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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος 

Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339 (22413-61339), Fax : 22410-46361 (22413-61361) 

E-mail : oikepitropi@rhodes.gr,  URL : www.rhodes.gr 

  

Πρακτικό Συνεδρίασης 

Αριθμός: 37/24-08-2017 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Πέμπτη  24 Αυγούστου 2017 και 

ώρα 10:30 π.μ., συνήλθε σε έκτακτη - κατεπείγουσα συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Ρόδου (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 147/5-3-2017 «περί της εκλογής τακτικών και 

αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010) και 95 του Ν.3463/2006, την αριθ. 811/14-3-

2017 «περί του ορισμού & ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων»), σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση 

του Προέδρου κ. Διακοσταματίου Σάββα, με αριθμ. πρωτ.: 2/66503/23-08-2017, η οποία κοινοποιήθηκε 

νομότυπα και σύμφωνα με την παρ. 6  του άρθρο 75 του ν. 3852/2010.   

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.: 1. Κορωναίος Ιωάννης, 2. Μανωλάκης Αλέξανδρος, 3. Μουτάφης Δήμος -Μιχαήλ, 

4. Παρασκευάς Δημήτριος, 5. Παλαιολόγου Μιχαήλ, 6. Χατζηλαζάρου Μαρία,  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ. 1. Σταυρής Μιχάλης (δικ/νος), ο οποίος αναπληρώνεται από το 1
ο
 αναπληρωματικό μέλος 

της πλειοψηφίας κ. Παλαιολόγου Μιχαήλ, 2. Ψυλλάκης Βασίλειος (δικ/νος), ο οποίος αναπληρώνεται από 

το 2
ο
 αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Σαρικά Γεώργιο, ο οποίος αν και κλήθηκε δεν κατέστη 

δυνατό να παρευρεθεί, 3. Καραγιάννη Μαρία (δικ/νη), η οποία αναπληρώνεται από το 1
ο
 αναπληρωματικό 

μέλος της μειοψηφίας κ. Σαρρή - Υψηλάντη Σταματία, η οποία αν και κλήθηκε δεν κατέστη δυνατό να 

παρευρεθεί, 4. Κασσανή Ευγένιο (δικ/νος),  ο οποίος αναπληρώνεται από το 2
ο
 αναπληρωματικό μέλος της 

μειοψηφίας κ. Τοκούζη Παναγιώτη, ο οποίος αν και κλήθηκε δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί, 5. Σπανό - 

Παπαγιάννη Αναστάσιο (δικ/νος), ο οποίος αναπληρώνεται από το 3
ο
 αναπληρωματικό μέλος της 

πλειοψηφίας κ. Τσίκκη Δημήτριο, λόγω έλλειψης αναπληρωματικών μελών της μειοψηφίας, ο οποίος αν και 

κλήθηκε δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί, 6. Δράκος Στέφανος (δικ/νος), ο οποίος αναπληρώνεται από το 

4
ο
 αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Χατζηλαζάρου Μαρία, λόγω έλλειψης αναπληρωματικών 

μελών της μειοψηφίας 

 

παρόντων επίσης, της αναπληρώτριας Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής κ. Παπαγεωργίου Μαρίας 

και της  κ. Καρτάνου Παρασκευής, υπαλλήλου του τμήματος διοικητικής υποστήριξης της Οικονομικής 

Επιτροπής,   

 

 

ΘΕΜΑ                                                                                 Aπόφ.Αρ. 492 / 2017   (Α.Δ.Α: 62ΨΖΩ1Ρ-ΧΗ3) 

Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Ρόδου 

 Ο Πρόεδρος, κήρυξε την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης ενημερώνοντας ταυτόχρονα τα μέλη της 

Επιτροπής για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του μοναδικού θέματος, όπου σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 

3852/2010, δύναται με τη σύμφωνη γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών της, να λάβει σχετική 

απόφαση για το παρακάτω θέμα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία και να 

