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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Ρόδος ,   11 / 04 / 2016 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                

  ΔΗΜΟΣ  ΡΟΔΟΥ       Αριθμ. Πρωτ.  2 /     26897                                           
 
                                                                                                           
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7η / 11-4-2016                                                        
                                                                                                            
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

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

Προς 
                                                                             
Τα τακτικά μέλη κ.κ.: 
 
1. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρο, 2. Κορωναίο 
Ιωάννη, 3. Παλαιολόγου  Μιχαήλ,  4.  Ψυλλάκη 
Βασίλειο,  5. Μουτάφη  Δήμο - Μιχαήλ,     
6.Παπαδημητρίου - Ξεπαπαδάκη Βασιλική,           
7. Ατσίδη Ελπίδα (Αντιπρόεδρος), 8. Δράκο  
Μιχαήλ,  9.Σπανό - Παπαγιάννη  Αναστάσιο,  
10. Παναή Ευαγγελία. 
 
 Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.:  
 1. Κυριαζή Στέφανο, 2. Παρδαλό Στέργο,           
3. Μανωλάκη Αλέξανδρο 4. Τοκούζη Παναγιώτη.  
   

Σας καλούμε να προσέλθετε την  11 η  του μηνός Απριλίου  2016, ημέρα Δευτέρα  
και ώρα 12.00 μ.μ., σε έκτακτη συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ρόδου, 
Πλατεία Ελευθερίας 1,  στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής (αίθουσα 
συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με τα άρθρα 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, 
για τη συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω κατεπειγόντων  θεμάτων που αφορούν:  

 
1.Κατάρτιση όρων φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την «παραχώρηση, με 
αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης 
μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στο Δήμο Ρόδου (Παραλίες της Ε.Τ.Α.Δ.)»  θέμα 
που πρέπει να συζητηθεί ενόψει της τουριστικής περιόδου 

 
2.Εξέταση προδικαστικών προσφυγών επί του δημόσιου διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού 
«Εργασίες Αποκομιδής και Μεταφοράς Απορριμμάτων και Ογκωδών Αντικειμένων, Μηχανικής 
και Χειρωνακτικής Σάρωσης και Αποψιλώσεων Κοινοχρήστων Χώρων, περιόδου 2016-2018», 
για χρονικό διάστημα 3 ετών (από 1/1/2016 μέχρι και 31/12/2018) και ενδεικτικό 
προϋπολογισμό δώδεκα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια σαράντα ένα 
ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (12.681.241,95 €) απόφαση που πρέπει να συζητηθεί λόγω 
του ότι αφορά την καθαριότητα του νησιού ενόψει τουριστικής περιόδου. 
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3. Έγκριση της μελέτης  και κατάρτιση των όρων του πρόχειρου  διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια ζωοτροφών»     ενδεικτικού προϋπολογισμού 28.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ. Πρέπει 
να συζητηθεί λόγω του ότι πρέπει να αγοραστεί τροφή για τα ζώα. 
 
4. Εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών για ορισμό νέας ημερομηνίας 
διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΛΗΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 
θέμα που πρέπει να συζητηθεί λόγω του ότι πρέπει να γίνει ο διαγωνισμός άμεσα για να 
γίνουν έπειτα και εργασίες. 
 
Τα θέματα που εντάσσονται , λοιπόν, βάσει των ανωτέρω, στην παρούσα ημερήσια διάταξη 
έχουν ως ακολούθως:  
Ενημέρωση Προέδρου  

Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

1. Κατάρτιση όρων φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την «παραχώρηση, με 
αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και 
παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στο Δήμο Ρόδου 
(Παραλίες της Ε.Τ.Α.Δ.)»   

(Εισήγηση   Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  ) 
 

2. Έγκριση της μελέτης  και κατάρτιση των όρων του πρόχειρου  διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια ζωοτροφών»     ενδεικτικού προϋπολογισμού 28.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ 

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 
2/25524/06-04-2016) 

Δ/ΝΣΗ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

3. Εξέταση προδικαστικών προσφυγών επί του δημόσιου διεθνούς ανοικτού 
διαγωνισμού «Εργασίες Αποκομιδής και Μεταφοράς Απορριμμάτων και Ογκωδών 
Αντικειμένων, Μηχανικής και Χειρωνακτικής Σάρωσης και Αποψιλώσεων 
Κοινοχρήστων Χώρων, περιόδου 2016-2018», για χρονικό διάστημα 3 ετών (από 
1/1/2016 μέχρι και 31/12/2018) και ενδεικτικό προϋπολογισμό δώδεκα εκατομμύρια 
εξακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια σαράντα ένα ευρώ και ενενήντα πέντε 
λεπτά (12.681.241,95 €) 
 (Εισήγηση Τμήματος Δ/νσης  Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ) 

Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

4.  Εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών για ορισμό νέας 
ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΛΗΝ 
ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ». 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών   με αρ. πρωτ. 16/26620/08-04-
2016) 

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

 
        Κοιν.                                                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 1.Δήμαρχος Ρόδου   
  2. Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής 
    3. Γραφείο Τύπου                                                                         Περδίκης Ιωάννης 
                                                                                     Αντιδήμαρχος Οικονομικών 


