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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος 

Τηλ. Επικ/νίας. : 22413-61339, 22413-61301   

E-mail : oikepitropi@rhodes.gr,  URL : www.rhodes.gr 
Α.Δ.Α.: 6ΔΗΜΩ1Ρ-8ΟΘ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Από το πρακτικό της με αριθμό 4
ης

  Συνεδρίασης 2020 

της 21ης Φεβρουαρίου 2020 

 

Αριθμός Απόφασης 32/2020 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ    

Λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης τακτικής 

συνεδρίασης. 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Παρασκευή  21
η
 Φεβρουαρίου 

2020 και ώρα  13:00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου 

(σύμφωνα με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 760/08-09-2019 (676ΧΩ1Ρ-ΧΑΞ)  

«Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου (άρθρα 74 Ν.3852/2010, 71 Ν.4555/2018, 2 

Ν.4623/2019 και εγκύκλιο ΥΠΕΣ ΑΡ. 90/2019» και την υπ’ αριθμ 4463/17-09-2019 απόφαση Δημάρχου 

(ΩΚ1ΨΩ1Ρ-Λ7Ψ) «Ορισμός Αντιδημάρχων ως  τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής», σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και 

Αντιδημάρχου Οικονομικών – Προσόδων και Ενεργειακών Επενδύσεων κ. Τηλέμαχου Καμπούρη, με αριθμ. 

πρωτ. 2/8361/17-02-2020, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα και σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018. 

Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχο Ρόδου κ. Αντώνη Β. 

Καμπουράκη, σύμφωνα και πάλι με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε 

σύνολο μελών (εκτός του Δημάρχου) βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) μέλη και ονομαστικά: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Καρίκης Ευστράτιος   1.  Καραταπάνης Σάββας 

2.  Καμπούρης Τηλέμαχος 2.  Προυσάλογλου Παντελής-Κων/νος 

3.   Φλοσκάκης Νεκτάριος  

4.  Κιαχαγιά - Μαγιόγλου Τσαμπίκα                  

5.  Coliadi Alexandre-Basile (Aλέξης)  

6.  Μανέττας  Βασίλειος  

7.  Διακοσταματίου Σάββας  

8. Παλαιολόγου Μιχαήλ  

9. Σπυρόπουλος Σπύρος (αναπληρώνει τον κ.  

Καραταπάνη Σάββα που απουσιάζει) 

 

παρόντων επίσης, της Γενικής Γραμματέως του Δήμου Ρόδου κας Κυριακής Νικολαΐδου, της 

αναπληρώτριας γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής κας Μαρίας Παπαγεωργίου, του Νομικού 

Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Εμμανουήλ Στάγκα, του δικηγόρου κ. Σέργιου Αναστασιάδη, της 

Προϊσταμένης Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κας Στεργούλας Ζανεττούλλη, της Δημοτικής Ταμίας 

κας Ανθής Κατσαρά, του Προϊσταμένου τμήματος προγραμματισμού & Ανάπτυξης κ. Βασιλείου Μωραϊτη 

και του Υπαλλήλου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σωτηρίου Μοσχούς.  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Β. Καμπουράκης, εν 

συνεχεία  ενημέρωσε  τα μέλη της Επιτροπής για την ύπαρξη  δέκα επτά (17) κατεπειγόντων θεμάτων, όπου 
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σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, δύναται με τη σύμφωνη γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας του 

συνολικού αριθμού των μελών της, να λάβει απόφαση για τη συζήτηση τους μετά από την συζήτηση των 

θεμάτων που είναι εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη:  

1. Έγκριση της 1
ης

 υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδ/σου. 

2. Έγκριση της 1
ης

 υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του 

Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με την απόφαση του 

Διοικητικού του Συμβουλίου με αρ. 6/2020. 

3. Έγκριση παράστασης στο Ειρηνοδικείο Ρόδου για υπεράσπιση του Δήμου Ρόδου κατά της 

17-4-2018 και με αριθμό κατάθεσης 130/25-4-2018 αγωγής του Θεμιστοκλή Ρούσσου του 

Νικολάου, που στρέφεται εναντίον του Δήμου Ρόδου και απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο 

Ρόδου. 