ανανεωθούν άμεσα όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου, 

δεδομένο ότι λήγουν 8/9/2017: 

Λήψη απόφασης για την εξέταση ένστασης της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε.» κατά της με 

αρ. 464/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, που αφορά την ασφάλιση όλων των 

οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου. 
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(Εισήγηση γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/65785/22-8-

2017) 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τις διατάξεις των άρθρων  72 και 75 του Ν. 3852/2010, 

 Την τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του Προέδρου της για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του  

ανωτέρω θέματος,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Εγκρίνει το κατεπείγον της σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και την 

κατεπείγουσα συζήτηση και λήψη απόφασης του  παρακάτω θέματος:  

1. «Λήψη απόφασης για την εξέταση ένστασης της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε.» κατά 

της με αρ. 464/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, που αφορά την 

ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου» 

 

 

 

ΘΕΜΑ 1o                                                                          Απόφ.αρ. 493 / 2017 (ΑΔΑ: 7Δ06Ω1Ρ-ΕΞ7) 

Λήψη απόφασης για την εξέταση ένστασης της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε.» κατά της με 

αρ. 464/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, που αφορά την ασφάλιση όλων των 

οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου 

(Εισήγηση γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/65785/22-8-

2017) 

       Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση  της Γνωμοδοτικής 

Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφυγών Δήμου Ρόδου με αριθμ. πρωτ.2/65785/22.08.2017, με την οποία 

διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή το πρακτικό για την εξέταση ένστασης της επιτροπής του 

διαγωνισμού «ασφάλισης όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου», ως κατωτέρω: 

 Η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ. αρ. 20/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, μετά 

από κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/22011 και 

της ΥΑ/ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/ΟΙΚ.2150/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β/7-11-2011) και απαρτίζεται από τους: Ανθούλα 

Κυριάκο, Γονιδάκη Αντώνιο και Κυπριώτη Δημήτρη (τακτικά μέλη), συνεδρίασε Τρίτη 22 Αυγούστου 2017 

και ώρα 13:30 έως 16:30, με σκοπό την εξέταση της ένστασης της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ 

Α.Ε.» που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ασφάλιση 

όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης με 

στοιχεία: αρ. αποφ. Δημάρχου 1784/2017 (αρ. πρωτ. διακ.: 2/3069/2017), με συνολικό ενδεικτικό 

προϋπολογισμό 126.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., ο οποίος διεξήχθη ηλεκτρονικά με τελευταία ημερομηνία 

υποβολής προσφορών την 06.07.2017, και ώρα 15.00, κατά της υπ’ αριθμ. 464/2017 Απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής και μας απεστάλη με το με αρ. πρωτ. 2/64470/16.08.2017 διαβιβαστικό του 

Τμήματος Προμηθειών: 

 Με την ολοκλήρωση των εργασιών της η Επιτροπή συνέταξε το παρακάτω, υπ. αρ. 1/2017 Πρακτικό, 

το οποίο αποτελεί απλή εισήγηση, ως υποβοηθητικό κείμενο, προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Ρόδου που θα εξετάσει ως κυρίαρχη και αρμόδια αναθέτουσα Αρχή την κατατεθείσα ένσταση χωρίς να 

δεσμεύεται από το παρόν πρακτικό: 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  1 / 2 0 1 7  

της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφυγών για την Υποβοήθηση της Οικονομικής Επιτροπής 

κατ’ εντολή της υπ. αρ. 464/2017 απόφασης της, η οποία αφορά την  ασφάλιση όλων των οχημάτων και 

μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης με στοιχεία: αρ. αποφ. Δημάρχου 

1784/2017 (αρ. πρωτ. διακ.: 2/3069/2017), με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 126.000,00 € με Φ.Π.Α. 

