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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Από το πρακτικό της με αριθμό 19
ης

 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης 

της 17
ης 

Μαϊου 2022 

Αριθμός Απόφασης 371/2022 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 11
ο
  

Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της δράσης «Επιχειρησιακό σχέδιο για 

την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ», στο πλαίσιο του Άξονα 

Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του 

χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2022». (Εισήγηση με α/α 2243/11-

05-2022 Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Οργάνωσης). 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Τρίτη 17 Μαϊου 2022 και ώρα  

11:00 π.μ., συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου (σύμφωνα με την 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 002/09-01-2022 (Α.Δ.Α.:ΨΩ3ΕΩ1Ρ-ΩΒ6) «Εκλογή μελών 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 74 του Ν.3852/2010, 

όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τα Άρθρα, 76 του Ν.4555/2018, 02 του Ν.4623/2019 και εκ νέου με την παρ.1 

του άρθρου 40 του Ν.4735/20) και την υπ’ αριθμό 29/10-01-2022 απόφαση Δημάρχου (Α.Δ.Α.: ΩΑ0ΖΩ1Ρ-34Ν) 

«Ορισμός Αντιδημάρχων ως τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής», σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση με 

αριθμ. πρωτ.: 2/24306/13-05-2022, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 77, παράγραφος 6 

του Ν.4555/2018 και αποφασίζει την έκδοση των κατωτέρω αποφάσεων. 

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

Καμπουράκη, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) 

μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα (10) μέλη και ονομαστικά ως εξής: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

01.  Καμπουράκης Β. Αντώνης 01. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος 

02. Καρίκης Ευστράτιος  

03.  Καμπούρης Τηλέμαχος  

04.  Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης)  

05.   Φλοσκάκης Νεκτάριος  

06.  Μανέττας Βασίλειος  

07.  Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα  

08. Γιαννάς Νικόλαος  

mailto:oikepitropi@rhodes.gr
http://www.rhodes.gr/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-40-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-40-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
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09. Κορωναίος Ιωάννης  

10.Ζανεττούλλης Δημήτριος (ως πρώτο 

αναπληρωμαντικό μέλος αντικατέστησε το 

τακτικό μέλος κ. Παλαιολόγου Μιχαήλ) 

 

Παρόντων επίσης της Γενικής Γραμματέα Δήμου Ρόδου κ. Κυριακής Νικολαίδου, της Προϊσταμένης Τμήματος 

Συλλογικών Οργάνων κ. Μαρίας Μανωλίτση, της Αναπληρώτριας Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κ. 

Μαρίας Παπαγεωργίου. 

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

διάταξης επί συνόλου είκοσι έξι (26), ο Πρόεδρος κ. Αντώνης Β. Καμπουράκης, έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση με α/α 2243/11-05-2022 Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Οργάνωσης, 

η οποία έχει ως εξής:        

Θέμα: Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της δράσης «Επιχειρησιακό σχέδιο για την 

εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 

«Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού προγράμματος 

«Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2022»   

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 

οποίους δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση ιεραρχούνται βάσει κριτηρίων ως προς την αναγκαιότητα 

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

έχει παρέλθει από την επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης. 

Το περιεχόμενο των Επιχειρησιακών Σχεδίων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) καθορίζεται από το άρθρο 92 του Ν.4759/2020 και 

συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ.οικ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/57771/774/14-6-2021 Εγκύκλιο 

Τεχνικών Οδηγιών. Στο Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. καταγράφονται, ανά δήμο ή δημοτική ενότητα ή δημοτική κοινότητα, όλοι 

οι χαρακτηρισμένοι από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι. Επίσης, καταγράφεται η 

θεσμοθετημένη κατάσταση, κατατάσσονται σε μια από τις κατηγορίες, όπως ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 92 του 

Ν. 4759/2020. Επιπλέον, ιεραρχείται η απόκτησή τους 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. 

Υπό το πρίσμα αυτό, το Πράσινο Ταμείο καλεί τους Δήμους να υποβάλουν τις προτάσεις τους, σύμφωνα με τον 

Οδηγό Διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021, 

υπ΄αριθμ 4559/2021 Πρόσκληση «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών 

χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις 

Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» (ΑΔΑ: ). 

Σε συνέχεια της εν λόγω πρόσκλησης ο Δήμος μας προτίθεται να υποβάλει πρόταση για τη χρηματοδότηση της 

δράσης με τίτλο «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – 

Ε.Σ.Ε.Κ.Κ Δήμου Ρόδου», προϋπολογισμού 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.  

Αντικείμενο της δράσης είναι η χρηματοδότηση της υπηρεσίας εκπόνησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου της 

Εξασφάλισης Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Ρόδου και συγκεκριμένα των 

Δημοτικών Ενοτήτων Ρόδου και Ιαλυσού, όπως 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΄αριθμ. οικ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/ 

57771/774/14-6-2021 εγκύκλιο τεχνικών οδηγιών. Η υλοποίηση της δράσης προϋποθέτει  έλεγχο και 

ενημέρωση των δεδομένων που δύναται να αντληθούν από το πληροφοριακό σύστημα e-poleodomia του 

Υ.Π.ΕΝ.  καθώς και συσχέτιση αυτών με τα  κτηματολογικά διαγράμματα  και τις νομικές τους πληροφορίες, 

που θα αντληθούν κυρίως από το Κτηματολόγιο Ρόδου, αλλά και το Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο». 

