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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να προσέλθετε την 22η  του μηνός Σεπτεμβρίου  2017, ημέρα Παρασκευή  και

ώρα  13:30 μ.μ. σε έκ τα κ τ η  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα του

Δήμου  Ρόδου,  Πλατεία  Ελευθερίας  1,  στην αίθουσα  συνεδριάσεων  της Οικονομικής

Επιτροπής (αίθουσα δημοτικού συμβουλίου), σύμφωνα με την παρ. 6 άρθρου 75 του      Ν.  
3852/2010  και  με τα  άρθρα  72,  74  και  75  του Ν.  3852/2010, για  τη  συζήτηση και  λήψη

απόφασης των παρακάτω θεμάτων  που ακολουθούν:  

Ενημέρωση Προέδρου 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Έγκριση για τις  διαθέσεις πιστώσεων οικονομικού έτους 2017,  σύμφωνα με  τα
σχέδια αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων της Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου
Ρόδου.

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/76679/22-09-2017)

2. Έγκριση διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού για
την «Προμήθεια σταθερών κερκίδων στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας»

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: Ορθή
Επανάληψη 2/75783/21-09-2017)

3. Έγκριση  για  απόφαση  ανατροπής  υποχρέωσης  και  διάθεση  πίστωσης

1

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



οικονομικού έτους 2017, για το συνοπτικό διαγωνισμό της «Προμήθειας σταθερών
κερκίδων στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας», ποσού 74.400,00€

 (Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/76619/22-09-2017)

4. Έγκριση  της  μελέτης  -  τεχνικών  προδιαγραφών  και  κατάρτιση  των  όρων  του
διαγωνισμού για την «Προμήθεια σταθερών κερκίδων στο κλειστό γυμναστήριο
Καλλιθέας»

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: Ορθή
Επανάληψη 2/75783/21-09-2017)

5. Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση οριστικού αποτελέσματος  του
πρόχειρου  διαγωνισμού  για  τη «Συντήρηση και  επισκευή  ελαστικών οχημάτων
μηχανημάτων έργου του Δήμου Ρόδου»

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.:
2/76255/21-09-2017)

6. Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση προσωρινού αποτελέσματος
του  Ηλεκτρονικού  Ανοικτού  Διεθνούς  διαγωνισμού  για  την  «Προμήθεια
ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Ρόδου»

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.:
2/76691/22-09-2017)

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι:

• ως προς το 1ο θέμα, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου μας,

• ως προς το 2ο, 3ο και 4ο  θέμα η προμήθεια είναι μείζονος σημασία για να είναι το γήπεδο
κατάλληλο για τους αγώνες Α1 μπάσκετ της ομάδας του Κολοσσού,

• Ως προς 5ο, η εργασία αφορά οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Ρόδου τα οποία έχουν

ακινητοποιηθεί  με  βλάβες  στα  ελαστικά  και  τα  οποία  εξυπηρετούν  ανάγκες  της

καθημερινότητας όπως αποκομιδή απορριμμάτων κ.λ.π. γι’ αυτό πρέπει να επισπευτούν οι

διαδικασίες σύναψης της  σύμβασης συντήρησης και επισκευής ελαστικών, και 

• Ως προς 6Ο, η προμήθεια αφορά ανταλλακτικά για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου
Ρόδου  τα  οποία  είναι  αναγκαία  για  τις  επισκευές  και  συντηρήσεις  των  οχημάτων-
μηχανημάτων,  τα  οποία  εξυπηρετούν  ανάγκες  της  καθημερινότητας  όπως,  αποκομιδή
απορριμμάτων,  μηχανήματα  ΧΥΤΑ  κ.λ.π.,  καθώς  και  την  επισκευή  ακινητοποιημένων
οχημάτων  από  βλάβες,  γι΄  αυτό  πρέπει  να  επισπευτούν  οι  διαδικασίες  σύναψης  της

σύμβασης προμήθειας ανταλλακτικών για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

      Διακοσταματίου Σάββας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                                          

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