Η ως άνω Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το Κεφάλαιο Δ. «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ» της 

παραπάνω διακήρυξης και συγκεκριμένα του άρθρου «Ενστάσεις-Προσφυγές» στο εδάφιο 6 περί τρόπου 

υποβολής ενστάσεως, και ως προς την ένσταση της εταιρείας «Αφοι Αρβανιτίδη Α.Ε.», επισημαίνει τα εξής:  

Η προσφεύγουσα εταιρεία ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ ΑΕ εστιάζει: 
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1. Στην ιδία εκτίμηση ότι είναι αυτοτελώς ικανή να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις που απορρέουν από 

την σύμβαση. 

Κάτι τέτοιο δεν ισχύει, διότι η ενιστάμενη ΑΕ δεν είναι ασφαλιστική εταιρεία, αλλά πράκτοράς της. Δεν 

θα μπορούσε να συμμετέχει στον διαγωνισμό αυτοτελώς, αν δηλαδή δεν εξασφάλιζε τις ασφαλιστικές 

παροχές για τις οποίες μόνο ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να δεσμευθεί. Επίσης, η πρακτόρευση σε καμία 

περίπτωση δεν συνιστά ταύτιση. Η διαφορετικότητα αυτή δεν είναι τυπική αλλά ουσιώδης, δεδομένου ότι: 

1.1 Στη σύμβαση πρακτορεύσεως μεταξύ της ενιστάμενης Α.Ε. και της Ατλαντικής Ένωσης Α.Ε.Γ.Α. 

αναφέρονται τα εξής: α) «[...] ο ασφαλιστικός πράκτωρ παρουσιάζει, προτείνει, προπαρασκευάζει και 

συνάπτει ασφαλιστικές συμβάσεις, που εφ΄ όσον αποδέχεται η Εταιρία (Ατλαντική Ένωση), καταρτίζονται 

από αυτήν [...]. Συνεπώς η αποδοχή της ενδεχόμενης σύμβασης μεταξύ ενιστάμενης ΑΕ και Δήμου Ρόδου 

υπόκειται στην εικαζόμενη αποδοχή του ασφαλιζόμενου κινδύνου ή μη από την πρακτορευόμενη 

ασφαλιστική εταιρεία (Ατλαντική Ένωση Α.Ε.Γ.Α.). Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι η ασφαλιστική 

εταιρεία καθίσταται αναγκαστικός τρίτος, κατά την έννοια του 4412/2016, β) «[...] ο πράκτορας 

απαγορεύεται ρητά να παραλαμβάνει οποιαδήποτε δικαστική ή εξώδικη πράξη ή κοινοποίηση οποιασδήποτε 

φύσεως που απευθύνεται στην εταιρεία», η οποία είναι ο de facto πάροχος της ασφάλισης. Καταδεικνύεται 

και εδώ ότι οι υπηρεσίες διαμεσολάβησης δεν καθιστούν την ενιστάμενη Α.Ε. ασφαλιστή, αλλά οιονεί 

διαμεσολαβητή ανάμεσα στον Δήμο και την Ατλαντική Ένωση, γ) «Για την σύναψη κάθε ασφαλιστικής 

συμβάσεως, ο πράκτωρ οφείλει να στέλνει στην εταιρία έντυπη πρόταση ασφαλίσεως [...] η εταιρεία, εφ΄ όσον 

αποδεχθεί την κάλυψη κινδύνου που προτάθηκε [...] εκδίδει το σχετικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο [...]». 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, ο πράκτωρ δεν θα μπορούσε αυτοτελώς να υλοποιήσει το αντικείμενο του 

διαγωνισμού, αλλά θα έπρεπε να αξιοποιήσει τις υπηρεσίες αναγκαστικού τρίτου, δηλαδή μιας 

ασφαλιστικής εταιρείας, εν προκειμένω της Ατλαντικής Ένωσης Α.Ε.Γ.Α. 

