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   ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ                         

   ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ                                             Ρόδνο,  24ε  Φεβξνπαξίνπ  2023 

Λ.Π.Γ.Γ. ΥΟΙΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ                                                            Α. Π.   385 

Β/ΘΚΗΑ ΔΘΠ/Ζ  

Γ Ζ Κ Ο Τ  Ρ Ο Γ Ο Τ 

ΤΛΔΓΡΗΑΖ:  2Ζ /28.2.2023   

 

 Σαρ.Γ/λζε      : Νέα Αγνξά – 1νο όξνθνο 
                         Γξαθείν 26 – 85100 Ρόδνο                                                
  Πιεξνθνξίεο. : Δηξήλε Γνληά   

  Σειέθσλν      : 2241030808  
  Ηιεθ/θό Σαρ   : bsxoliki@rhodes.gr  

                            

 

Π  Ρ Ο   Θ  Ι  Ζ    Ζ 
 
Σελ 28η Φεβροσαρίοσ 2023, εκέξα ηεο εβδνκάδαο  Σρίηη θαη ώξα 13:30 θαιείζηε λα 

ζπκκεηάζρεηε ζηελ Σαθηηθή πλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΝΠΓΓ ΄΄ ρνιηθή 

Δπηηξνπή Β/ζκηαο εθπ/ζεο Γήκνπ Ρόδνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65 θαη 67 παξ. 5 

ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α’ 87/2010), όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 74 ηνπ Ν.4555/2018 

(ΦΔΚ Α’ 133/2018), ησλ άξζξσλ 95 θαη 96 παξ. 2 & 3 ηνπ Ν.3463/2006, κε ηα δηαιακβαλόκελα 

ζηελ από 11.3.2020 Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΠΝΠ) (ΦΔΚ Α΄55/11.3.202), ζην άξζξν 

67, ηνπ Ν.4830/2021, ζηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε (ΚΤΑ) κε αξηζ. Γ1.α/Γ.Π.νηθ. 

27397/14.5.2022. 

Η ζπλεδξίαζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί  Σασηότρονα , Για Εώζης  & Σηλεδιάζκευη ,  ζηελ 

Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνύιηνπ, ηεξνπκέλσλ ησλ ηζρπόλησλ πγεηνλνκηθώλ κέηξσλ 

ζύκθσλα κε ηελ ΚΤΑ Γ1.α/Γ.Π.νηθ. 27397/14.5.2022 (ΦΔΚ 2369/2022 ηΒ) , γηα ζπδήηεζε θαη 

ιήςε απόθαζεο , γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα Ηκεξήζηαο Γηάηαμεο :      

   
                Δνημέρφζη μελών Γ. από ηον Πρόεδρο . 

 
1. Αποδοτή επιτορήγηζης Α΄ΓΟΖ ΘΑΠ 2023 .   

                                                                         

2. Έκηακηη καηανομή  πιζηώζεφν ζε ζτολικές κοινόηηηες μονάδφν ή  
ζσγκροηημάηφν ζτολείφν B/θμιας Δκπαίδεσζης Γήμοσ Ρόδοσ για ηην 
κάλσυη λειηοσργικών ηοσς δαπανών 
 

3. Οριζμός ηριμελούς επιηροπής για ηην καηαζηροθή άτρηζηφν ανηικειμένφν 
ηοσ ΓΤΚΛΑΗΟΤ ΠΑΡΑΓΔΗΗΟΤ ». 
 

4. Έγκριζη δαπάνης και ηετνικών προδιαγραθών , για ηην εκηέλεζη ηοσ  
έργοσ «Δπιζκεσή επιτριζμάηφν και τρφμαηιζμών ζηο 1Ο ΔΠΑΙ Ρόδοσ » 
ενδεικηικού προϋπολογιζμού εργαζιών 3.608,40 € , ζσμπεριλαμβανομένοσ 
ηοσ ΦΠΑ 24% .  