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος Ρόδου δεν έχει ενταχθεί  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 

Τα παραδοτέα που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας  Δράσης  περιγράφονται στην Εγκύκλιο με 

αρ.πρωτ.οικΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/57771/14-06-2021 του ΥΠΕΝ, Δ/νση Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου 

Δομημένου Περιβάλλοντος.(ΑΔΑ: 905Δ4653Π8-Ρ5Ζ).Για κάθε Δημοτική Ενότητα θα παραδοθεί μια 
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αντίστοιχη Τεχνική Αιτιολογική Έκθεση, που θα συνοδεύεται από μια Γεωχωρική Βάση Δεδομένων.  Πιο 

συγκεκριμένα  τα παραδοτέα θα είναι:  

Α.1 Γεωχωρική Βάση Δεδομένων  

Η Γεωχωρική Βάση περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  

 

Α.1.1 Εγκεκριμένο Ρυμοτομικό σχέδιο  

Γεωχωρική Βάση Δεδομένων με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο για το σύνολο της πολεοδομικής ενότητας, 

όπου θα αποτυπώνονται τα χωρικά δεδομένα με τα αντίστοιχα περιγραφικά τους στοιχεία (attributes). Η 

ψηφιακή μορφή του παραδοτέου θα είναι σε έναν από τους ανοικτούς μορφότυπους, ESRI Shapefile ή 

GeoJSON ή GML, ως Γεωγραφικό επίπεδο πολυγωνικής μορφής με κλειστά πολύγωνα χωρίς επικαλύψεις.   

Στα περιγραφικά δεδομένα των χωρικών στοιχείων θα είναι αποθηκευμένα τα στοιχεία ταυτοποίησης και 

αναγνώρισης κάθε πολυγώνου, όπως: 

• Ταυτότητα Συστήματος – Μοναδικός αριθμός (id), ακέραιος που αποδίδεται αυτόματα από το σύστημα.  

• Ονομασία Αναγνώρισης με περιεχόμενο τον αριθμό Οικοδομικού Τετραγώνου/ Πολυγώνου (Ο.Τ. ή Ο.Π.) – 

Μη Μοναδικός αριθμός (ΟΤ).  

• Πολεοδομική Ενότητα (ή γειτονιά) στην οποία ανήκει το πολύγωνο (ΠΕ).  

• Γενική Χρήση που χαρακτηρίζει το πολύγωνο, σύμφωνα με τη Γενική Πολεοδομική Λειτουργία του.  

• Ειδική Χρήση (όταν υφίσταται) και χαρακτηρίζει το πολύγωνο, σύμφωνα με την ειδική πολεοδομική 

λειτουργία του.  

• ΦΕΚ έγκρισης και τροποποιήσεων του σχεδίου πόλης. 

Α.1.2. Κοινόχρηστοι και Κοινωφελείς χώροι που δεν έχουν απαλλοτριωθεί 

Από το επίπεδο του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού σχεδίου θα γίνει εξαγωγή του επιπέδου των κοινόχρηστων και 

κοινωφελών χώρων για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση ή βρίσκονται σε δικαστική 

εκκρεμότητα ή είναι πολεοδομικά αρρύθμιστοι. 

 

Τα πολύγωνα αυτά θα ενσωματωθούν στη Γεωχωρική Βάση Δεδομένων, ως ένα νέο Γεωγραφικό επίπεδο, 

διατηρώντας όλα τα χαρακτηριστικά (attributes) που προέρχονται από το «μητρικό» επίπεδο και θα έχουν 

επιπρόσθετες πληροφορίες: 

1. Κατηγοριοποίηση περίπτωσης/αιτίας «μη απαλλοτρίωσης» (υποχρεωτικά συμπληρωμένο). 

2. Ημερομηνία συμβάντος, συνοδευόμενη από την αντίστοιχη Περιγραφή, για τις παραπάνω κατηγορίες, όπου 

θα καταχωρούνται συμπληρωματικές πληροφορίες που θα τεκμηριώνουν την παραπάνω κατηγοριοποίηση. 

3. Ιεράρχηση αναγκαιότητας υλοποίησης για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό. 

4. Πλήθος «Επιβολών» ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης. Με την καταμέτρηση του πλήθους (0 ή 1), θα 

αποτυπώνεται τυχόν προγενέστερη επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης. 

Β.1 Τεχνική Έκθεση  

Η Τεχνική Έκθεση θα τεκμηριώνει το περιεχόμενο της Γεωχωρικής Βάσης Δεδομένων, δίνοντας τα απαραίτητα 

αναλυτικά στοιχεία για κάθε ένα από τα αντικείμενα του επιπέδου «Α.1.2. Κοινόχρηστοι και Κοινωφελείς 

χώροι που δεν έχουν απαλλοτριωθεί». 

