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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

 

Από το πρακτικό της με αριθμό 46
ης

 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίασης  

της 16
ης 

Νοεμβρίου 2021 

 

Αριθμός Απόφασης 911/2021 

 

Περίληψη 
ΘΕΜΑ 14

ο
  

 Έγκριση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου ρόδου για την υποβολή αιτήσεως συμμετοχής στο 

πρόγραμμα «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.». 
(Εισήγηση με α/α 1569/03-11-2021  Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού). 
 

          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. 1569/03-11-2021 της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, της εφαρμογής εισηγήσεων του 

Δήμου Ρόδου, η οποία έχει ως εξής:                 

                                  

 

Θ Ε Μ Α:  Έγκριση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου Ρόδου  για την υποβολή αιτήσεως συμμετοχής 

στο πρόγραμμα « Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση 

κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.»  

Σ Χ Ε Τ.: 1. Το υπ’ αριθμό πρωτ.  4559/ 28-06-2021 έγγραφο Υ.Π.ΕΝ. (α.π. 1650/11-08-21 ΔΠΣχ) που αφορά 

σε   Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δράση Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. (ΑΔΑ:6ΣΠ046Ψ844-64Ν) 

 2. Το από το Ιούνιο 2021 έγγραφο Υ.Π.ΕΝ.  που αφορά σε οδηγό διαχείρισης  για τη δράση 

Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. 

                3.  Το υπ’ αριθμό πρωτ.  οικ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/57771/774/14-06-2021 έγγραφο Υ.Π.ΕΝ. που αφορά 

σε  τεχνικές οδηγίες  για τη δράση Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. (ΑΔΑ:905Δ4653Π8-Ρ5Ζ) 

   Κατόπιν των παραπάνω σχετικών έγγραφων του Υ.Π.ΕΝ. που αφορούν  σε πρόσκληση υποβολής προτάσεων 

των Δήμων όλης της Χώρας, που αναφέρονται στη σύνταξη  επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση των 

Κοινοχρήστων και Κοινωφελών χώρων (άρθρο 92 , Ν. 4759/2020 , Α’ 245)  αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: 

«Προκειμένου να προωθηθεί ο χωρικός σχεδιασμός και να ολοκληρωθεί η εφαρμογή του σχεδίου πόλης και η 

απόκτηση των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, οι δήμοι καταρτίζουν Επιχειρησιακό 

Σχέδιο εντός των διοικητικών ορίων τους, στο οποίο καταγράφονται, ανά δήμο ή δημοτική ενότητα ή δημοτική 

κοινότητα, οι χαρακτηρισμένοι από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι. Οι χώροι για τους 
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οποίους δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση ιεραρχούνται βάσει κριτηρίων ως προς την αναγκαιότητα 

απόκτησής τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδίασμά του Δήμου λαμβάνοντας υπόψη και το χρόνο που 

έχει παρέλθει από την επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης. 

Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι για την υποβολή προτάσεων με σκοπό τη 

χρηματοδότηση της δράσης της εκπόνησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Εξασφάλισης Κοινόχρηστων και 

Κοινωφελών Χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) που προβλέπεται στο άρθρο 92 του ν.4759/2020 σε συνδυασμό με την περ. ζ 

παρ. 1 του άρθρου 77 του ν.4495/2017, λαμβάνοντας υπόψη και την υπ. αριθμό 

οικ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/57771/774/14-6-2021 εγκύκλιο τεχνικών οδηγιών. 

Δυνητικοί δικαιούχοι του Προγράμματος είναι οι Ο.Τ.Α. Α' βαθμού όλης της χώρας.» 

  Σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες για τη σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση των 

Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων (άρθρο 92 ν. 4759/2020, Α' 245), όσον αφορά στο αντικείμενο 

αναφέρεται ότι : 

« Αντικείμενο των τεχνικών οδηγιών είναι η παροχή κατευθύνσεων για τη διαμόρφωση των παραδοτέων που 

συντάσσονται σε εφαρμογή του άρθρου 92 του ν. 4759/2020 (ΦΕΚ 245/ Α/9.12.2020). 

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων έχει ως στόχο να 

συμβάλει στην ολοκλήρωση της εφαρμογής του σχεδίου πόλης, μέσω της απόκτησης των χαρακτηρισμένων 

κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και προσανατολίζεται στην καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης για 

τους παραπάνω χώρους για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση. 

Κατά την υλοποίηση των Υπηρεσιών για τη σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση των 

Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων, υλοποιείται: 

Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και κατάταξη των χώρων αυτών σε μία (1) από τις τέσσερις (4) 

κατηγορίες, όπως ορίζει η παρ.2 του άρθρου 92 του ν. 4759/2020 και στη συνέχεια, 

Ιεράρχηση με βάση την αναγκαιότητά τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό του οικείου δήμου, 

δημοτικής ενότητας ή δημοτικής κοινότητας, όπως ορίζει η παρ.5 του άρθρου 92 του ν. 4759/2020. 

Χωρικό πεδίο εφαρμογής της εν λόγω δράσης είναι τα διοικητικά όρια του δυνητικού δικαιούχου.» 

