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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Ρόδος,   21  / 12   / 2018 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ  ΡΟΔΟΥ                                                                                 Αρ. Πρωτ.:  2 /  79026 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
          ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 47η / 27-12-2018   

                                                       

 Δ/νση: Διοικητικών Υπηρεσιών  

Τμήμα: Συλλογικών Οργάνων                                                    

Γραφείο:  Οικονομική Επιτροπή 
                   Δήμου Ρόδου 

                                                                                                  
  

Πληρ.:  Παπαγεωργίου Μαρία 
Τηλ. :   22410-46301 (22413-61339) 
E-mail: oikepitropi@rhodes.gr 
URL:    www.rhodes.gr 

   

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σας καλούμε να προσέλθετε την  27η του μηνός Δεκεμβρίου   2018, ημέρα Πέμπτη   και 

ώρα 10:00 π.μ. σε τακτική συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ρόδου, 

Πλατεία Ελευθερίας 1,  στην αίθουσα  Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 72  του 

Ν. 3852/2010 και 77 του Ν.4555/2018, για τη συζήτηση και λήψη απόφαση  των θεμάτων 
που ακολουθούν: 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 
οικονομικού έτους 2018. 

(Εισήγηση τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/78702/21-12-2018  ) 

2. Έγκριση πρακτικού για το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς του δημόσιου 
ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού της «προμήθειας και εγκατάστασης 
αυτόματων μηχανικών κομποστοποιητών  και εξοπλισμού του Δήμου Ρόδου, 
έτους 2018»    

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ. πρωτ. 2/77544/18-12-2018) 

3. Έγκριση και κατάρτιση των όρων για τη διεξαγωγή δημόσιου ανοικτού διεθνούς 
μειοδοτικού διαγωνισμού της «Προμήθειας Εξοπλισμού για την αναβάθμιση 
παιδικών χαρών Δήμου Ρόδου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)».  

 (Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ. πρωτ. 2/78336/20-12-2018) 

Προς 

Τα τακτικά μέλη κ.κ.: 

1. Κορωναίο Ιωάννη, 2. Μανωλάκη 
Αλέξανδρο,  3.  Μουτάφη Δήμο - Μιχαήλ,  4. 
Παρασκευά Δημήτριο, 5. Σταυρή Μιχάλη,                 
6. Ψυλλάκη Βασίλειο, 7. Καραγιάννη Μαρία, 
8. Κασσανή Ευγένιο,  9. Σπανό - Παπαγιάννη  
Αναστάσιο, 10. Δράκο Στέφανο. 

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.:  

1. Παλαιολόγου Μιχαήλ, 2. Σαρικά Γεώργιο,           
3. Τσίκκη Δημήτριο, 4. Χατζηλαζάρου 
Μαρία, 5. Σαρρή - Υψηλάντη Σταματία, 6. 
Τοκούζη Παναγιώτη. 

Κοινοποίηση :  

όπως ο κάτωθι πίνακας αποδεκτών 
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4. Έγκριση και κατάρτιση των όρων για τη διεξαγωγή δημόσιου ανοικτού διεθνούς 
μειοδοτικού διαγωνισμού της «Προμήθειας και τοποθέτηση οργάνων και αστικού 
εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Ρόδου (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)». 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ. πρωτ. 2/78878/21-12-2018) 

5. Έγκριση πρακτικού για το άνοιγμα φακέλων δικαιολογητικών και εξέταση 
τεχνικής προσφοράς του δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού της 
«Προμήθειας MINI BUS του Δήμου Ρόδου, έτους 2018». 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ. πρωτ. 2/78873/21-12-2018) 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

6. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για 
το έργο «Κατασκευή πεζοδρομίων στη οδό Περνού της Δ.Ε Αφάντου» 
προϋπολογισμού 225.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

(Εισήγηση Δ/νσης τεχνικών έργων & υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/78647/21-12-2018) 

7. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για 
«Εργασίες υποθεμελίωσης για την αντιμετώπιση καθιζήσεων δημοτικού σχολείου 
Αρχιπόλεως» προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

(Εισήγηση Δ/νσης τεχνικών έργων & υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/78849/21-12-2018) 

8. Έγκριση και καθορισμός των όρων διακήρυξης έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων 
στην οδό Περνού της Δ.Ε. Αφάντου». 

(Εισήγηση Δ/νσης τεχνικών έργων & υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/77265/17-12-2018)  

9. Έγκριση και καθορισμός των όρων διακήρυξης έργου «Εργασίες υποθεμελίωσης 
για την αντιμετώπιση καθιζήσεων δημοτικού Σχολείου Αρχιπόλεως».   

(Εισήγηση Δ/νσης τεχνικών έργων & υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/77264/17-12-2018)  

10. Έγκριση και καθορισμός των όρων διακήρυξης έργου «Συντηρήσεις σχολικών 
κτιρίων νήσου Ρόδου».   

(Εισήγηση Δ/νσης τεχνικών έργων & υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/78845/21-12-2018)  

11. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «Επεμβάσεις στο κτίριο και 
στον Αύλειο χώρο του σχολικού συγκροτήματος του τέως 4ου ΓΕΛ για την 
μεταστέγαση του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Ρόδου».   

(Εισήγηση Δ/νσης τεχνικών έργων & υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/77150/17-12-2018)  

12. Έγκριση 2ου πρακτικού διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: 
«Αναπλάσεις δημοτικών οδών Δ.Δ. Λαχανιάς».  

(Εισήγηση Δ/νσης τεχνικών έργων & υποδομών με αριθμ.πρωτ. 16/72600/18-12-2018) 

13. Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις οδών 
πόλεως Ρόδου».   

(Εισήγηση Δ/νσης τεχνικών έργων & υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/77600/18-12-2018) 

14. Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Βελτιωτικές παρεμβάσεις 
οδών στην Δ.Ε. Καμείρου». 

(Εισήγηση Δ/νσης τεχνικών έργων & υποδομών με αριθμ.πρωτ. 16/77348/17-12-2018)  

15. Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Βελτιωτικές παρεμβάσεις 
οδών στην Δ.Ε. Αταβύρου».  

(Εισήγηση Δ/νσης τεχνικών έργων & υποδομών με αριθμ.πρωτ. 16/77832/19-12-2018)  
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16. Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες αποκατάστασης 
οδών πρόσβασης σε κυβοτοειδείς οχετούς στη Δ.Ε. Καλλιθέας». 

(Εισήγηση Δ/νσης τεχνικών έργων & υποδομών με αριθμ.πρωτ. 16/78461/20-12-2018) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

17. Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου (Γιαννόπουλος Γιώργος) για 
χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.  

(Εισήγηση Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας με αρ. πρωτ. 7/58614/27.09.2018 και ταμειακής 
υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ. 2/78332/20-12-2018) 

  

ΣΗΜ.: Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγκαίρως σε περίπτωση ενδεχόμενης απουσίας 
σας για να μεριμνήσουμε για την αντικατάστασή σας, όπως προβλέπεται.  
 

                                                                                                                   
                      

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                                         

1. Δήμαρχος Ρόδου  
2. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου  Ρόδου 
3.  Αντιδήμαρχοι  Δήμου Ρόδου                                                                                  
4. Πρόεδροι Τοπικών &  Δημοτικών Κοινοτήτων            
5. Διευθύνσεις Δήμου Ρόδου 
6. Νομική Υπηρεσία   
7. Δημοτικές Παρατάξεις 
8. Γραφείο Τύπου (για προώθηση στα Μ.Μ.Ε.) 
9. Γραφείο Ιστοσελίδας (για ανάρτηση) 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
Διακοσταματίου Σάββας 