2. Στο ότι στην κατευθυντήρια οδηγία 15Β (Οδηγίες συμπλήρωσης προς οικονομικούς φορείς), μέρος ΙV, 

ζητείται να αποδεικνύεται ότι ο οικονομικός φορέας έχει την απαιτούμενη οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια, κάτι που η ενιστάμενη Α.Ε. νόμιμα δήλωσε. Ωστόσο, δεν θα πρέπει η 

επάρκεια αυτή να μη λαμβάνει υπόψη της το αντικείμενο της προκείμενης διακηρυχθείσας σύμβασης που 

είναι η ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων του Δήμου Ρόδου. Στο αντικείμενο αυτό ενδέχεται να 

εμπεριέχονται αποζημιώσεις μεγάλου ύψους, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν. Το νομικό 

καθεστώς που διέπει τις ασφαλιστικές εταιρείες παρέχει ένα πλαίσιο προστασίας, όταν πρόκειται για μεγάλο 

ύψος αποζημιώσεων (μέσω αντασφαλίσεων ή άλλων ασφαλιστικών δικλείδων), κάτι που δεν είναι δυνατόν 

να διαθέτει αυτοτελώς ο διαμεσολαβητής (πράκτορας) των ασφαλιστικών συμβάσεων. Κατ΄ αυτή την 

έννοια, ορθώς ζητήθηκαν τα νομιμοποιητικά έγγραφα και από τον πρακτορευόμενο ασφαλιστικό φορέα. 

Συνεπώς η διαμαρτυρία της ενιστάμενης Α.Ε., ότι δεν έγινε αποδεκτή η κάλυψη των προϋποθέσεων από 

μόνη αυτή, δεν ευσταθούν. 

3. Σύμφωνα με τα παραπάνω δεν τίθεται σε αμφισβήτηση η χρηματοοικονομική επάρκεια της Ατλαντικής 

Ένωσης Α.Ε.Γ.Α., αλλά η πληρότητα του φακέλου ο οποίος δεν περιελάμβανε τα δικά της Τ.Ε.Υ.Δ., παρά 

μόνο του πράκτορά της. 

4. Η ενιστάμενη Α.Ε. επικαλείται αντίστοιχη απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: ΨΩΨΡΟΡ10-8Δ7), σύμφωνα με την οποία δικαιώθηκε σε ανάλογη 

ένσταση. Η συγκεκριμένη απόφαση δεν αποτελεί δεδικασμένο και σε καμιά περίπτωση δεν δεσμεύει 

συλλήβδην αποφάσεις όλων των συλλογικών οργάνων του δημοσίων φορέων, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη 

ότι κάθε διαγωνισμός διέπεται από την αντίστοιχη διακήρυξη του, η οποία σε κάθε περίπτωση είναι 

διαφορετική και εξετάζεται αυτοτελώς. Παρά ταύτα, σημειώνουμε επ’ αυτών τα παρακάτω: 

O Συντονιστής επικαλείται την έλλειψη αναφοράς στις υποχρεώσεις του διαγωνιζόμενου όταν στηρίζεται 

σε τρίτο φορέα, κάτι που δεν συντρέχει στην επίδικη διακήρυξη του Δήμου Ρόδου (βλ. 3η παράγραφο της 

τρίτης υποσημείωσης, σελ. 13 της διακήρυξης). Επίσης, στην ίδια απόφαση, γίνεται αναφορά στον Ν. 

1569/1985, άρθρο 4: «Τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις και οι αρμοδιότητες των ασφαλιστικών πρακτόρων 

καθορίζονται με έγγραφη σύμβαση ανάμεσα στον ασφαλιστικό πράκτορα και στην ασφαλιστική επιχείρηση που 

προτίθεται να πρακτορεύει [...]». Η επίκληση της εν προκειμένω διάταξης έρχεται περισσότερο να ενισχύσει 

το σκεπτικό της απόρριψης παρά το αντίθετο. Αυτό, διότι, σύμφωνα με τη Σύμβαση Πρακτόρευσης που 