Ειδικότερα για την χρηματοδότηση μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι:  

«… Τα Επιχειρησιακά Σχέδια για την εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων (άρθρο 92 ν. 

4759 ΦΕΚ 245/Α/9.12.2020) δύνανται να χρηματοδοτούνται από Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου. 

Δ.2. Σε περίπτωση ανάθεσης εκπόνησης της υπηρεσίας σε εξωτερικό συνεργάτη (ανάδοχο), η εκτίμηση της 

αμοιβής προσδιορίζεται αναλυτικά κατά βήματα ως εξής:  ...για δήμους με πληθυσμό από 10.000 κατοίκους και 

πάνω, για τον υπολογισμό της αμοιβής εφαρμόζεται ο μαθηματικός τύπος Α = 20.000€ + κ*40.000€, όπου η 

τιμή Α είναι η μέγιστη αμοιβή του Αναδόχου, ενώ ο συντελεστής Κ καθορίζεται με πληθυσμιακά κριτήρια ..» .                            

Για  τον Δήμο Ρόδου είναι κ=1. 

  Διευκρινίζουμε ότι σε περίπτωση ανάθεσης της μελέτης σε εξωτερικό συνεργάτη (ανάδοχο) η αμοιβή για το 

Δήμο Ρόδου ανέρχεται σε 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, για την οποία θα πρέπει να προβλεφτεί αντίστοιχος 

κωδικός στον προϋπολογισμό του Δήμου ,( Κ.Α. εσόδων και Κ.Α εξόδων,  ποσού συνολικά 74.400 ευρώ με 

ΦΠΑ) 

 Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με 

τον Ν. 4872/2021,  (άρθρα 107-110).  Σύμφωνα με το παράρτημα του άρθρου 107 του Ν. 4412/2016 , η 

απευθείας ανάθεση θα γίνει με τον κωδικό CPV 75111100-8 - Εκτελεστικές υπηρεσίες  (Λοιπές διοικητικές και 

κρατικές υπηρεσίες)  

   Επισημαίνουμε ότι ο Δήμος Ρόδου δεν έχει ενταχτεί στο « Ελληνικό Κτηματολόγιο» , αλλά διαθέτει στοιχεία 

του Ροδιακού Κτηματολογίου( πρώην ιταλικού Κ.Δ. 132 /1-9-1929) το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του 

άρθρου 8 , του Ν. 510/1947, γεγονός που θεωρούμε όμως ότι δεν θα προκαλέσει πρόβλημα στη σύνταξη του 

συγκεκριμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου. 

   Σύμφωνα με τον οδηγό διαχείρισης για τη συγκεκριμένη δράση, στα δικαιολογητικά υποβολής 

περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων:  

- Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Οικονομικής Επιτροπής του Δικαιούχου για την υποβολή της 

πρότασης και δέσμευση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την εγγραφή της υποβαλλόμενης 

πρότασης σε κωδικό, εφόσον αυτή εγκριθεί. 
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- Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την κάλυψη του επιπλέον ποσού από ίδιους πόρους, σε περίπτωση 

που ο προϋπολογισμός της υποβαλλόμενης πρότασης είναι μεγαλύτερος από το ανώτατο ποσό 

χρηματοδότησης. 

- Σε περίπτωση συμβασιοποιημένης δράσης μετά την 9-12-2020, στοιχεία που τεκμηριώνουν την ομαλή 

εξέλιξη της σύμβασης, αναφέροντας και τον συστημικό αριθμό αυτής (ΑΔΑΜ), βεβαίωση αρμοδίου οργάνου 

ότι δεν αποτελεί αντικείμενο συμπληρωματικής σύμβασης και βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία 

παρακολούθησης της σύμβασης για το υπολειπόμενο ποσό εκταμίευσης του Δήμου σε ανάδοχο. 

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από την  Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει: 

Α) Την έγκριση της υποβολής αιτήσεως συμμετοχής του Δήμου Ρόδου, στο πρόγραμμα δράση: «Επιχειρησιακό 

σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.»  

Β)Την δέσμευση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την εγγραφή της υποβαλλόμενης πρότασης σε 

κωδικό,(ποσό 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ) εφόσον αυτή εγκριθεί.  

Γ) τη δέσμευση  για την κάλυψη του επιπλέον ποσού από ίδιους πόρους, σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός 

της υποβαλλόμενης πρότασης είναι μεγαλύτερος από το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης. 

 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση α/α 1569/03-11-2021 της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, 

 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») 

Α)  Εγκρίνει  την εκδήλωση ενδιαφέροντος του Δήμου Ρόδου για την υποβολή αιτήσεως συμμετοχής στο 

πρόγραμμα «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.».  

Β) Εγκρίνει την δέσμευση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την εγγραφή της υποβαλλόμενης 

πρότασης σε κωδικό, (ποσό 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ) εφόσον αυτή εγκριθεί. 

Γ) Εγκρίνει τη δέσμευση  για την κάλυψη του επιπλέον ποσού από ίδιους πόρους, σε περίπτωση που ο 

προϋπολογισμός της υποβαλλόμενης πρότασης είναι μεγαλύτερος από το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης. 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 911/2021  

 

 

   

 

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

      Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Τηλέμαχος Καμπούρης 
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05/05 

 

       

            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  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Δήμαρχος Ρόδου 
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