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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  Ρόδορ ,   10 / 06 / 2016 
ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ                                                

  ΔΗΜΟ  ΡΟΔΟΤ       Αξηζκ. Πξση.  2 /   46882                                              
 
                                                                                                           
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ  

 ΤΝΕΔΡΙΑΗ : 11η / 10-06-2016                                                        

                                                                                                            
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤ ΡΟΔΟΤ 
 
 
Πιεξ.:  Μαθξή Σξηαληαθπιιηά 
Σει. :   22410-46301 (22413-61339) 
E-mail: oikepitropi@rhodes.gr 
URL:    www.rhodes.gr 
 

Ππορ 
                                                                             
Σα ηακηικά μέλη κ.κ.: 
 
1. Κσλζηαληίλνπ Αζελόδσξν, 2. Κνξσλαίν 
Ισάλλε, 3. Παιαηνιόγνπ  Μηραήι,  4.  Ψπιιάθε 
Βαζίιεην,  5. Μνπηάθε  Γήκν - Μηραήι,     
6.Παπαδεκεηξίνπ - Ξεπαπαδάθε Βαζηιηθή,           
7. Αηζίδε Διπίδα (Αληηπξόεδξνο), 8. Γξάθν  
Μηραήι,  9.παλό - Παπαγηάλλε  Αλαζηάζην,  
10. Παλαή Δπαγγειία. 
 
 Σα αναπληπωμαηικά μέλη κ.κ.:  
 1. Κπξηαδή ηέθαλν, 2. Παξδαιό ηέξγν,           
3. Μαλσιάθε Αιέμαλδξν 4. Σνθνύδε Παλαγηώηε.  
   

αο θαινύκε λα πξνζέιζεηε ηελ  10 η  ηνπ κελόο Ιοςνίος  2016, εκέξα Παπαζκεςή  
θαη ώξα 11.30 π.μ., ζε έκηακηη ζςνεδπίαζη, ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ρόδνπ, 
Πιαηεία Διεπζεξίαο 1,  ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οικονομικήρ Επιηποπήρ (αίζνπζα 
ζπλεδξηάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ), ζύκθσλα κε ηα άξζξα 72, 74 θαη 75 ηνπ Ν. 3852/2010, 

γηα ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο ηνπ παξαθάησ θαηεπείγνληνο ζέκαηνο πνπ αθνξά:  

1.  Έγθξηζε Πξαθηηθνύ (δηθαηνινγεηηθά – ηερληθήο) ηνπ αλνηθηνύ δηεζλνύο ειεθηξνληθνύ 
δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα πγξώλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ ηνπ Γήκνπ Ρόδνπ θαη ησλ 
λνκηθώλ πξνζώπσλ ηνπ Γήκνπ Ρόδνπ. Θέκα πνπ πξέπεη λα ζπδεηεζεί ιόγσ ηεο αλάγθεο λα 
πξνρσξήζεη   ζην επόκελν ζηάδην  θαη λα νινθιεξσζεί ν δηαγσληζκόο  έηζη ώζηε λα κελ 
αληηκεησπίζεη ν δήκνο πξόβιεκα θαπζίκσλ. 

2. Έγθξηζε πξαθηηθνύ εμέηαζεο έλζηαζεο επηηξνπήο πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ παξνρή 
ππεξεζίαο « Καζαξηζκόο παξαιηώλ ησλ Γ.Δ. Κακείξνπ, Αηηαβύξνπ, έηνπο 2016» δηαγσληζκόο 
πνπ πξέπεη λα νινθιεξσζεί ιόγσ ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηόδνπ πνπ δηαλύνπκε θαη ηεο αλάγθεο 
θαζαξηζκνύ ησλ παξαιηώλ 

3. Έγθξηζε κειέηεο θαη θαηάξηηζε ησλ όξσλ ηνπ πξόρεηξνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ 
πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο» ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 68.940,00. Σν 
ζέκα απηό πξέπεη λα ζπδεηεζεί ιόγσ ηεο  θαινθαηξηλήο πεξηόδνπ θαη ηεο αλάγθεο λα ππάξρεη 
εμνπιηζκόο γηα θάζε έθηαθηε αλάγθε.    
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Σα ζέκαηα πνπ εληάζζνληαη, ινηπόλ, βάζεη ησλ αλσηέξσ, ζηελ παξνύζα εκεξήζηα δηάηαμε 
έρεη σο αθνινύζσο:  
Ενημέπωζη Πποέδπος  

Δ/ΝΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  

1. Έγκπιζη Ππακηικού (δικαιολογηηικά -  ηεσνικήρ) ηος ανοικηού διεθνούρ 
ηλεκηπονικού διαγωνιζμού για ηην ππομήθεια «Τγπών καςζίμων και 
λιπανηικών ηος Δήμος Ρόδος και ηων νομικών πποζώπων ηος Δήμος Ρόδος»    

(Ειζήγηζη Τμήμαηος Προμηθειών Δ/νζης Οικονομικών Δήμοσ Ρόδοσ, αρ. πρωη. 
2/46627/9-6-2016) 

 

2.  Έγκπιζη Ππακηικού   εξέηαζηρ ένζηαζηρ επιηποπήρ ππόσειπος διαγωνιζμού 
για ηην παποσή ςπηπεζίαρ « Καθαπιζμόρ παπαλιών ηων Δ.Ε. Καμείπος, 

Αηηαβύπος, έηοςρ 2016»  
(Δηζήγεζε Σκήκαηνο Πξνκεζεηώλ Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Γήκνπ Ρόδνπ, αξ. πξση. 

2/46631/9-6-2016 ) 
 

3. έγκπιζη μελέηηρ και καηάπηιζη ηων όπων ηος ππόσειπος μειοδοηικού 
διαγωνιζμού για ηην ππομήθεια εξοπλιζμού πολιηικήρ πποζηαζίαρ» 
ενδεικηικού πποϋπολογιζμού 68.940,00   

 (Ειζήγηζη Τμήμαηος Προμηθειών Δ/νζης Οικονομικών Δήμοσ Ρόδοσ, αρ. πρωη. 
2/46571/9-6-2016) 

 

 

 

ΗΜ. : Παξαθαινύκε λα καο ελεκεξώζεηε εγθαίξσο ζε πεξίπησζε ελδερόκελεο απνπζίαο 
ζαο γηα λα κεξηκλήζνπκε γηα ηελ αληηθαηάζηαζή ζαο, όπσο πξνβιέπεηαη.  

 
 

        Κοιν.                                                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
 1.Δήμαπσορ Ρόδος   
  2. Γξαθείν Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
    3. Γξαθείν Σύπνπ                                                                         Πεπδίκηρ Ιωάννηρ   

Ανηιδήμαπσορ 