4. Έγκριση και κατάρτιση όρων δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού της «προμήθειας ειδών 

υγιεινής και καθαριότητας Δήμου Ρόδου για το έτος 2020». 

5. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων για τη διεξαγωγή πρόχειρου-συνοπτικού διαγωνισμού 

για την «προμήθεια Σκυροδέματος Δ.Ε. Ρόδου». 

6. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων για τη διεξαγωγή πρόχειρου-συνοπτικού διαγωνισμού 

για την «προμήθεια Ασφαλτικών Δ.Ε. Ρόδου». 

7. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων για τη διεξαγωγή πρόχειρου-συνοπτικού διαγωνισμού 

για την «προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης Δήμου». 

8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «Άρση επικινδυνότητας, 

αποκατάσταση φθορών και βελτίωση οδοστρωμάτων στην περιοχή Ροδίνι». 

9. Ορισμός μελών στην επιτροπή παραλαβής της προμηθείας «Προμήθεια και εγκατάσταση 

φωτεινών σηματοδοτών στη συμβολή των οδών Γ. Παπανικολάου - Ηρώων Πολυτεχνείου 

και Κω». 

10. Ορισμός μελών επιτροπής αξιολόγησης και Επιτροπής παραλαβής της «προμήθειας 

χρωμάτων διαγράμμισης οδοστρώματος».  

11. Αίτημα για έγκριση της μετάβασης, της διαμονής και της ημερήσιας αποζημίωσης του 

Αντιδημάρχου Τουριστικής  Ανάπτυξης, Πολιτισμού και Διεθνών Σχέσεων του Δήμου 

Ρόδου κ. Κωνσταντίνου Ταρασλιά του Σωτηρίου-Αλέκου στο Βερολίνο της Γερμανίας 

προκειμένου να συμμετάσχει στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση ΙΤΒ 2020. 

12. Ορισμός μελών στην επιτροπή παραλαβής προμηθειών της Δ/νσης Πρωτογενούς Τομέα για 

το έτος 2020. 

13. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας, διεξαγωγής και αξιολόγησης του διαγωνισμού για την 

προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ρόδου και των Νομικών του προσώπων. 

14. Δημιουργία Νέου Μητρώου Εργοληπτικών Εταιρειών και Εμπειροτεχνών για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Ρόδου. 

15. Ορισμός μελών στην επιτροπή παρακολούθησης παροχής υπηρεσιών ταφής μεταναστών για 

το έτος 2020. 

16. Ορισμός επιτροπής καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Διοργάνωση περιφερειακού 

εργαστηρίου στο πλαίσιο του έργου BLUE ISLANDS  για το έτος 2020. 

17. Λήψη απόφασης για τις ενέργειες Διαγραφής παραγεγραμμένων υποχρεώσεων του Δήμου. 

Το παραπάνω θέματα θεωρούνται κατεπείγοντα προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να 

εκτελεστούν άμεσα τα παραπάνω έργα, προμήθειες, υπηρεσίες για την εύρυθμη λειτουργία του 

Δήμου  
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Β. 

Καμπουράκης, κάλεσε τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και 72 του Ν. 3852/2010, 

 Την τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και Δημάρχου Ρόδου κ. 

Αντώνη Β. Καμπουράκη, για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των ανωτέρω θεμάτων,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Εγκρίνει την ένταξη των παρακάτω δέκα επτά (17) κατεπειγόντων θεμάτων στην 4η  τακτική συνεδρίαση 

της Οικονομικής Επιτροπής, ως θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης τα οποία θα συζητηθούν μετά από τη 

συζήτηση των θεμάτων που είναι εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη, και θα ληφθούν  για αυτά οι 

σχετικές αποφάσεις, ως εξής:  

1. Έγκριση της 1
ης

 υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 

του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδ/σου. 

