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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

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 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Από το πρακτικό της με αριθμό 24
ης

 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίασης 2021 

της 11
ης

 Ιουνίου 2021 

 

Αριθμός Απόφασης  427/2021 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 03
ο
   

 Επικαιροποίηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο διαγωνισμό του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ Α’ Λ.Τ. ΛΙΝΔΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ» (α/α εισήγησης 1048/11-06-2021 της 

Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων). 

Στη Ρόδο σήμερα Παρασκευή 11
η
 Ιουνίου 2021 με την δια περιφοράς διαδικασία  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», την με αρ. 276/23-09-2020 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου «Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους» και την υπ’ αριθμό 2116/29-

09-2020 απόφαση Δημάρχου (Α.Δ.Α.:9ΑΟΦΩ1Ρ-79Φ) «Ορισμός Αντιδημάρχων ως  τακτικά μέλη της 

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

της Οικονομικής Επιτροπής και Δημάρχου Δήμου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη, με αριθμ. πρωτ.: 

2/28237/11-06-2021, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 77, παράγραφος 6 του 
Ν.4555/2018, το άρθρο 184 του Ν.4635/2019 και τα διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 163/33282/29-5-2020 

του Υπ. Εσωτερικών και τις Εγκυκλίους 18318/13-3-2020, 40 με αρ.πρωτ.: 20930/31-3-2020 και 426/2020 με 

αρ. πρωτ.: 77233/13-11-2020 του ΥΠΕΣ και, αποφασίζει την έκδοση των κατωτέρω αποφάσεων. 

    Αφού διαπιστώθηκε βάσει της ανωτέρω νομοθεσίας ότι συμμετέχουν τουλάχιστον τα 2/3 των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών, συναινούν με την δια περιφοράς 

διαδικασία άνω των 2/3 μελών ήτοι δέκα (10) μέλη, η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη λήψη απόφασης. 

   ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

ενώ κλήθηκαν για τη συμμετοχή 

1.  Καμπουράκης Β. Αντώνης  

2.  Καρίκης Ευστράτιος  

3.  Καμπούρης Τηλέμαχος    

4.  Φλοσκάκης Νεκτάριος    

5.  Κιαχαγιά - Μαγιόγλου Τσαμπίκα .  

6.  Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης)  

7.  Μανέττας Βασίλειος  

8.  Σπυρόπουλος Σπύρος  

9. Διακοσταματίου Σάββας (Δήλωσε αποχή από 

την συζήτηση και ψηφοφορία του 01
ου 

θέματος της 

ημερήσιας διάταξης) 
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10. Παλαιολόγου Μιχαήλ (Δήλωσε αποχή από την 

συζήτηση και ψηφοφορία του 01
ου 

θέματος της 

ημερήσιας διάταξης) 

 

11. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος 

(Δήλωσε την παρουσία στη συνεδρίαση και 

συγχρόνως την αποχή του από την ψηφοφορία των 

θεμάτων) 

 

 

 

Το μέλος της μειοψηφίας κ. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος δήλωσε το εξής: 

.… Κύριοι πρέπει να σας δηλώσω την παρουσία μου στην 24η έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της οικονομικής 

επιτροπής για τις 11.06.2021 και συγχρόνως την αποχή μου από την ψηφοφορία των θεμάτων για τους λόγους τους 

οποίους  έχω εκφράσει στο παρελθόν επανειλημμένα 

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για τρία (03) θέματα της 

ημερήσιας διάταξης, καθώς και την απόφαση για την έγκριση της έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης, στη 

συνέχεια τέθηκε υπόψη, η εισήγηση της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων με α/α 1048/11-06-

2021 στην εφαρμογή εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, η  οποία έχει ως εξής: 

Θέμα: Επικαιροποίηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο διαγωνισμό του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ Α’ Λ.Τ. ΛΙΝΔΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ» 

Λαμβάνοντας υπόψιν: 

1. Το άρθρο 97 «Χρόνος ισχύος προσφορών» παρ. 2, 3 και 4 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκα και ισχύει με το άρθρο 39 «Χρόνος ισχύος 

προσφορών» (τροποποίηση των παρ. 1, 2, 3 και 4 και προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 97 του Ν.4412/2016) του 

Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 

πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της 

ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», σύμφωνα με τα οποία:  

«H ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 

προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Μετά από τη λήξη και 

του παραπάνω ανώτατου χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας 

ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση 

της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη 

διαδικασία μπορούν να επιλέξουν να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν από την 

πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους. Η διαδικασία ανάθεσης συνεχίζεται με 

όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. Αν λήξει ο χρόνος 

ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται, με 

αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει 

εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την 

προσφορά τους», 

2. Το άρθρο 33 παρ. 3 του Ν.4608/2019 «Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)», σύμφωνα με το οποίο: 

«Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 97 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος 

ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με 

αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει 

εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την 

προσφορά τους είτε όχι», 

3. Το άρθρο 106 «Ματαίωση διαδικασίας» παρ. (3) του Ν.4412/2016, σύμφωνα με το οποίο: «Αν 

διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει 

ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα 

ή η παράλειψη», 

4. Τις εγκυκλίους που αφορούν στα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της 

διασποράς του κορωνοϊού» από την 1η έως και την 47η που ισχύει σήμερα και εν γένει τους Νόμους, τις 

Διατάξεις, τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και τις Εγκυκλίους που αφορούν σε «Επείγουσες ρυθμίσεις 

αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19»,  
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5. Τη λειτουργία των δήμων ανά την Επικράτεια με μειωμένο προσωπικό, τηρώντας τα όσα 

περιλαμβάνονταν και περιλαμβάνονται στις εγκυκλίους που αφορούν στα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο 

της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» και στους Νόμους, τις Διατάξεις, τις Πράξεις 

Νομοθετικού Περιεχομένου και τις Εγκυκλίους που αφορούσαν και αφορούν στις «Επείγουσες ρυθμίσεις 

αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19» και προέβλεπαν - 

μεταξύ άλλων - εκ περιτροπής εργασία, τηλεργασία, μειωμένο προσωπικό (ομάδες αυξημένου κινδύνου, 

γονείς ανήλικων τέκνων κτλ.), 

6. Την αναγκαιότητα ταχείας έναρξης και εκτέλεσης του Έργου, πέραν των ανωτέρω και κατωτέρω 

περιγραφόμενων και σύμφωνα με τα υπ’ αρ. 3123.8-01/37232/26.05.2021, 3123.8/1021/15.04.2020, 

3123.8/2309/14.08.2020, 3123.8/2637/07.08.2019 Έγγραφα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιώτικης 

Πολιτικής, αναφορικά με το έργο του θέματος, 

7. Την προάσπιση/εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, δια μέσω της ταχείας ολοκλήρωσης των 

σχετικών διαδικασιών και έναρξης εκτέλεσης του Έργου κάνοντας χρήση των προβλέψεων του Νόμου και 

ειδικότερα του άρθρου (όπως μνημονεύεται στο σχετικό -1-) και αναφέρει ρητά ότι: «η αναθέτουσα αρχή 

δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, 

να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν 

την προσφορά τους», αποφεύγοντας παράλληλα νέες καθυστερήσεις που θα προκαλούσε η έναρξη εκ νέου εκ 

του μηδενός της σχετικής διαδικασίας (στοιχειοθετείται λόγος δημοσίου συμφέροντος) και 

8. Την προάσπιση/εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, όπως ο Νόμος (σχετικό -1- ορίζει) και λόγω 

των υψηλών ποσοστών εκπτώσεων που διαπιστώθηκαν με την κατάρτιση του πίνακα συμμετεχόντων κατά 

σειρά μειοδοσίας, βάσει του οποίου οι τέσσερις (4) πρώτες υποβληθείσες προσφορές συγκεντρώνουν ποσοστό 

έκπτωσης άνω του 30% (στοιχειοθετείται λόγος δημοσίου συμφέροντος), όπως παρουσιάζονται κατωτέρω:  

 

 

και 

9. Τον ενεργό ηλεκτρονικό διαγωνισμό στην πλατφόρμα διεξαγωγής διαγωνισμών  του ΕΣΗΔΗΣ  

με α/α 80181 και τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ Α’ Λ.Τ. 

ΛΙΝΔΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ». 

