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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Δ Η Μ Ο Σ   Ρ Ο Δ Ο Υ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Πλατεία Ελευθερίας 01, 85100, Ρόδος 

Τηλ. Επικ/νίας. : 22413 61339, 22413 61301  oikepitropi@rhodes.gr,   www.rhodes.gr 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
(ως προς την ψηφοφορία) 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

 

Από το πρακτικό της με αριθμό 46
ης

 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίασης  

της 16
ης 

Νοεμβρίου 2021 

 

Αριθμός Απόφασης 907/2021 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 10
ο
  

 Έγκριση 01
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΤΙΑΣ 

ΡΟΔΟΥ». (Εισήγηση με α/α 1563/26-10-2021  Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών). 

 

          Στη Ρόδο σήμερα Τρίτη 16
η
 Νοεμβρίου 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 με αριθμ. 

πρωτ.: 2/60750/12-11-2021, 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 και 643/69472/24-09-2021 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 έντεκα (11) μέλη, η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη λήψη 

απόφασης. 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

στη δια περιφοράς διαδικασία 

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 (Δήλωσε παρουσία 

στην τακτική συνεδρίαση αλλά αποχή από την 

ψηφοφορία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Όσον αφορά τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης  

συμφωνεί στο να συζητηθούν, στη δε ψηφοφορία  

ψηφίζει θετικά στο 01
ο
 θέμα και στα υπόλοιπα 

δηλώνει αποχή) 

 

10. Παλαιολόγου Μιχαήλ (Δήλωσε παρουσία στην 

τακτική συνεδρίαση αλλά αποχή από την ψηφοφορία 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Όσον αφορά 

τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης  συμφωνεί στο 

να συζητηθούν, στη δε ψηφοφορία  ψηφίζει θετικά 

στο 1
ο
 θέμα και στα υπόλοιπα δηλώνει αποχή) 

 

11. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος   

  

Τα μέλη της μειοψηφίας κ. κ. Διακοσταματίου Σάββας και Παλαιολόγου Μιχαήλ δήλωσαν το εξής: 
ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ Συμμετέχουμε στην 46η δια περιφοράς συνεδρίαση απέχουμε 

από την ψηφοφορία των θεμάτων, πλην του 1ου εκτός ημερήσιας διάταξης όπου ψηφίζουμε θετικά, για τους λόγους που 

έχουμε ήδη καταγράψει, ήτοι διεξαγωγή των συνεδριάσεων του οργάνου(ολιγομελές όργανο) δια περιφοράς, ή 

τουλάχιστον με τηλεδιάσκεψη,  και ενώ η δημοτική αρχή διοργανώνει μεγαλύτερου αριθμού ατόμων, συσκέψεις και 

εκδηλώσεις, υποβαθμίζοντας τη δημοκρατική λειτουργία της επιτροπής, αποκλείοντας το δημοκρατικό διάλογο-αντίλογο 

και τη σύνθεση απόψεων για την πρόοδο του τόπου.   

 

Το μέλος της μειοψηφίας κ. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος δήλωσε το εξής: 
….… Κύριοι πρέπει να σας δηλώσω την παρουσία μου στην ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της 46

ης
 Οικονομικής Επιτροπής 

σήμερα Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2021, τακτική δια περιφοράς και συγχρόνως για την ψηφοφορία όλων των θεμάτων 

δηλώνω για όλα τα θέματα παρόν…  
 

 

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης, επί συνόλου τριάντα έξι (36) και για την ύπαρξη τεσσάρων (04) κατεπειγόντων θεμάτων εκτός 

ημερήσιας διάταξης, ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις τους για το παρακάτω θέμα, σύμφωνα με την 

εισήγηση αρ. 1563/26-10-2021 της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, της εφαρμογής εισηγήσεων του 

Δήμου Ρόδου, η οποία έχει ως εξής:                  

                                  
 

ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΤΙΑΣ 

ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού 140.000€ συμπερ. του  Φ.Π.Α. με α.α ΕΣΗΔΗΣ 183547 

ΣΧΕΤ. : Την από 27/10/2021 (ώρα 11:18:15) ηλεκτρονική διαβίβαση του 1ου Πρακτικού της Προέδρου της 

Επιτροπής Διαγωνισμού του εν θέματι έργου μέσω ΕΣΗΔΗΣ.  