ΠΡΟ :  Όπσο ν Πίλαθαο Απνδεθηώλ        

                          Ι & ΙΙ  
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5. Έγκριζη δαπάνης και ηετνικών προδιαγραθών , για ηην εκηέλεζη ηοσ  
έργοσ «Θαθαίρεζη ζαθρών επιτριζμάηφν και τρφμαηιζμών αιθοσζών ζηο 
1Ο Ιύκειο Ηαλσζού » ενδεικηικού προϋπολογιζμού εργαζιών 4.216,00 € , 
ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ ΦΠΑ 24% .  
 

6. Έγκριζη δαπάνης και ηετνικών προδιαγραθών , για ηην εκηέλεζη ηοσ  
έργοσ «Δπιζκεσή ηοσαλεηών & ανηικαηάζηαζη κοσθφμάηφν ζηο 2ο ΔΠΑΙ 
Ρόδοσ(Γ΄ΦΑΖ) » ενδεικηικού προϋπολογιζμού εργαζιών 7.192,00 € , 
ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ ΦΠΑ 24% .  
 

7. Έγκριζη δαπάνης και ηετνικών προδιαγραθών , για ηην εκηέλεζη ηοσ  
έργοσ «Θαθαίρεζη ζαθρών επιτριζμάηφν και τρφμαηιζμών αιθοσζών ζηο 
Ιύκειο Θρεμαζηής  » ενδεικηικού προϋπολογιζμού εργαζιών 2.976,00 € , 
ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ ΦΠΑ 24% .  
 

8. Έγκριζη δαπάνης και ηετνικών προδιαγραθών , για ηην εκηέλεζη ηοσ  

έργοσ «Προμήθεια και ηοποθέηηζη laminate ζε γραθεία & ζτολικές 

αίθοσζες ζηο  Γσμναζιο Παραδειζίοσ » , ενδεικηικού προϋπολογιζμού 

εργαζιών 7.188,28 € , ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ ΦΠΑ 24% .  

 
9. Έγκριζη δαπάνης και ηετνικών προδιαγραθών , για ηην εκηέλεζη ηοσ  

έργοσ «Γιαγράμμιζη αθληηικών γηπέδφν ζηο 1ο ΓΔΙ Ρόδοσ ( Βενεηόκλειο )  
Γήπεδο Κπάζκεη – Β ΦΑΖ - » , ενδεικηικού προϋπολογιζμού εργαζιών 
7.192,00 € , ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ ΦΠΑ 24% .  
 

10. Έγκριζη δαπάνης και ηετνικών προδιαγραθών , για ηην εκηέλεζη ηοσ  

        έργοσ «Γιαγράμμιζη αθληηικών γηπέδφν ζηο 1ο ΓΔΙ Ρόδοσ ( Βενεηόκλειο )  

        Γήπεδο 5Υ5 » , ενδεικηικού προϋπολογιζμού εργαζιών 7.192,00 € ,  

        ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ ΦΠΑ 24% .  

 
11. Έγκριζη δαπάνης και ηετνικών προδιαγραθών , για ηην εκηέλεζη ηοσ  

έργοσ «Δπιζκεσή και ζσνηήρηζη θσρίδφν επιζκέυεφς ζηο 4ο ΓΔΙ Ρόδοσ» , 
ενδεικηικού προϋπολογιζμού εργαζιών 7.266,40 € , ζσμπεριλαμβανομένοσ 
ηοσ ΦΠΑ 24% .  
 

12. Έγκριζη δαπάνης και ηετνικών προδιαγραθών , για ηην εκηέλεζη ηοσ  
έργοσ «Δπιζκεσαζηικά κονιάμαηα ζηο δώμα ζηο 4ο ΓΔΙ Ρόδοσ» , 
ενδεικηικού προϋπολογιζμού εργαζιών 7.266,40 € , ζσμπεριλαμβανομένοσ 
ηοσ ΦΠΑ 24% .  
 