Κατόπιν των ανωτέρων περιγραφόμενων η Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων,  
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Ε Ι Σ Η Γ Ε Ι Τ Α Ι στην Οικονομική Επιτροπή - ως εξαιρετικά επείγον - τόσο λόγω της ήδη 

καταγραφείσας καθυστέρησης, όσο και λόγω της αναγκαιότητας/σπουδαιότητας του Έργου: 

1. Την έγκριση κατάθεσης αιτήματος για παράταση της ισχύς των προσφορών του συνόλου των 

συμμετεχόντων στο διαγωνισμό του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ 

ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ Α’ Λ.Τ. ΛΙΝΔΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ» με α/α 80181, για τουλάχιστον έξι (6) μήνες από τη ψήφιση και 

καθαρογραφή της παρούσας απόφασης και την αποδοχή αυτών, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι 

διαδικασίες υπογραφής της σύμβασης και να ξεκινήσει η εκτέλεση του Έργου, 

2. Την εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων, ως αρμόδια Διεύθυνση, για 

την κίνηση όλων των απαραίτητων διαδικασιών εγκαίρως έως και την υπογραφή της Σύμβασης, 

3. Την εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων, ως αρμόδια Διεύθυνση, για 

την αποδοχή της παράτασης των προσφορών και τη συνέχιση της σχετικής διαδικασίας ανάθεσης με 

όσους θα παρατείνουν τις προσφορές τους, αποκλείοντας τους λοιπούς οικονομικούς φορείς, όπως ο 

Νόμος ορίζει και 

4. Την εξουσιοδότηση του αρμοδίου Αντιδημάρχου Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης 

Δρα. Στέφανου Ι. Δράκου, για την υπογραφή της Σύμβασης κατασκευής του Έργου και όλων των 

σχετικών.  

 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. 1048/11-06-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων Δήμου 

Ρόδου. 

 Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 24
ης

 Έκτακτης και δια περιφοράς 

συνεδρίασης 2021, η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά - με email σε όλα τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής,  

 Το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, 

 Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης 

του (αρ. φύλλου 55/11-3-2020), 

 Την με αρ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας. 

 Τις Εγκυκλίους με αρ. 163/33282/29-5-2020, 18318/13-3-2020, 40 με αρ. πρωτ.: 20930/31-3-2020  

 Το με αρ. πρωτ.: 60249/22-9-2020 έγγραφο και την εγκύκλιο 426/2020 με αρ. πρωτ.: 77233/13-11-

2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων κατά το διάστημα 

εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του Κορωνοϊού. 

 Το Νόμο 3463/2006 

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

 Τις διατάξεις του άρθρου 72  εδ.1 παραγρ. 1 και παραγρ. 3 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό 

αντικαταστήθηκε με το άρθρο 3, του Ν. 4623/2019 και τις ρυθμίσεις του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 

197/12.10.2020 τεύχος Α'). 

 Την διαπιστωτική πράξη με ημερομηνία 30-09-2020 για την σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Διακοσταματίου Σάββας και Παλαιολόγου Μιχαήλ ψήφισαν «Παρών») 

1. Εγκρίνει την κατάθεση αιτήματος για παράταση της ισχύς των προσφορών του συνόλου των 

συμμετεχόντων στο διαγωνισμό του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ 

ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ Α’ Λ.Τ. ΛΙΝΔΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ» με α/α 80181, για τουλάχιστον έξι (6) μήνες από τη ψήφιση και καθαρογραφή 

της παρούσας απόφασης και την αποδοχή αυτών, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες υπογραφής 

της σύμβασης και να ξεκινήσει η εκτέλεση του Έργου, 

2. Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων, ως αρμόδια Διεύθυνση, για την 

κίνηση όλων των απαραίτητων διαδικασιών εγκαίρως έως και την υπογραφή της Σύμβασης, 

3. Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων, ως αρμόδια Διεύθυνση, για την 

αποδοχή της παράτασης των προσφορών και τη συνέχιση της σχετικής διαδικασίας ανάθεσης με όσους θα 

παρατείνουν τις προσφορές τους, αποκλείοντας τους λοιπούς οικονομικούς φορείς, όπως ο Νόμος ορίζει και 
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4. Εξουσιοδοτείται ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρα. 

Στέφανου Ι. Δράκου, για την υπογραφή της Σύμβασης κατασκευής του Έργου και όλων των σχετικών.  

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 427/2021  

 

 

 

 

   

 

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρίκης Ευστράτιος 

Φλοσκάκης Νεκτάριος                                                                             

Κιαχαγιά - Μαγιόγλου Τσαμπίκα    

Coliadis Alexandre-Basile (Αλέξης)  

Μανέττας Βασίλειος  

Σπυρόπουλος Σπύρος 

Διακοσταματίου Σάββας 

Παλαιολόγου Μιχαήλ 

                                                                     

                                                 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

    

 

 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

α/α 

η αναπληρώτρια 

 

 
Παπαγεωργίου Μαρία 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

      Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Τηλέμαχος Καμπούρης 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Δήμαρχος Ρόδου 
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