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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 29
ης

 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίασης 2021 

της 20
ης

 Ιουλίου 2021 

 

Αριθμός Απόφασης 541/2021 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 49
ο
  

  Έγκριση 02ου Πρακτικού Διαγωνισμού για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 

ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ». (α/α εισήγησης 1123/08-07-2021 Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Υποδομών). 

 

Στη Ρόδο σήμερα Τρίτη  20
η
 Ιουλίου 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.: 

2/35179/16-07-2021, 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 

01.  Καμπουράκης Β. Αντώνης  

02. Καρίκης Ευστράτιος  

03.  Καμπούρης Τηλέμαχος  

04.  Φλοσκάκης Νεκτάριος  

05.  Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα  

06.  Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης)  
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07.  Μανέττας Βασίλειος  

08.  Σπυρόπουλος Σπύρος  

09.Διακοσταματίου Σάββας   

10. Παλαιολόγου Μιχαήλ   

11. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος (Δήλωσε 

την παρουσία του στην τακτική συνεδρίαση αλλά αποχή 

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 ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση δια περιφοράς της 29ης Οικονομικής 

Επιτροπής, την Δευτέρα, 20 Ιουλίου 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 τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης, επί συνόλου εβδομήντα τρία (73), στη συνέχεια τέθηκε υπόψη, η εισήγηση της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υποδομών με α/α 1123/08-07-2021 της εφαρμογής εισηγήσεων του 

Δήμου Ρόδου, η  οποία έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ» προϋπολογισμού 750.000,00€ (Συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%) 

με α.α. ΕΣΗΔΗΣ 180073 

Σας αποστέλλουμε το 2ο Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ», όπως συντάχθηκε από την Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού και στάλθηκε στην Υπηρεσία μας, κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών που κατέθεσε ο 

προσωρινός ανάδοχος ηλεκτρονικά στις 25/6/2021, καθώς επίσης και έντυπα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 

16/31547/29-06-2021 έγγραφό του, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 και με την Διακήρυξη του έργου.  

Σύμφωνα με το 2ο Πρακτικό, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της Σύμβασης του 

έργου «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ» υπέρ της εταιρείας 

«ΕΡΓΩΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» με μέση προσφερόμενη έκπτωση 32,63% και ποσό προσφοράς 407.476,14€ 

πλέον Φ.Π.Α. 24%. 

Μετά τα ανωτέρω η υπηρεσία εισηγείται : 

1. Την  έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και την κατακύρωση της 

Σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ» στην Εργοληπτική Εταιρεία «ΕΡΓΩΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.»  με 

μέση έκπτωση 32,63% και ποσό προσφοράς 407.476,14€ πλέον Φ.Π.Α. 24%. 

2. Την  εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης. 

 

2
O
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ Α.Α. 180073 ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 

ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ» 

Στη Ρόδο και στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, στις 2/07/2021, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του Ν.4412/16, η οποία 

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 192/2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ρόδου 

αποτελούμενη από τους: 

Ευαγγελία Μοσχούς,  Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. - ως πρόεδρο 

Ειρήνη Κυριακούλη, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε.– ως μέλος  

Κυριακή Καμπουράκη, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε.– ως μέλος  
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για την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4, παραγρ. 4.2 της διακήρυξης, 

όπως αυτά καθορίζονται στα άρθρα 23.2-23.10 της υπ΄αρ: 16/15259/02-04-2021 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 

21PROC008392413 2021-04-05), για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ» Δήμου Ρόδου, προϋπολογισμού 

604.838,71 € (πλέον Φ.Π.Α 24%).  

  Ο διαγωνισμός της παρούσας διακήρυξης διεξάγεται ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων  και έχει λάβει αύξοντα αριθμό συστήματος 180073 

  Ο διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: 192/29-3-2021 Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Ρόδου. 

  Με την υπ΄αρ.: 399/31-5-2021 (ΑΔΑ:ΩΘΔΞΩ1Ρ-08Λ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Ρόδου εγκρίθηκε το 1
ο
 Πρακτικό  της Ε.Δ. (1

ο
 στάδιο – ανάδειξη του προσωρινού μειοδότη) του έργου: 

«ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ Δήμου Ρόδου, 

σύμφωνα με την οποία προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η Εταιρεία: «ΕΡΓΩΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.», με 

μέση προσφερόμενη έκπτωση 32,63% και προσφερόμενη τιμή 407.476,14 € (μη συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.). 

  Ο Δήμος Ρόδου με το υπ’ αρ.:16/28781/15-6-2021 έγγραφό του, κάλεσε ηλεκτρονικά την Προσωρινή 

Ανάδοχο Εταιρεία να καταθέσει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στα άρθρα 23.2 έως 23.10 της 

Διακήρυξης, η οποία μέσω του υποσυστήματος «επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ υπέβαλλε (εμπρόθεσμα) στις 25-

06-2021 τα προς έλεγχο δικαιολογητικά, ενώ με το υπ΄αρ.: 31547/29-06-2021 έγγραφο της προσκομίστηκαν 

(εμπρόθεσμα) τα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή, τα οποία στην συνέχεια επιδόθηκαν στην Επιτροπή 

διαγωνισμού. 

  Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

Βεβαίωση ΜΕΕΠ της Εταιρείας (σε ισχύ σύμφωνα με την εγκύκλιο 1/2021 του Υπουργείου Υποδομών)  

Βεβαιώσεις ΜΕΚ στελέχωσης ΜΕΕΠ                                                                           

Ποινικό μητρώο Νόμιμου εκπροσώπου Εταιρείας   

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης                   

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεων                         

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης περί λύσεως Εταιρίας   

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη κατάθεσης δικογράφου εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή  

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής 

διαχείρισης                                                                                         

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί πτώχευσης - συνδιαλλαγής – εξυγίανσης                        

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών περί εκκαθάρισης – αναγκαστικής διαχείρισης             

Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ α) καταχώρησης Εταιρείας, β) ότι δεν έχει τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή 

ειδική εκκαθάριση                                                                                     

ΑΑΔΕ περί ενεργούς κατάστασης Εταιρείας                                                                                   

Βεβαίωση ΕΤΑΑ περί μη απασχόλησης μισθωτών μηχανικών στην Εταιρεία                         

Φορολογική Ενημερότητα Εταιρείας                                                                               

Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ΕΦΚΑ Εταιρείας                                                    

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ  Εταιρείας                                                                      

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ 2 στελεχών Πτυχίου                                                        

Βεβαίωση ΤΕΕ για πειθαρχικό παράπτωμα των στελεχών του ΜΕΕΠ                                    

Βεβαίωση ΤΕΕ περί εκπλήρωσης οικονομικών υποχρεώσεων Εταιρείας                                  

Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. εγγραφής Εταιρείας                                                                        

https://pedmede.gr/wp-content/uploads/2021/02/429-11022021101945.pdf
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Ενημερότητα Πτυχίου                                                                                                      

Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση, περί αθέτησης των οικονομικών 

υποχρεώσεων του Φορέα                                                                             

Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου ότι δεν έχουν εκδοθεί πράξεις επιβολής προστίμου σε βάρος του 

οικονομικού φορέα «ΕΡΓΩΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε»    
 

Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου για τις περιπτώσεις της παραγράφου 22.Α.4 της διακήρυξης και 

περί μη έκδοσης απόφασης αποκλεισμού Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/16.                                                                                                             

Ασφαλιστική  Ενημερότητα ΕΦΚΑ του ενός έργου σε εξέλιξη την 20/4/2021 

Καταστατικό Εταιρείας                                                                                                  

 Τροποποιήσεις Καταστατικού ΓΕΜΗ                                                                               

Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ μεταβολών                                                                                       

Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ισχύουσας εκπροσώπησης                                                       

Βεβαίωση τραπεζικού ιδρύματος (Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος) περί δυνατότητας πίστωσης 

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τριών τελευταίων ετών 

Λίστα συμβάσεων τελευταίας τριετίας (2018-2019-2020) συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα παραστατικά – 

τροποποιήσεις - βεβαιώσεις 

  Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού έπειτα από τον έλεγχο που διεξήγαγε, διαπίστωσε ότι όλα τα 

προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι πλήρη και σε ισχύ και κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών και κατά το χρόνο που ζητήθηκε η προσκόμισή τους.  

  Επιπλέον, η Επιτροπή προέβη δειγματοληπτικά σε έλεγχο εγκυρότητας ορισμένων δικαιολογητικών 

(φορολογικές ενημερότητες, Ασφαλιστικές ενημερότητες, Ποινικά Μητρώα, συμβάσεις και λογαριασμούς 

έργων). 

  Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της  

διακήρυξης, συνέταξε το παρόν 2
ο
 Πρακτικό, το διαβιβάζει στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου και 

εισηγείται την κατακύρωση της Σύμβασης υπέρ της εργολήπτριας εταιρείας: «ΕΡΓΩΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» 

με μέση προσφερόμενη έκπτωση 32,63% και προσφερόμενη τιμή 407.476,14 € (μη συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.). 

 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. 1123/08-07-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υποδομών Δήμου 

Ρόδου,  

 Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 29
ης

 Τακτικής και δια περιφοράς 

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

Επιτροπής,  

 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. 
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05/05 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

1. Εγκρίνει το 02ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας για την 

ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ» προϋπολογισμού 604.838,71 € (πλέον Φ.Π.Α 24%).  

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ως άνω διαγωνισμού και αναθέτει την Σύμβαση για την κατασκευή του 

ως άνω έργου στην Εργοληπτική Εταιρεία «ΕΡΓΩΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.»  με μέση έκπτωση 32,63% 

και ποσό προσφοράς 407.476,14€ πλέον Φ.Π.Α. 24%.  

3. Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών  να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 541/2021  

 

 

 

 

   

 

 

 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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