Η Τεχνική Έκθεση θα περιλαμβάνει : 

i. Ιστορικό με την πορεία υλοποίησης και εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης, συνοδευόμενη από 

στοιχεία του επιπέδου «Α.1.1. Εγκεκριμένο Ρυμοτομικό σχέδιο». 

ii. Μεθοδολογία υλοποίησης που θα περιγράφει τη διαδικασία καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων που 

χρησιμοποιήθηκαν κατά την εφαρμογή. 

iii. Βασικό Αντικείμενο που θα περιλαμβάνει:  

• Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, για κάθε ένα αντικείμενο (πολύγωνο με τα περιγραφικά του 

χαρακτηριστικά) του επιπέδου «Α.1.2. Κοινόχρηστοι και Κοινωφελείς χώροι που δεν έχουν 

απαλλοτριωθεί», όπου θα αναλύεται ουσιαστικά το περιεχόμενο της αντίστοιχης εγγραφής στη Γεωχωρική 

Βάση Δεδομένων.  

• Αναλυτική τεκμηρίωση της ιεράρχησης για την αντίστοιχη αναγκαιότητα, καθώς και οι πιθανοί κίνδυνοι και 

οι συνέπειες που μπορεί να συνδέονται με την κάθε περίπτωση και οι «εμπλεκόμενοι» σε δημόσιο ή ιδιωτικό 

τομέα.  
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• Δράσεις που προτείνονται για υλοποίηση από τον Δήμο, για κάθε μία από τις εξεταζόμενες περιπτώσεις.  

• Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενεργειών που θα καθορίζεται σε συνεργασία με την επιβλέπουσα υπηρεσία 

του Δήμου, που σχετίζονται με το αντικείμενο. 

iv. Προτάσεις και Συμπεράσματα 

Η Τεχνική Έκθεση συνοδεύεται από παραρτήματα που περιλαμβάνουν πίνακες, χάρτες (αποσπάσματα) και 

λοιπό υλικό που θα συμπληρώνει την πληρότητα και την τεκμηρίωση της. 

Με βάση τα ανωτέρω, εισηγούμαστε:  

1. Την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης με «Επιχειρησιακό  σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και 

κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ Δήμου Ρόδου» στην υπ΄αριθμ 4559/2021 Πρόσκληση «Επιχειρησιακό 

σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ», Άξονας Προτεραιότητας 2 

«Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού 

πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021 του Πράσινου Ταμείου προϋπολογισμού 

εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

2. Την ανάληψη δέσμευσης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου και την αντίστοιχη 

εγγραφή της υποβαλλόμενης πρότασης σε κωδικό, εφόσον εγκριθεί. 

3. Την έγκριση  κάλυψης του επιπλέον ποσού από ιδίους πόρους, σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός της 

υποβαλλόμενης πρότασης θα είναι μεγαλύτερος από το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης.  

4. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη για την υπογραφή της αίτησης και όλων των 

απαιτούμενων συνοδευτικών εγγράφων της. 

 

Η Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με α/α 2243/11-05-2022 Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Οργάνωσης, της εφαρμογής 

εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν.4759/2020 και συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ 

αρ.οικ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/57771/774/14-6-2021 Εγκύκλιο Τεχνικών Οδηγιών. 

 Το Νόμο 3463/2006. 

 Τις διατάξεις της παρ.1 άρθρου 75 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.  

 Τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 72 ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν. 

4623/2019 και την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τεύχος Α'). 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Α) Εγκρίνει την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης με «Επιχειρησιακό  σχέδιο για την εξασφάλιση 

κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ Δήμου Ρόδου» στην υπ΄αριθμ 4559/2021 Πρόσκληση 

«Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ», Άξονας 

Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του 

Χρηματοδοτικού πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021 του Πράσινου Ταμείου 

προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€) συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24%. 

Β) Εγκρίνει την ανάληψη δέσμευσης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου και την αντίστοιχη 

εγγραφή της υποβαλλόμενης πρότασης σε κωδικό, εφόσον εγκριθεί. 

Γ) Εγκρίνει την κάλυψη του επιπλέον ποσού από ιδίους πόρους, σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός της 

υποβαλλόμενης πρότασης θα είναι μεγαλύτερος από το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης.  

Δ) Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Β. Καμπουράκης για την υπογραφή της αίτησης και όλων των 

απαιτούμενων συνοδευτικών εγγράφων της. 

 Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 371/2022  

 

 

   

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

      Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Τηλέμαχος Καμπούρης 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-75-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-77-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-40-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
ΑΔΑ: Ψ2ΒΨΩ1Ρ-3ΙΡ
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           ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρίκης Ευστράτιος 

Coliadis Alexandre-Basile (Αλέξης)  

Φλοσκάκης Νεκτάριος     

Μανέττας Βασίλειος                                                                        

Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα  

Γιαννάς Νικόλαος 

Κορωναίος Ιωάννης 

Ζανεττούλλης Δημήτριος   

         

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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