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ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος 

Τηλ. Επικ/νίας. : 22413-61339, 22413-61301   

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

Α.Δ.Α.:ΩΘ0ΕΩ1Ρ-ΤΥ8 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Από το πρακτικό της με αριθμό 4
ης

  Συνεδρίασης 2020 

της 21ης Φεβρουαρίου 2020 

 

Αριθμός Απόφασης 39/2020 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 7ο   

Έγκριση πρακτικών (δικαιολογητικά κατακύρωσης) για την «προμήθεια κινητού ολοκληρωμένου 

κέντρου ανταποδοτικής ανακύκλωσης συσκευασιών Δήμου Ρόδου». 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Παρασκευή  21
η
 Φεβρουαρίου 

2020 και ώρα  13:00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου 

(σύμφωνα με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 760/08-09-2019 (676ΧΩ1Ρ-ΧΑΞ)  

«Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου (άρθρα 74 Ν.3852/2010, 71 Ν.4555/2018, 2 

Ν.4623/2019 και εγκύκλιο ΥΠΕΣ ΑΡ. 90/2019» και την υπ’ αριθμ 4463/17-09-2019 απόφαση Δημάρχου 

(ΩΚ1ΨΩ1Ρ-Λ7Ψ) «Ορισμός Αντιδημάρχων ως  τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής», σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και 

Αντιδημάρχου Οικονομικών – Προσόδων και Ενεργειακών Επενδύσεων κ. Τηλέμαχου Καμπούρη, με αριθμ. 

πρωτ. 2/8361/17-02-2020, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα και σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018. 

Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχο Ρόδου κ. Αντώνη Β. 

Καμπουράκη, σύμφωνα και πάλι με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε 

σύνολο μελών (εκτός του Δημάρχου) βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) μέλη και ονομαστικά: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Καρίκης Ευστράτιος   1.  Καραταπάνης Σάββας 

2.  Καμπούρης Τηλέμαχος 2.  Προυσάλογλου Παντελής-Κων/νος 

3.   Φλοσκάκης Νεκτάριος  

4.  Κιαχαγιά - Μαγιόγλου Τσαμπίκα                  

5.  Coliadi Alexandre-Basile (Aλέξης)  

6.  Μανέττας  Βασίλειος  

7.  Διακοσταματίου Σάββας  

8. Παλαιολόγου Μιχαήλ  

9. Σπυρόπουλος Σπύρος (αναπληρώνει τον κ.  

Καραταπάνη Σάββα που απουσιάζει) 

 

παρόντων επίσης, της Γενικής Γραμματέως του Δήμου Ρόδου κας Κυριακής Νικολαΐδου, της 

αναπληρώτριας γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής κας Μαρίας Παπαγεωργίου, του Νομικού 

Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Εμμανουήλ Στάγκα, του δικηγόρου κ. Σέργιου Αναστασιάδη, της 

Προϊσταμένης Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κας Στεργούλας Ζανεττούλλη, της Δημοτικής Ταμίας 

κας Ανθής Κατσαρά, του Προϊσταμένου τμήματος προγραμματισμού & Ανάπτυξης κ. Βασιλείου Μωραϊτη 

και του Υπαλλήλου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σωτηρίου Μοσχούς.  
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O Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αντώνης Β. Καμπουράκης,  έθεσε υπόψη των μελών την  

εισήγηση του τμήματος προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/6813/10-02-2020, μέσω της οποίας 

διαβιβάζεται το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας, διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών, ως εξής:  

Θέμα: Έγκριση  των πρακτικών (δικαιολογητικά κατακύρωσης) για την  προμήθεια Κινητού 

Ολοκληρωμένου κέντρου ανταποδοτικής Ανακύκλωσης Συσκευασιών Δήμου Ρόδου η οποία 

συγχρηματοδοτείται, σε ποσοστό 85% από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

(ΕΤΠΑ) και 15% από εθνικούς πόρους 

  Παρακαλούμε να προβείτε στην έγκριση του   συνημμένου  πρακτικού  της επιτροπής για δικαιολογητικά 

κατακύρωσης ΚΑΙ ορισμός οριστικού αναδόχου για την προμήθεια Κινητού Ολοκληρωμένου κέντρου 

