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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Σας καλούμε σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την  24η του 
μηνός Ιουλίου 2020, ημέρα  Παρασκευή, σύμφωνα με τα άρθρα 77 του Ν.4555/2018 και 184 του 
Ν.4635/2019,  και τα διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 163/33282/29.5.2020 του Υπ. Εσωτερικών 
και τις Εγκυκλίους 18318/13.3.2020 και 40/20930.31.3.2020 του ΥΠΕΣ για την δια περιφοράς 
διαδικασία έκτακτης συνεδρίασης με τη σύμφωνη γνώμη των 2/3 των μελών του Σώματος, η 
οποία θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την αποστολή κατάστασης 
ψηφοφορίας των θεμάτων, με ώρα έναρξης 17:00 και λήξης 19:00, την λήψη απόφασης του 
θέματος που ακολουθεί: 

1. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αίτηση Αναστολής της εταιρείας «ΗΧΟΣ & ΦΩΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ». (Απόφαση Δημάρχου με αρ.πρωτ.: 2/31237/02-
07-2020). 

2. Προσφυγή – Ένσταση της εταιρείας «Ήχος και Φως Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης» 
(αρ. πρωτ. 25357/09-06-2020) - Ζητήματα επί της Σύμβασης - Πρόταση συγκρότησης-
ορισμού μελών Γνωμοδοτικής Επιτροπής. (Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Δήμου 
Ρόδου κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρου με αρ.πρωτ.: 2/27388/16-06-2020). 

3. Αίτημα εταιρείας «ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΦΩΣ Α.Ε.» για παράταση χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης 
εργασιών, με τροποποίηση σχετικού άρθρου της σύμβασης. (Γνωμοδότηση Νομικού 
Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρου με αρ.πρωτ.: 2/30941/01-07-2020).   

4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού 

Προς 

 

 Τα τακτικά μέλη κ.κ.: 
1. Καρίκη Ευστράτιο,  
2. Καμπούρη Τηλέμαχο,  
3. Φλοσκάκη Νεκτάριο,  
4. Κιαχαγιά - Μαγιόγλου Τσαμπίκα, 
5. Coliadi Alexandre-Basile (Aλέξης), 
6. Καραταπάνη Σάββα, 
7. Μανέττα Βασίλειο,  
8. Διακοσταματίου Σάββα, 
9. Παλαιολόγου Μιχαήλ,  
10. Προυσάλογλου Παντελή-Κωνσταντίνο 

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ:  
1. Σπυρόπουλο Σπύρο,  
2. Πατσάη Γεώργιο,  
3. Στάμο Αθανάσιο, 
4. Κορωναίο Ιωάννη, 
5. Γιαννά Νικόλαο, 
6. Σαρίκα Γεώργιο 

 Κοινοποίηση:  
όπως ο κάτωθι πίνακας αποδεκτών 
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έτους 2020, (Εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/34010/17-07-2020 Τμήματος Προϋπολογισμού & 
Πληροφόρησης Δήμου Ρόδου). (Το θέμα είναι κατεπείγον ενόψει της προγραμματιζόμενης 
συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία εντάσσεται) 

5. Λήψη απόφασης α) για την ακύρωση της υπ΄αρ. 234/17-6-2016 πράξης ταμειακής 
βεβαίωσης, με όσα επιτάσσει η επί ανακοπής υπ΄αρ. Α235/2020 απόφαση του διοικητικού 
Πρωτοδικείου Ρόδου και β) για την άμεση έκδοση νέας πράξης ταμειακής βεβαίωσης επί 
του υπ΄ αρ. 4366 χρηματικού καταλόγου της συγκεκριμένης καταγεγραμμένης οφειλής. 
(Εισήγηση Τμήματος Ταμείου με αρ. πρωτ.: 2/31093/2-7-2020). (Το θέμα είναι κατεπείγον γιατί 
αφορά συμμόρφωση σε δικαστική απόφαση) 

6. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων & εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τμήματος 
ταμείου, Δήμου Ρόδου, (Εισηγήσεις Τμήματος Ταμείου με αρ. πρωτ.: 2/33133/14-7-2020 και 
2/33133/14-07-2020). (Το θέμα είναι κατεπείγον ενόψει της προγραμματιζόμενης συνεδρίασης 
Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία εντάσσεται η ενίσχυση ΚΑΕ του προϋπολογισμού που 
εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο) 

7. Έγκριση αιτήματος υπόλοιπου χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΕΣ 
ΡΟΔΑ από το Δήμο Ρόδου. (Εισήγηση ΔΕΣ ΡΟΔΑ με αρ. πρωτ. 2/31583/06-07-2020). (Το 
θέμα είναι κατεπείγον για την ενίσχυση της ρευστότητας της Κοινωφελούς επιχείρησης) 

8. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων για τη διεξαγωγή δημόσιου-Πρόχειρου-

Συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση 
πληροφοριακών πινακίδων». (Εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/30487/30-06-2020 τμήματος 
Προμηθειών Δήμου Ρόδου). (Το θέμα είναι κατεπείγον για να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία του 
διαγωνισμού και να μην συμπέσει με το διάστημα που οι εταιρείες διακόπτουν τη λειτουργία τους 
τον Αύγουστο) 

9. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων για τη διεξαγωγή Ανοικτού-Ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό 
προσωπικό του Δήμου έτους 2020». (Εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/31218/02-07-2020 τμήματος 
Προμηθειών Δήμου Ρόδου). (Το θέμα είναι κατεπείγον για να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία του 
ανοιχτού διαγωνισμού και να μην συμπέσει με το διάστημα που οι εταιρείες διακόπτουν τη 
λειτουργία τους τον Αύγουστο ή υπολειτουργούν) 

10. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση των όρων διακήρυξης δημόσιου συνοπτικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού των «Υπηρεσιών εποπτείας Δημαρχιακού Μεγάρου λόγω COVID_19 του 
Δήμου Ρόδου 2020». (Εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/32411/09-07-2020 τμήματος Προμηθειών 
Δήμου Ρόδου). (Το θέμα είναι κατεπείγον λόγω έκτακτης ανάγκης) 

11. Εξειδίκευση κωδικού προϋπολογισμού έτους 2020 Δήμου Ρόδου. (Εισήγηση με αρ. πρωτ.: 
2/32416/09-07-2020 τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου). (Tο θέμα είναι κατεπείγον διότι 
αφορά σε εξειδίκευση ΚΑΕ για δαπάνες Covid-19) 

12. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας, διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών για 
την ανάδειξη Οριστικού Μειοδότη του πρόχειρου, συνοπτικού διαγωνισμού της 

προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μεταλλικής πεζογέφυρας Δ.Ε. Αφάντου». (Εισήγηση με 
αρ. πρωτ.: 2/33183/17-07-2020 τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου). (Το θέμα είναι κατεπείγον 
λόγω της αναγκαιότητας του έργο από πλευράς ασφάλειας) 

13. Έγκριση 1ου & 2ου Πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του ηλεκτρονικού 
ανοιχτού διαγωνισμού της υπηρεσίας «Συντήρηση Λογισμικών Δήμου Ρόδου» με 
διαπραγμάτευση άνευ δημοσίευσης.  (Το θέμα είναι κατεπείγον επειδή αφορά στην ασπίδα 
ασφαλείας των λογισμικών συστημάτων του Δήμου και προέρχεται από άγονο διαγωνισμό) 

14. Παράταση των συμβάσεων ειδών τροφίμων (παντοπωλείου- ελαιολάδου, κρεοπωλείου, 
οπωροπωλείου, αρτοποιείου & γαλακτοκομικών) για τους Παιδικούς Σταθμούς της Δ/νσης 
Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου Ρόδου. (Εισήγηση με αρ. 
πρωτ. 2/33836/16-07-2020 Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής). (Το θέμα είναι κατεπείγον προκειμένου 
η διάρκεια της σύμβασης να επεκταθεί εντός του αρχικού συμβατικού χρόνου) 

15. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας, διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών για 
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την ανάδειξη Προσωρινού Μειοδότη του πρόχειρου, συνοπτικού διαγωνισμού της 
υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες απολύμανσης επιφανειών δημοτικών καταστημάτων». 
(Εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/34754/22-07-2020 τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου). (Το θέμα 
είναι κατεπείγον λόγω της αύξησης του κινδύνου από τη διάδοση Covid-19) 

16. Αποδοχή – Τροποποίηση ποσού 100.000,00 ευρώ σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 163/2020 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ ΨΥ24Ω1Ρ-Η3Σ-1), την υπ΄αρ. 83/2020 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ ΨΥΘΤΩ1Ρ-ΡΚΔ) και την υπ΄ αρ. 14275/2019 
νομιμοποίηση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ 6ΖΒΦΟΡ1Ι-5Λ9) του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020. (Εισήγηση με αρ. πρωτ. 2/34490/21-07-2020 
Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ρόδου). (Το θέμα είναι κατεπείγον διότι αφορά σε Π/Υ 
Νομικού Προσώπου προκειμένου να μπορεί να εκτελέσει τις δαπάνες του) 

17. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διεξαγωγή Συνοπτικού 
διαγωνισμού και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του 
διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση και συντήρηση δημοτικού φωτισμού 
Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου». (Εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/29731/25-06-2020 Δ/νσης 
Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων Δήμου Ρόδου). (Κατεπείγον για να εκτελεστεί το συντομότερο 
λόγω δημόσιας ασφάλειας) 

18. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού και 
συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του έργου «Εγκατάσταση 
φωτιστικών σωμάτων στην παραλιακή ζώνη - Κιοτάρι». (Εισήγηση με αρ. πρωτ.: 
16/26918/15-06-2020 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου). (Κατεπείγον για 
να εκτελεστεί το συντομότερο λόγω δημόσιας ασφάλειας) 

 

 

 

 

 
 
 
 
Σημείωση: 

1. Παρακαλούμε τα μέλη να μας ενημερώσουν έγκαιρα σε περίπτωση ενδεχόμενης διαφωνίας, με την, δια 
περιφοράς, διαδικασία λήψης των αποφάσεων. 
2. Η εισήγηση του θέματος έχει σταλεί ηλεκτρονικά στα μέλη.  
3. Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

  
 
 
 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

& ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ 
 
 

ΑΝΤΩΝΗΣ Β. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                                         

1.  Γραφείο Τύπου (για προώθηση στα Μ.Μ.Ε.) 
2. Γραφείο Ιστοσελίδας (για ανάρτηση) 

 


