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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δήμου Ρόδου 
45η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  
Παρασκευή, 05η Νοεμβρίου 2021  
  
Δ/νση:  Διοικητικών Υπηρεσιών  
Τμήμα:     Συλλογικών Οργάνων  
Γραφείο:  Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ρόδου 
Πληρ.:     Παπαγεωργίου Μαρία 
Τηλ.:        22413  61301 & 339 
E-mail:    oikepitropi@rhodes.gr 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

 
 

 Σας καλούμε σε ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την Παρασκευή, 
05 Νοεμβρίου 2021, σύμφωνα με τα Άρθρα 77, του Νόμου 4555/2018 και 184, του Νόμου 
4635/2019, και τα διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 163/33282/29.05.2020, του Υπουργείου 
Εσωτερικών, και τις Εγκυκλίους 18318/13.03.2020, και 40/20930/31.03.2020 του ΥΠ.ΕΣ.,  
 για την δια Περιφοράς Διαδικασία Έκτακτης Συνεδρίασης, με τη σύμφωνη γνώμη των 
δύο τρίτων (2/3) των μελών του Σώματος, τα με αρ. πρωτ.: 60249/22-09-2020 και 77233/13-
11-2020 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών για τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων 
κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του Κορωνοϊού, 
 η οποία θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
 με την αποστολή κατάστασης ψηφοφορίας των θεμάτων, με ώρα έναρξης 11:30 και 
λήξης 13:00, 
 την λήψη απόφασης επί των θεμάτων που ακολουθούν: 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 

1.  Έγκριση  πρακτικών δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς - οικονομικής 
προσφοράς και ορισμός προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο παροχή 
υπηρεσιών καθαρότητας - αποψιλώσεων -ευταξίας κοιν. χώρων και αποκομιδής 
απορριμμάτων Δ.Ε. Αρχαγγέλου . (Εισήγηση με α/α 1574/05-11-2021 Τμήμα Προμηθειών). 

2. Έγκριση πρακτικών δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς - οικονομικής 

Προς: 

 

Τα τακτικά μέλη κ.κ.: 
 

Καρίκη Ευστράτιο  
Καμπούρη Τηλέμαχο 
Φλοσκάκη Νεκτάριο 
Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα 
Coliadi Alexandre-Basile (Aλέξης) 
Μανέττα Βασίλειο 
Σπυρόπουλο Σπύρο 
Διακοσταματίου Σάββα 
Παλαιολόγου Μιχαήλ 
Προυσάλογλου Παντελή-Κωνσταντίνο 

 

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.:  
 

Καμπούρη Ιωάννη  
Στέφανο Δράκο  
Πατσάη Γεώργιο  
Στάμο Αθανάσιο  
Κορωναίο Ιωάννη 
Γιαννά Νικόλαο 
Μπιλλιά Αικατερίνη 

 

Κοινοποίηση:  
όπως ο κάτωθι πίνακας αποδεκτών 
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προσφοράς και ορισμός προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο παροχή 
υπηρεσιών καθαρότητας - αποψιλώσεων -ευταξίας κοιν. χώρων και αποκομιδής 
απορριμμάτων Δ.Ε. Ατταβύρου. (Εισήγηση με α/α 1575/05-11-2021 Τμήμα Προμηθειών). 

3. Έγκριση πρακτικών δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς - οικονομικής 
προσφοράς και ορισμός προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο παροχή 
υπηρεσιών καθαρότητας - αποψιλώσεων -ευταξίας κοιν. χώρων και αποκομιδής 
απορριμμάτων Δ.Ε. Αφάντου. (Εισήγηση με α/α 1576/05-11-2021 Τμήμα Προμηθειών). 

4. Έγκριση πρακτικών δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς - οικονομικής 
προσφοράς και ορισμός προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο παροχή 
υπηρεσιών καθαρότητας - αποψιλώσεων -ευταξίας κοιν. χώρων και αποκομιδής 
απορριμμάτων Δ.Ε. Ιαλυσού.(Εισήγηση με α/α 1577/05-11-2021 Τμήμα Προμηθειών). 

5. Έγκριση πρακτικών δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς - οικονομικής 
προσφοράς και ορισμός προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο παροχή 
υπηρεσιών καθαρότητας - αποψιλώσεων -ευταξίας κοιν. χώρων και αποκομιδής 
απορριμμάτων Δ.Ε. Καλλιθέας. (Εισήγηση με α/α 1578/05-11-2021 Τμήμα Προμηθειών). 

6. Έγκριση πρακτικών δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς - οικονομικής 
προσφοράς και ορισμός προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο παροχή 
υπηρεσιών καθαρότητας - αποψιλώσεων -ευταξίας κοιν. χώρων και αποκομιδής 
απορριμμάτων Δ.Ε. Καμείρου. (Εισήγηση με α/α 1579/05-11-2021 Τμήμα Προμηθειών). 

7. Έγκριση πρακτικών δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς - οικονομικής 
προσφοράς και ορισμός προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο παροχή 
υπηρεσιών καθαρότητας - αποψιλώσεων -ευταξίας κοιν. χώρων και αποκομιδής 
απορριμμάτων Δ.Ε. Λινδίων. (Εισήγηση με α/α 1580/05-11-2021 Τμήμα Προμηθειών). 

8. Έγκριση πρακτικών δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχν ικής προσφοράς - οικονομικής 
προσφοράς και ορισμός προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο παροχή 
υπηρεσιών καθαρότητας - αποψιλώσεων -ευταξίας κοιν. χώρων και αποκομιδής 
απορριμμάτων Δ.Ε. Νότιας Ρόδου. (Εισήγηση με α/α 1581/05-11-2021 Τμήμα Προμηθειών). 

9. Έγκριση πρακτικών δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς - οικονομικής 
προσφοράς και ορισμός προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο παροχή 
υπηρεσιών καθαρότητας - αποψιλώσεων -ευταξίας κοιν. χώρων και αποκομιδής 
απορριμμάτων Δ.Ε. Πεταλουδών. (Εισήγηση με α/α 1582/05-11-2021 Τμήμα Προμηθειών). 

10. Έγκριση πρακτικών δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς - οικονομικής 
προσφοράς και ορισμός προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο παροχή 
υπηρεσιών καθαρότητας - αποψιλώσεων -ευταξίας κοιν. χώρων και αποκομιδής 
απορριμμάτων Δ.Ε. Ρόδου. (Εισήγηση με α/α 1583/05-11-2021 Τμήμα Προμηθειών). 

 
Τα παραπάνω δέκα (10) θέματα θεωρούνται κατεπείγοντα λόγω προθεσμιών και χρόνου 
διεξαγωγής των διαγωνισμών καθώς επίσης και για την προστασία της  δημόσιας υγείας. 

 

 
Σημείωση: 
 

1. Παρακαλούμε τα μέλη να μας ενημερώσουν έγκαιρα σε περίπτωση ενδεχόμενης διαφωνίας, με την δια 
περιφοράς, διαδικασία λήψης της απόφασης. 

2.  Οι εισηγήσεις των θεμάτων θα σταλούν ηλεκτρονικά στα μέλη. 
3.  Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
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 Ο Πρόεδρος  

της Οικονομικής Επιτροπής 
& Δήμαρχος Ρόδου 

 

 
 
 

Αντώνης Β. Καμπουράκης ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  

1. Γραφείο Δημάρχου Ρόδου, Αντώνη Β. Καμπουράκη 

2. Γραφείο Τύπου (για προώθηση στα ΜΜΕ) 

3. Γραφείο Ιστοσελίδας (για ανάρτηση) 