ανταποδοτικής Ανακύκλωσης Συσκευασιών Δήμου Ρόδου η οποία συγχρηματοδοτείται, σε ποσοστό 85% 

από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) και 15% από εθνικούς πόρους 

Συνημμένα : 

3ο πρακτικό επιτροπής για την αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού   για την  

προμήθεια Κινητού Ολοκληρωμένου κέντρου ανταποδοτικής Ανακύκλωσης Συσκευασιών Δήμου Ρόδου και ορισμός 

οριστικού αναδόχου 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΙΙI 

   ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

ΤΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ η οποία συγχρηματοδοτείται, σε ποσοστό 85% από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) και 15% από εθνικούς πόρους, ενδεικτικού προϋπολογισμού  

εκατόν τριάντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (134.000,00 €)       συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,  

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Αριθμός Πρωτοκόλλου Διακήρυξης : 2/26626 /19-07-2019 

Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 77733 

ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ : 19PROC005366057 2019-07-30 

 

Στην Ρόδο στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, ημέρα Δευτέρα 03  του μηνός Φεβρουαρίου   του 

έτους 2020  και ώρα 11:00 π.μ.  οι παρακάτω: 

1. Αφαντενός Νικόλαος, μονιμός Υπάλληλος του    Τμήματος προμηθειών , ως Πρόεδρος   

2. Αντωνάτος Γεράσιμος , μονιμος Υπάλληλος , Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών  Δ. Ρόδου, ως 

μέλος   

3. Κανάκας Εμμανουήλ, μόνιμος Υπάλληλος , του Τμήματος Προμηθειών Δ. Ρόδου, ως μέλος,  

προχώρησε εν πλήρη απαρτία στο άνοιγμα των δικαιολογητικών κατακύρωσης   του ηλεκτρονικού ανοικτού  

διαγωνισμού για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης  για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 134.000,00 € με Φ.Π.Α., ο οποίος καταρτίστηκε και 

εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τους όρους της με αρ. 

πρωτ. 2/24311 ή αρ. απόφ. 1994 

Στις 11:00 π.μ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου να 

προχωρήσει  στο ηλεκτρονικό άνοιγμα των δικαιολογητικών κατακύρωσης , που υποβλήθηκαν μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και με βάση τα πρακτικά της 03 
ης

 του Μηνός 

Ιουνίου και 16
ης

 του μηνός Δεκεμβρίου,  την απόφαση 522/2019 της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με 

την οποία όριζε προσωρινό ανάδοχο  την  εταιρεία ΤΕΧΑΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  και 

με την αρ. πρωτ.: 2/2944/21-01-2020 πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών  που αναρτήθηκε στη 

κεντρική σελίδα του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ στις 22/01/2020.  
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Με βάση τα παραπάνω προβήκαμε στην συνέχιση του διαγωνισμού (3
ο
 στάδιο – Έλεγχος 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης )  συντάσσοντας το παρών Πρακτικό. 

Στις 11:00 π.μ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου να προχωρήσει 

στο ηλεκτρονικό άνοιγμα του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ και να αρχίσει ο έλεγχος των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού, τα οποία προσκομίστηκαν και εντύπως. 

Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης που ήταν τα εξής : 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου για όλους τους εταίρους  

 Πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα της αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασης του, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν ζητηθεί από την αρμόδια επιτροπή για 

τον προσωρινό ανάδοχο, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 

ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 

έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι: 

α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και 

β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κατά την  

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και κατά την ημερομηνία  που θα ζητηθεί για τον 

προσωρινό ανάδοχο.  

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας: 

Αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας 

ασφάλισης. 

Αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που 

είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό. Σε περίπτωση εταιρειών (Νομικών 

Προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το Νομικό Πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που 

τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία 

 Πιστοποιητικά του πρωτοδικείου ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό 

αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν έχει τεθεί υπό 

εκκαθάριση με δικαστική απόφαση. 

 Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων 

 Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος     

οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 

αποκλεισμού. 