13. Έγκριζη δαπάνης και ηετνικών προδιαγραθών , για ηην εκηέλεζη ηοσ  
έργοσ «Δπιζκεσαζηικά κονιάμαηα και ανακαίνιζη τρφμαηιζμών διαδρόμοσ 
ζηο 4ο ΓΔΙ Ρόδοσ» , ενδεικηικού προϋπολογιζμού εργαζιών 7.266,40 € , 
ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ ΦΠΑ 24% .  
 

14. Έγκριζη δαπάνης και ηετνικών προδιαγραθών , για ηην εκηέλεζη ηοσ  
έργοσ «Ανακίνηζη εζφηερικών τρφμαηιζμών δσο αιθοσζών διδαζκαλίας 
ζηο 4ο ΓΔΙ Ρόδοσ» , ενδεικηικού προϋπολογιζμού εργαζιών 7.266,40 € , 
ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ ΦΠΑ 24% .  
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15. Έγκριζη δαπάνης και ηετνικών προδιαγραθών , για ηην εκηέλεζη ηοσ  
έργοσ «Αποκαηάζηαζη βλαβών οροθών ζηο 4ο ΓΔΙ Ρόδοσ» , ενδεικηικού  
προϋπολογιζμού εργαζιών 7.266,40 € , ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ ΦΠΑ 
24% .  
 

16. Έγκριζη δαπάνης και ηετνικών προδιαγραθών , για ηην εκηέλεζη ηοσ  
έργοσ «σνηήρηζη και ελαιοτρφμαηιζμός τειρολιζθηρών Γσηικής κλίμακας 
ζηο 4ο ΓΔΙ Ρόδοσ» , ενδεικηικού προϋπολογιζμού εργαζιών 7.266,40 € ,  
ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ ΦΠΑ 24% .  
 

17. Έγκριζη δαπάνης και ηετνικών προδιαγραθών , για ηην εκηέλεζη ηοσ  
έργοσ «σνηήρηζη και ελαιοτρφμαηιζμός τειρολιζθηρών Αναηολικής  
κλίμακας ζηο 4ο ΓΔΙ Ρόδοσ» , ενδεικηικού προϋπολογιζμού εργαζιών 
7.266,40 € ,ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ ΦΠΑ 24% .  
 

18. Έγκριζη δαπάνης και ηετνικών προδιαγραθών , για ηην εκηέλεζη ηοσ  
έργοσ «σνηήρηζη κοσθφμάηφν αλοσμινίοσ  ζηο 4ο ΓΔΙ Ρόδοσ» , 
ενδεικηικού προϋπολογιζμού εργαζιών 7.266,40 € , ζσμπεριλαμβανομένοσ 
ηοσ ΦΠΑ 24% .  
 

19. Έγκριζη δαπάνης και ηετνικών προδιαγραθών , για ηην εκηέλεζη ηοσ  
έργοσ «Δπιζκεσαζηικά κονιάμαηα σπόγειοσ τώροσ ζηο 7ο Γσμναζιο Ρόδοσ»,  
ενδεικηικού προϋπολογιζμού εργαζιών 7.266,40 € , ζσμπεριλαμβανομένοσ 
ηοσ ΦΠΑ 24% .  
 

20. Έγκριζη δαπάνης και ηετνικών προδιαγραθών , για ηην εκηέλεζη ηοσ  
έργοσ «σνηήρηζη και ελαιοτρφμαηιζμός τειρολιζθηρών ζηο 7ο Γσμναζιο 
Ρόδοσ» , ενδεικηικού προϋπολογιζμού εργαζιών 7.266,40 € , 
ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ ΦΠΑ 24% .  
 

21. Έγκριζη δαπάνης και ηετνικών προδιαγραθών , για ηην εκηέλεζη ηοσ  
έργοσ «Θαηαζκεσή δικηύοσ απορροής όμβριφν σδάηφν ζηην Αναηολική 
πλεσρά ζηο7ο Γσμναζιο Ρόδοσ» , ενδεικηικού προϋπολογιζμού εργαζιών 
7.266,40 € , ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ ΦΠΑ 24% .  
 

