
 

47. Έγκπιζη δαπάνηρ και ηεσνικών πποδιαγπαθών , για ηην εκηέλεζη ηος έπγος «Λέα 
ξύλινα κοςθώμαηα και ζςνηήπηζη ςθιζηάμενυν κοςθυμάηυν από αλοςμίνιο  
ζηιρ νέερ αίθοςζερ διδαζκαλίαρ ηος 5ος Γςμνάζιος ΟΝΓΝ» ενδεικηικού 
πποϋπολογιζμού επγαζιών 7.266,40 € , ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΞΑ 24% .  
 

48. Έγκπιζη δαπάνηρ και ηεσνικών πποδιαγπαθών , για ηην εκηέλεζη ηος έπγος 
«Συπίζμαηα με γςτοζανίδα και σπυμαηιζμόρ αιθοςζών ζηο 4ο ΓΔΙ ΟΝΓΝ»  
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ενδεικηικού πποϋπολογιζμού επγαζιών 7.192,00 € , ζςμπεπιλαμβανομένος ηος 
ΦΞΑ 24% .  
 

49. Έγκπιζη δαπάνηρ και ηεσνικών πποδιαγπαθών , για ηην εκηέλεζη ηος έπγος 
«Δπιζκεςή ηοςαλεηών & ανηικαηάζηαζη κοςθυμάηυν ζηο 2ο ΔΞΑΙ Οόδος  
(Α΄ΦΑΠΖ )» ενδεικηικού πποϋπολογιζμού επγαζιών 7.192,00 € , 
ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΞΑ 24% .  
 

50. Έγκπιζη δαπάνηρ και ηεσνικών πποδιαγπαθών , για ηην εκηέλεζη ηος έπγος 
«Δπιζκεςή ηοςαλεηών & ανηικαηάζηαζη κοςθυμάηυν ζηο 2ο ΔΞΑΙ Οόδος  
(Β΄ΦΑΠΖ )» ενδεικηικού πποϋπολογιζμού επγαζιών 7.192,00 € , 
ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΞΑ 24% .  
 

51. Έγκπιζη δαπάνηρ και ηεσνικών πποδιαγπαθών , για ηην εκηέλεζη ηος έπγος 
«Θαθαίπεζη ζαθπών επισπιζμάηυν και σπυμαηιζμόρ αιθοςζών ζηο 7ο Γςμνάζιο   
Οόδος ( Α΄ΦΑΠΖ )» ενδεικηικού πποϋπολογιζμού επγαζιών 7.192,00 € ,  
ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΞΑ 24% . 
  

52. Έγκπιζη δαπάνηρ και ηεσνικών πποδιαγπαθών , για ηην εκηέλεζη ηος  
έπγος «Θαθαίπεζη ζαθπών επισπιζμάηυν και σπυμαηιζμόρ αιθοςζών ζηο 7ο 
Γςμνάζιο  Οόδος ( Β΄ΦΑΠΖ )» ενδεικηικού πποϋπολογιζμού επγαζιών 7.192,00 € ,  
ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΞΑ 24% .  

                                                                         

 

                                                                          O ΞΟΝΔΓΟΝΠ 

                                                                  ηηρ Πσολικήρ Δπιηποπήρ Β/θμιαρ Δκπαίδεςζηρ 

                                                                      Γήμος  ΟΝΓΝ   
 
 
 

                                                                         ΔΠΡΟΑΡΗΝΠ ΘΑΟΗΘΖΠ  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  Ι                                                                  

1. Τα τακτικά μέλη κ.κ. 
 
1.  Δπζηξάηηνο Καξίθεο ( Πξόεδξνο) 
2.  άββαο Υξηζηνδνύινπ (Αληηπξόεδξνο) 
3.  ππξίδωλ ππξόπνπινο   
4.  Βαζίιεηνο Μαλέηηαο    
5.   Γεώξγηνο Σζαξνύραο  
6.  Παλαγηώηεο Λύκνπξαο  
7.  Αζελά αββίδε 
8.   Γεκήηξηνο Κιαδνγέλεο    
9.  Πνιπμέλε  Υαηδεκάξθνπ  
10. Μαξία Παπαβαζηιείνπ   
11. Παλαγηώηεο Υαηδεπιήο  
12. ηπιηαλόο Φαξκαθίδεο   
13. Βαζίιεηνο Καξαγηάλλεο  
14. Γεκήηξηνο Γξεγνξηάδεο  
15. Ιππνθξάηεο νθόο   

2. Τα αναπληρωματικά μέλη ( για 
ενημέρωση )  κ.κ.  
1.  άββαο Καξαηαπάλεο  
2.  Παλαγηώηεο ηακάηεο   
3.  Βαζίιεηνο Παπανηθνλόκνπ  
4.  Νηθόιανο Καξακαξίηεο   
5.  Δκκαλνπήι Παπαζενδωξάθεο   
6.  Καζνιηθή πάξηαιε    
7.  Διέλε Καξαγηάλλε   
8.  Μαξία Μαιιηάθα 
9.  Μαξία Κππξηώηε  
10.ηειια Παπαθωλζηαληίλνπ   
11. Καιιηόπε Νηνύληα  
12. Υξηζηίλα Μαζνύξα 
13. Δκκαλνπήι Σζαθνγηάλλεο 
14. νθία Εέξβα 
15. Ιωάλλα Γνληδάθε  

      
     Πημείυζη :   Παξαθαινύκε λα καο ελεκεξώζεηε εγθαίξσο ζε πεξίπησζε ελδερόκελεο  
    απνπζίαο ζαο γηα λα κεξηκλήζνπκε γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ζαο , όπσο πξνβιέπεηαη .   
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΙΙ 

1.   Γήκαξρν Ρόδνπ  
2.   Αληηδήκαξρν Παηδείαο,  
3.   Ννκηθή Τπεξεζία  
4.   Γεκνηηθέο Παξαηάμεηο 
5.   Γξαθείν Σύπνπ ( γηα πξνώζεζε ζηα Μ.Μ.Δ.) 
6.   Γξαθείν Ιζηνζειίδαο (γηα αλάξηεζε ) 
7.   Γ/ληεο  ρνιηθώλ  κνλάδωλ :  Δληαίν εηδηθό Δπαγγεικαηηθό Γπκλάζην – Λύθεην Ρόδνπ , 4ν ΓΔΛ Ρόδνπ , ΓΔΛ Κξεκαζηήο 
,   ΓΔΛ Ιαιπζνύ  , ΓΔΛ Αθάληνπ ,5ν Γπκλάζην Ρόδνπ,  7ν Γπκλάζην Ρόδνπ ,  Γπκλάζην  Καιπζηώλ  , 2ν 
ΔΠΑΛ Ρόδνπ , 1ν ΔΠΑΛ Ρόδνπ , Γπκλαζην Παξαδεηζηνπ , Γπκλάζην Κξεκαζηήο & Μνπζηθό ρνιείν 
Ρόδνπ. 