κατέθεσε η ενιστάμενη Α.Ε. οι μοναδικές αρμοδιότητες που τις ανατίθενται είναι η είσπραξη των 

ασφαλίστρων και η εισήγηση για τη σύναψη ασφαλιστικών συμβολαίων. Στο ίδιο κείμενο αναφέρεται: «Ο 

πράκτωρ δεν μπορεί να αποδέχεται κινδύνους, παρά μόνον μετά από γραπτή έγκριση της εταιρείας και πάντοτε 

βάσει των οδηγιών αυτής». Συνεπώς, το καθεστώς που περιγράφεται από την σύμβαση πρακτόρευσης 

καταδηλώνει ότι η ενιστάμενη ΑΕ δεν είναι σε θέση να συνάψει αυτοτελώς ασφαλιστικές συμβάσεις, αφού 

περιορίζει τις προβλέψεις των άρθρων 2-4 του Ν. 1569/1985 ΦΕΚ 183Α΄), σύμφωνα με τις οποίες δίνεται η 

δυνατότητα να συνάπτει ο ίδιος (ο ασφαλιστικός πράκτωρ) ασφαλιστικές συμβάσεις στο όνομα και για 
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λογαριασμό ασφαλιστικής εταιρείας. Έτσι, καθίσταται αναγκαστική η υποστήριξη τρίτου, και συγκεκριμένα 

της Α.Ε.Γ.Α. Ατλαντική Ένωση. 

5. Η Επιτροπή, σε σχέση με όσα αναφέρονται στην ένσταση που κατατέθηκε, και έχουν να κάνουν με 

απευθείας συνομιλίες της εταιρείας με στελέχη του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, δηλώνει ότι 

αφενός μεν δεν είναι στις αρμοδιότητές της η εξέταση των παρατιθέμενων διαλόγων, αφετέρου δε 

αντιλαμβάνεται ως μοναδικό τρόπο επικοινωνίας ενός δημόσιου φορέα την επίσημη και πρωτοκολλημένη 

υπηρεσιακή αλληλογραφία. 

6. Απέναντι στους ισχυρισμούς της ενιστάμενης Α.Ε. περί συνέχισης της ανάθεσης σύναψης 

ασφαλιστηρίων συμβολαίων εκ μέρους του Δήμου Ρόδου, επισημαίνουμε ότι κάτι τέτοιο προβλέπεται από 

το προηγούμενο νομικό καθεστώς προμηθειών των Ο.Τ.Α. και, σε κάθε περίπτωση, δεν συνιστά de facto 

λόγο μη τήρησης της εν ισχύ νομοθεσίας στην εν προκειμένω διακήρυξη. 

Συμπέρασμα: 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η ένσταση κρίνεται αβάσιμη. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής) 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τις διατάξεις των άρθρων  72 και 75 του Ν. 3852/2010, 

 Το με αρ. πρωτ.: 2/65785/22-8-2017 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης προσφυγών  

 Το Ν. 4412/2016 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης προσφυγών του διαγωνισμού 

για την «ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου». 

Β) Απορρίπτει την ένσταση της προσφεύγουσα εταιρείας «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ ΑΕ» κατά της με αριθμό 

464/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά την  ασφάλιση όλων των οχημάτων και 

μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου, για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω πρακτικό. 

 

Σ’ αυτό το σημείο, περατωθέντος του  θέματος  της ημερήσιας διάταξης, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της 

Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της παρούσας έκτακτης  συνεδρίασης. 

            

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                          

 

 

Σάββας Διακοσταματίου                                                                                                             

Αντιδήμαρχος                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Κορωναίος Ιωάννης 

2. Μανωλάκης Αλέξανδρος  

3. Μουτάφης Δήμος -Μιχαήλ  

4. Παρασκευάς Δημήτριος 

5. Παλαιολόγου Μιχαήλ  

6. Χατζηλαζάρου Μαρία     

  