2. Έγκριση της 1
ης

 υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 

του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με την απόφαση του 

Διοικητικού του Συμβουλίου με αρ. 6/2020. 

3. Έγκριση παράστασης στο Ειρηνοδικείο Ρόδου για υπεράσπιση του Δήμου Ρόδου κατά 

της 17-4-2018 και με αριθμό κατάθεσης 130/25-4-2018 αγωγής του Θεμιστοκλή 

Ρούσσου του Νικολάου, που στρέφεται εναντίον του Δήμου Ρόδου και απευθύνεται στο 

Ειρηνοδικείο Ρόδου. 

4. Έγκριση και κατάρτιση όρων δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού της «προμήθειας 

ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δήμου Ρόδου για το έτος 2020». 

5. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων για τη διεξαγωγή πρόχειρου-συνοπτικού 

διαγωνισμού για την «προμήθεια Σκυροδέματος Δ.Ε. Ρόδου». 

6. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων για τη διεξαγωγή πρόχειρου-συνοπτικού 

διαγωνισμού για την «προμήθεια Ασφαλτικών Δ.Ε. Ρόδου». 

7. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων για τη διεξαγωγή πρόχειρου-συνοπτικού 

διαγωνισμού για την «προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης Δήμου». 

8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «Άρση επικινδυνότητας, 

αποκατάσταση φθορών και βελτίωση οδοστρωμάτων στην περιοχή Ροδίνι». 

9. Ορισμός μελών στην επιτροπή παραλαβής της προμηθείας «Προμήθεια και 

εγκατάσταση φωτεινών σηματοδοτών στη συμβολή των οδών Γ. Παπανικολάου - 

Ηρώων Πολυτεχνείου και Κω». 

10. Ορισμός μελών επιτροπής αξιολόγησης και Επιτροπής παραλαβής της «προμήθειας 

χρωμάτων διαγράμμισης οδοστρώματος».  

11. Αίτημα για έγκριση της μετάβασης, της διαμονής και της ημερήσιας αποζημίωσης του 

Αντιδημάρχου Τουριστικής  Ανάπτυξης, Πολιτισμού και Διεθνών Σχέσεων του Δήμου 

Ρόδου κ. Κωνσταντίνου Ταρασλιά του Σωτηρίου-Αλέκου στο Βερολίνο της Γερμανίας 

προκειμένου να συμμετάσχει στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση ΙΤΒ 2020. 

12. Ορισμός μελών στην επιτροπή παραλαβής προμηθειών της Δ/νσης Πρωτογενούς 

Τομέα για το έτος 2020. 
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13. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας, διεξαγωγής και αξιολόγησης του διαγωνισμού για 

την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ρόδου και των Νομικών του 

προσώπων. 

14. Δημιουργία Νέου Μητρώου Εργοληπτικών Εταιρειών και Εμπειροτεχνών για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Ρόδου. 

15. Ορισμός μελών στην επιτροπή παρακολούθησης παροχής υπηρεσιών ταφής 

μεταναστών για το έτος 2020. 

16. Ορισμός επιτροπής καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Διοργάνωση περιφερειακού 

εργαστηρίου στο πλαίσιο του έργου BLUE ISLANDS  για το έτος 2020. 

17. Λήψη απόφασης για τις ενέργειες Διαγραφής παραγεγραμμένων υποχρεώσεων του Δήμου. 

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 32/2020  

 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        

   

 

      Αντώνης Β.  Καμπουράκης            Τηλέμαχος Καμπούρης 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρίκης Ευστράτιος 

Φλοσκάκης Νεκτάριος     

Κιαχαγιά - Μαγιόγλου Τσαμπίκα                                                                                                  

Coliadis Alexandre-Basile (Αλέξης) 

        Μανέττας Βασίλειος  

 Διακοσταματίου Σάββας 

 Παλαιολόγου Μιχαήλ 

 Σπυρόπουλος Σπύρος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

α/α 

η αναπληρώτρια 

 

Παπαγεωργίου Μαρία 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Δήμαρχος Ρόδου 

 