 Ένορκη βεβαίωση ότι δεν έχουν εκδοθεί σε  βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό 

διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) 

τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 

υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ 

υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 

ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  

Όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την επαγγελματική ικανότητα, τεχνική ικανότητα και οικονομική 

/ χρηματοοικονομική επάρκεια του φορέα, ως αυτά αναλυτικώς περιγράφονται στο άρθρο 2.2.9.2  της 

παρούσας που είναι τα έξης : 

 Να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή σε Επαγγελματικά ή Εμπορικά Μητρώα του 

κράτους εγκατάστασης τους, με αναφορά στο ειδικό επάγγελμα της παρούσας, δηλαδή σε εμπορία ή 

κατασκευή του προσφερόμενου είδους προσκομίζοντας πιστοποιητικό του οικείου Βιοτεχνικού ή 

Εμπορικού ή Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ' αυτό. 
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Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 

οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

 Να έχουν συνάψει τουλάχιστον μία (1) σύμβαση για προμήθεια κινητού κέντρου ανταποδοτικής 

ανακύκλωσης συσκευασιών τα τελευταία τρία (3) έτη  

Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν  

 διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο και περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 ή 

ισοδύναμο 

ελέγχθηκαν από εμάς και βρέθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης 

 

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, η επιτροπή αξιολόγησης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» 

Εισηγείται στην Ο.Ε.: 

 Να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο τον οικονομικό φορέας με την επωνυμία ΤΕΧΑΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για την Προμήθεια Κινητού Ολοκληρωμένου κέντρου ανταποδοτικής 

Ανακύκλωσης Συσκευασιών Δήμου Ρόδου η οποία συγχρηματοδοτείται, σε ποσοστό 85% από το 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) και 15% από εθνικούς 

πόρους, με εδρα Εθνικής Αντιστάσεως 47, Δάφνη T.K. 17237 Αθήνα με ΑΦΜ 082784437 με Τηλ. 

2109719091 & FAX. 2109702091 με ποσό 105.000,00 χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 

130.200,00€ με Φ.Π.Α. 24% 

 

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Β. 

Καμπουράκης, κάλεσε τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση τμήματος προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/6813/10-02-2020, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστήθηκε με το άρθρο 3, 

παράγραφος 1, εδάφιο (θ΄), του Ν. 4623/2019,  

 Την με αρ.207/2019 (Α.Δ.Α: 7897Ω1Ρ-90Λ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, 

όπου εγκρίθηκε η μελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης, 

 Την με αρ.522/2019 (Α.Δ.Α: 6ΧΟ2Ω1Ρ-Η63) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, 

όπου ορίστηκε ο προσωρινός ανάδοχος, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α)  Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της επιτροπής του δημόσιου, συνοπτικού διαγωνισμού για την 

ανάδειξη οριστικού αναδόχου της «προμήθειας κινητού ολοκληρωμένου κέντρου ανταποδοτικής 

ανακύκλωσης συσκευασιών Δήμου Ρόδου», 

Β)  Κηρύσσει οριστικό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΤΕΧΑΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για την «Προμήθεια Κινητού Ολοκληρωμένου κέντρου ανταποδοτικής 

Ανακύκλωσης Συσκευασιών Δήμου Ρόδου», η οποία συγχρηματοδοτείται, σε ποσοστό 85% από το 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) και 15% από εθνικούς πόρους, με 

έδρα Εθνικής Αντιστάσεως 47, Δάφνη T.K. 17237 Αθήνα με ΑΦΜ 082784437 με τηλ. 2109719091 & FAX. 

2109702091 με ποσό 105.000,00 χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 130.200,00€ με Φ.Π.Α. 24% 
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Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 39/2020  

 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        

   

 

      Αντώνης Β.  Καμπουράκης            Τηλέμαχος Καμπούρης 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρίκης Ευστράτιος 

Φλοσκάκης Νεκτάριος     

Κιαχαγιά - Μαγιόγλου Τσαμπίκα                                                                                                  

Coliadis Alexandre-Basile (Αλέξης) 

        Μανέττας Βασίλειος  

 Διακοσταματίου Σάββας 

 Παλαιολόγου Μιχαήλ 

 Σπυρόπουλος Σπύρος 

  

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

α/α 

η αναπληρώτρια 

 

Παπαγεωργίου Μαρία 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Δήμαρχος Ρόδου 

α/α 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

Τηλέμαχος Καμπούρης 

 