Σας διαβιβάζουμε το 1ο Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 

ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ», όπως συντάχθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού και μας διαβιβάστηκε με το ανωτέρω 

σχετικό.  

Σύμφωνα με το 1ο Πρακτικό, διαπιστώθηκε ότι κατά την υποβολή των ηλεκτρονικών φακέλων 

προσφοράς των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, υπέβαλαν την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής, όλοι οι συμμετέχοντες πλην του οικονομικού φορέα «ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΤΕ». Επίσης ο 

οικονομικός φορέας «ΚΑΚΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» διαπιστώθηκε ότι κατέθεσε εγγυητική επιστολή που 

λήγει πριν από την ζητούμενη ημερομηνία της διακήρυξης. 

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Πρακτικού του διαγωνισμού του έργου 

«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΕ ΡΟΔΟΥ» (α/α συστήματος 182876) και τον αποκλεισμό των 

οικονομικών φορέων  «ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΤΕ» και «ΚΑΚΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» από τη 

συνέχεια του Διαγωνισμού, λόγω μη υποβολής εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 

4.1.γ(ii) της Διακήρυξης. 
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1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΜΕ Α.Α. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 183547 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  

«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ» 

Στην Ρόδο την 26/10/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Έργων και Υποδομών, συνήλθε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ», η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμό 704/2021 απόφαση της οικονομικής 

επιτροπής του Δήμου Ρόδου, αποτελούμενη από τους: 

1. Κεφαλάκη Παύλο, Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε., ως πρόεδρο 

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

3. Λαό Ιωάννη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Π.Ε., ως μέλος  

προκειμένου να διενεργήσει το Δημόσιο Μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με το 

σύστημα προσφορών με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών και έλεγχο ομαλότητας, για την 

ανάδειξη μειοδότη του έργου του θέματος προϋπολογισμού 140.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

Ο διαγωνισμός της παρούσας διακήρυξης (Αρ. Πρωτ. 16/50556/29.09.2021, ΑΔΑΜ: 

21PROC009280718 2021-09-29) διεξάγεται ηλεκτρονικά,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και έχει λάβει αύξοντα αριθμό 183547. 

Ο διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 704/2021 (ΑΔΑ: ΩΔΙ1Ω1Ρ-ΔΘΚ) απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου. 

Η υπ’ αρ. πρωτ.: 16/50553/29-09-2021 περίληψη της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με 

ΑΔΑΜ: 21PROC009280218 2021-09-29. 

Πιο συγκεκριμένα, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκαν στο σύστημα με τα 

διαπιστευτήριά τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) ο πρόεδρος της κος Κεφαλάκης 

Παύλος και το 1ο μέλος κα Κυριακούλη Ειρήνη, επέλεξαν τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με α/α συστήματος 

183547 και προχώρησαν στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών και των οικονομικών προσφορών των 

διαγωνιζόμενων οικονομικών φορέων που κατέθεσαν προσφορές στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με 

τον Πίνακα 1, «Κατάλογος Συμμετεχόντων», ο οποίος παρήχθη από το σύστημα. Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.β 

της Διακήρυξης, στην φάση αυτή δεν παρέχεται πρόσβαση στους διαγωνιζόμενους στα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά συμμετοχής ή στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές. 

Στη συνέχεια σύμφωνα με το άρθρο 4.1.γ.i. της Διακήρυξης, η Ε.Δ. ανάρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο 

«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», τον κατάλογο συμμετεχόντων του Πίνακα 1, όπως αυτός παράγεται 

από το υποσύστημα, με δικαίωμα πρόσβασης μόνον στους προσφέροντες. 