22. Έγκριζη δαπάνης και ηετνικών προδιαγραθών , για ηην εκηέλεζη ηοσ  
έργοσ «Θαθαιρέζεις και επιζκεσαζηικά κονιάμαηα Λόηιας όυης ζηο 7ο 
Γσμναζιο Ρόδοσ» , ενδεικηικού προϋπολογιζμού εργαζιών 7.266,40 € , 
ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ ΦΠΑ 24% .  
 

23. Έγκριζη δαπάνης και ηετνικών προδιαγραθών , για ηην εκηέλεζη ηοσ  
έργοσ «Δπιζκεσές σδρασλικών εγκαηαζηάζεφν ζηο 7ο Γσμναζιο Ρόδοσ» ,  
ενδεικηικού προϋπολογιζμού εργαζιών 7.266,40 € , ζσμπεριλαμβανομένοσ 
ηοσ ΦΠΑ 24% .  
 

24. Έγκριζη δαπάνης και ηετνικών προδιαγραθών , για ηην εκηέλεζη ηοσ  
έργοσ «Δπιζκεσαζηικά κονιάμαηα κενηρικού κλιμακοζηαζίοσ ζηο 7ο 
Γσμναζιο Ρόδοσ» , ενδεικηικού προϋπολογιζμού εργαζιών 7.266,40 € , 
ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ ΦΠΑ 24% .  
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25. Έγκριζη δαπάνης και ηετνικών προδιαγραθών , για ηην εκηέλεζη ηοσ  
έργοσ «Θαθαιρέζεις ζκσροδεμάηφν και αποκαηάζηαζη βλαβών 
αποτεηεσηικού δικηύοσ λσμάηφν ζηο 7ο Γσμναζιο Ρόδοσ» , ενδεικηικού 
προϋπολογιζμού εργαζιών 7.266,40 € , ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ ΦΠΑ 
24% .  
 

26. Έγκριζη δαπάνης και ηετνικών προδιαγραθών , για ηην εκηέλεζη ηοσ  
έργοσ «Ανακαίνιζη πλαζηικών ακρσλικών τρφμάηφν Λόηιας όυης ζηο 7ο 
Γσμναζιο Ρόδοσ» , ενδεικηικού προϋπολογιζμού εργαζιών 7.266,40 € , 
ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ ΦΠΑ 24% .  
 

27. Έγκριζη δαπάνης και ηετνικών προδιαγραθών , για ηην εκηέλεζη ηοσ  
έργοσ «Ανακαηαζκεσή αποτεηεσηικού δικηύοσ λσμάηφν ζηο 7ο Γσμναζιο 
Ρόδοσ» , ενδεικηικού προϋπολογιζμού εργαζιών 7.266,40 € , 
ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ ΦΠΑ 24% .  
 

28. Έγκριζη δαπάνης και ηετνικών προδιαγραθών , για ηην εκηέλεζη ηοσ  
έργοσ «Ανακαίνιζη τρφμαηιζμών αίθοσζας πολλαπλών τρήζεφν ζηο 7ο 
Γσμναζιο Ρόδοσ» , ενδεικηικού προϋπολογιζμού εργαζιών 7.266,40 € , 
ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ ΦΠΑ 24% .  
 

29. Έγκριζη δαπάνης και ηετνικών προδιαγραθών , για ηην εκηέλεζη ηοσ  
έργοσ «Ανακαίνιζη τρφμαηιζμών ηριών αιθοσζών ζηο ιζόγειο ζηο 7ο 
Γσμναζιο Ρόδοσ» , ενδεικηικού προϋπολογιζμού εργαζιών 7.266,40 € , 
ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ ΦΠΑ 24% . 
  

30. Έγκριζη δαπάνης και ηετνικών προδιαγραθών , για ηην εκηέλεζη ηοσ  
έργοσ «Ανακαίνιζη τρφμαηιζμών γσμναζηηρίοσ ζηο 7ο Γσμναζιο Ρόδοσ» ,  
ενδεικηικού προϋπολογιζμού εργαζιών 7.266,40 € , ζσμπεριλαμβανομένοσ 
ηοσ ΦΠΑ 24% .  
 

31. Έγκριζη δαπάνης και ηετνικών προδιαγραθών , για ηην εκηέλεζη ηοσ  
έργοσ «Ανακαίνιζη τρφμαηιζμών ηριών αιθοσζών ζηο 1ο όροθο ζηο 7ο 
Γσμναζιο Ρόδοσ» , ενδεικηικού προϋπολογιζμού εργαζιών 7.266,40 € , 
ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ ΦΠΑ 24% .  
 

32. Έγκριζη δαπάνης και ηετνικών προδιαγραθών , για ηην εκηέλεζη ηοσ  
έργοσ «Ανακαίνιζη τρφμαηιζμών κενηρικού κλιμακοζηάζιοσ ζηο 1ο όροθο 
ζηο 7ο Γσμναζιο Ρόδοσ» , ενδεικηικού προϋπολογιζμού εργαζιών  
7.266,40 € , ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ ΦΠΑ 24% .  
 

33. Έγκριζη δαπάνης και ηετνικών προδιαγραθών , για ηην εκηέλεζη ηοσ  
έργοσ «Θαθαίρεζη ζαθρών επιτριζμάηφν και τρφμαηιζμός αιθοσζών ζηο 
Γσμναζιο Παραδειζίοσ ( Β ΦΑΖ ) » , ενδεικηικού προϋπολογιζμού 
εργαζιών 3.596,00 € , ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ ΦΠΑ 24% .  
 

34. Έγκριζη δαπάνης και ηετνικών προδιαγραθών , για ηην εκηέλεζη ηοσ  
έργοσ «Γιαγράμμιζη αθληηικών γηπέδφν ζηο 3ο Γσμναζιο Ρόδοσ                  
( Βενεηόκλειο )Γήπεδο 5Υ5 » , ενδεικηικού προϋπολογιζμού εργαζιών 
7.192,00 € , ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ ΦΠΑ 24% .  
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35. Έγκριζη δαπάνης και ηετνικών προδιαγραθών , για ηην εκηέλεζη ηοσ  

έργοσ «Γιαγράμμιζη αθληηικών γηπέδφν ζηο 3ο Γσμναζιο Ρόδοσ  
( Βενεηόκλειο ) Γήπεδο Πεηοζθαίριζης (volleyball) » , ενδεικηικού 
προϋπολογιζμού εργαζιών 7.192,00 € , ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ ΦΠΑ 
24% .  
 

36. Έγκριζη δαπάνης και ηετνικών προδιαγραθών , για ηην εκηέλεζη ηοσ  
έργοσ «Γιαγράμμιζη αθληηικών γηπέδφν ζηο 3ο Γσμναζιο Ρόδοσ                     
( Βενεηόκλειο ) Γήπεδο Κπάζκεη » , ενδεικηικού προϋπολογιζμού εργαζιών 
7.192,00 € , ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ ΦΠΑ 24% .  
 

37. Έγκριζη δαπάνης και ηετνικών προδιαγραθών , για ηην εκηέλεζη ηοσ  
έργοσ «Γιαγράμμιζη αθληηικών γηπέδφν ζηο 1ο ΓΔΙ Ρόδοσ  ( Βενεηόκλειο )  
Γήπεδο Πεηοζθαίριζης (volleyball) » , ενδεικηικού προϋπολογιζμού 
εργαζιών 7.192,00 € , ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ ΦΠΑ 24% . 

 

38. Έγκριζη δαπάνης και ηετνικών προδιαγραθών , για ηην εκηέλεζη ηοσ  
έργοσ «Γιαγράμμιζη αθληηικών γηπέδφν ζηο 1ο ΓΔΙ Ρόδοσ ( Βενεηόκλειο )  
Γήπεδο Κπάζκεη » , ενδεικηικού προϋπολογιζμού εργαζιών 7.192,00 € ,  
ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ ΦΠΑ 24% .  
 