 

Πίνακας 1: Κατάλογος Συμμετεχόντων 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Χρόνος Υποβολής Προσφοράς 

1 
Π METAL RECYCLE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
16/10/2021 11:42:14 

2 VAST- MAKE IKE ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 18/10/2021 15:42:32 

3 ΚΑΚΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 19/10/2021 08:38:24 

4 ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 19/10/2021 12:28:32 

5 ΤΕΚΤΕΡ ΕΕ 19/10/2021 13:43:58 

6 
ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ-ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

Ο.Ε. 
19/10/2021 13:48:50 

7 
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΑΝΑΚΤΩΡ 

Ε.Ε. 
19/10/2021 14:06:37 

8 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20/10/2021 08:42:23 

9 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΤΕ 20/10/2021 09:29:05 
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Στη συνέχεια σύμφωνα με το άρθρο 4.1.γ.ii. της Διακήρυξης, προέβη σε έλεγχο προσκόμισης 

εγγυητικών επιστολών από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς. 

Από τον έλεγχο διαπίστωσε ότι από τους 9 συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, είχαν υποβάλει εγγυητική 

επιστολή όλοι οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς, πλην του οικονομικού φορέα «ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

ΑΤΕ». Επίσης ο οικονομικός φορέας «ΚΑΚΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» διαπιστώθηκε ότι κατέθεσε 

εγγυητική επιστολή που λήγει πριν από την ζητούμενη ημερομηνία της διακήρυξης. 

Ως εκ τούτου οι προσφορές των οικονομικών φορέων  «ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΤΕ» και «ΚΑΚΝΗΣ 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» θα πρέπει να απορριφθούν ως απαράδεκτες σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.γ.ii της 

Διακήρυξης. 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/2021  

και σύμφωνα με την Διακήρυξη του έργου,  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 Την έγκριση του παρόντος 1ου Πρακτικού Διεξαγωγής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (α/α συστήματος 

183547) του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ» και τον αποκλεισμό των 

οικονομικών φορέων «ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΤΕ» και «ΚΑΚΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» από τη 

συνέχεια του Διαγωνισμού, λόγω μη υποβολής της απαιτούμενης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, σύμφωνα 

με το άρθρο 4.1.γ(ii) της Διακήρυξης. 

Στο σημείο αυτό η Ε.Δ. ολοκλήρωσε τo έργο της με τη σύνταξη και αποστολή του παρόντος 1ου 

Πρακτικού, το οποίο και υπέγραψαν χειρόγραφα όλα τα μέλη της Επιτροπής και ηλεκτρονικά ο πρόεδρος για 

την αποστολή του μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.  

Τέλος, με ευθύνη της Προέδρου τη Επιτροπής του διαγωνισμού, γίνεται η διαβίβαση του ηλεκτρονικού 

Φακέλου Διαγωνισμού από την Ε.Δ. στην χειρίστρια του διαγωνισμού κα. Νικολάκη Μιχαλίτσα.  

 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση α/α 1563/26-10-2021 της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, 

 Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα εντός και εκτός ημερήσιας διάταξης της 46
ης

 Τακτικής 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. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Το μέλος της μειοψηφίας κ. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος ψήφισε «Παρών») 

Εγκρίνει το 01
ο
 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνές διαγωνισμού του 

έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ», προϋπολογισμού 140.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. (α/α συστήματος 182876) και τον αποκλεισμό των οικονομικών φορέων  

«ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΤΕ» και «ΚΑΚΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» από τη συνέχεια του Διαγωνισμού, 

λόγω μη υποβολής εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.γ(ii) της Διακήρυξης. 
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Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 907/2021  

 

 

 

   

 

 

 

           

 

           ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρίκης Ευστράτιος 

Φλοσκάκης Νεκτάριος                                                                             

Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα    

Coliadis Alexandre-Basile (Αλέξης)  

Μανέττας Βασίλειος 

                              Σπυρόπουλος Σπύρος 

                                                                                            Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος 

 

 

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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