39. Έγκριζη δαπάνης και ηετνικών προδιαγραθών , για ηην εκηέλεζη ηοσ  
έργοσ «Γιαγράμμιζη αθληηικών γηπέδφν ζηο 1ο ΓΔΙ Ρόδοσ  ( Βενεηόκλειο )  
Γήπεδο Πεηοζθαίριζης (volleyball) - Β ΦΑΖ - » , ενδεικηικού 
προϋπολογιζμού εργαζιών 7.192,00 € , ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ ΦΠΑ 
24% .  
 

40. Ιήυη απόθαζης περί παρατώρηζη τρήζης ηοσ προαύλιοσ τώροσ ηοσ  

Γσμναζίοσ Παραδειζίοσ ζηον Πολιηιζηικό ύλλογο Παραδειζίοσ Βιλλανόβα».    

                                                                         

                                                                        

 

                                                                         O ΠΡΟΔΓΡΟ 

                                                                  ηης τολικής Δπιηροπής Β/θμιας Δκπαίδεσζης 

                                                                      Γήμοσ  ΡΟΓΟΤ   
 
 
 

                                                                         ΔΤΣΡΑΣΗΟ ΘΑΡΗΘΖ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  Ι                                                             

1. Τα τακτικά μέλη κ.κ. 
 
1.  Δπζηξάηηνο Καξίθεο ( Πξόεδξνο) 
2.  άββαο Υξηζηνδνύινπ (Αληηπξόεδξνο) 
3.  ππξίδωλ ππξόπνπινο   
4.  Βαζίιεηνο Μαλέηηαο    
5.   Γεώξγηνο Σζαξνύραο  
6.  Παλαγηώηεο Λύκνπξαο  
7.  Αζελά αββίδε 
8.   Γεκήηξηνο Κιαδνγέλεο    
9.  Πνιπμέλε  Υαηδεκάξθνπ  
10. Μαξία Παπαβαζηιείνπ   
11. Παλαγηώηεο Υαηδεπιήο  
12. ηπιηαλόο Φαξκαθίδεο   
13. Βαζίιεηνο Καξαγηάλλεο  
14. Γεκήηξηνο Γξεγνξηάδεο  
15. Ιππνθξάηεο νθόο   

2. Τα αναπληρωματικά μέλη ( για 
ενημέρωση )  κ.κ.  
1.  άββαο Καξαηαπάλεο  
2.  Παλαγηώηεο ηακάηεο   
3.  Βαζίιεηνο Παπανηθνλόκνπ  
4.  Νηθόιανο Καξακαξίηεο   
5.  Δκκαλνπήι Παπαζενδωξάθεο   
6.  Καζνιηθή πάξηαιε    
7.  Διέλε Καξαγηάλλε   
8.  Μαξία Μαιιηάθα 
9.  Μαξία Κππξηώηε  
10.ηειια Παπαθωλζηαληίλνπ   
11. Καιιηόπε Νηνύληα  
12. Υξηζηίλα Μαζνύξα 
13. Δκκαλνπήι Σζαθνγηάλλεο 
14. νθία Εέξβα 
15. Ιωάλλα Γνληδάθε  

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΙΙ 

1.   Γήκαξρν Ρόδνπ  
2.   Αληηδήκαξρν Παηδείαο,  
3.   Ννκηθή Τπεξεζία  
4.   Γεκνηηθέο Παξαηάμεηο 
5.   Γξαθείν Σύπνπ ( γηα πξνώζεζε ζηα Μ.Μ.Δ.) 
6.   Γξαθείν Ιζηνζειίδαο (γηα αλάξηεζε ) 
7.   Γ/ληεο  ρνιηθώλ  κνλάδωλ :  4ν ΓΔΛ Ρόδνπ , ΓΔΛ Κξεκαζηήο ,   ΓΔΛ Ιαιπζνύ  ,  7ν Γπκλάζην Ρόδνπ ,  2ν ΔΠΑΛ 
Ρόδνπ , 1ν ΔΠΑΛ Ρόδνπ , Γπκλαζην Παξαδεηζίνπ & 1ν ΓΔΛ Ρόδνπ - 3ν Γπκλάζην Ρόδνπ. 


