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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

 

Από το πρακτικό της με αριθμό 21
ης

 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίασης  

της 27
ης 

Μαϊου 2022 

 

Αριθμός Απόφασης 394/2022 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 01
ο
  

 Έγκριση των πρακτικών δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά - Οικονομική προσφορά - 

δικαιολογητικών κατακύρωσης και ορισμός οριστικού αναδόχου για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης 

της υπηρεσίας «Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων ακτών Δήμου Ρόδου για τη Θερινή 

Περίοδο 2022» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ ενδεικτικού προϋπολογισμού 708.434,29€ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. (Εισήγηση με α/α 2300/26-05-2022 Διεύθυνσης Οικονομικών 

Τμήματος Προμηθειών). 

  Στη Ρόδο σήμερα Παρασκευή 27
η
 Μαϊου 2022 με την δια περιφοράς διαδικασία 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 και 02 του Ν.4623/2019, στο Άρθρο 61 του Ν.4873/2021 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.: 2/27940/27-05-2022, η οποία 

κοινοποιήθηκε νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 77, παράγραφος 6 του Ν.4555/2018 και σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21. 

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 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.  Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης)  

05.   Φλοσκάκης Νεκτάριος  

06.  Μανέττας Βασίλειος  

07.  Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα  

mailto:oikepitropi@rhodes.gr
http://www.rhodes.gr/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-10-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-2-%ce%ba%cf%8d%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-11-3-2020-%cf%80%cf%81%ce%ac%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%84/
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08. Γιαννάς Νικόλαος (Δήλωσε συμμετοχή στη 

συνεδρίαση για το θέμα εντός ημερήσιας διάταξης, 

αλλά δεν δήλωσε συμμετοχή για το εκτός) 

 

09. Κορωναίος Ιωάννης (Δήλωσε συμμετοχή στη 

συνεδρίαση για το θέμα εντός ημερήσιας διάταξης, 

αλλά δεν δήλωσε συμμετοχή για το εκτός) 

 

10.Παλαιολόγου Μιχαήλ (Δήλωσε συμμετοχή στη 

συνεδρίαση για το θέμα εντός ημερήσιας διάταξης, 

αλλά δεν δήλωσε συμμετοχή για το εκτός) 

 

11.Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος (Δήλωσε 

συμμετοχή στη συνεδρίαση για το θέμα εντός 

ημερήσιας διάταξης, αλλά δήλωσε αποχή για το 

εκτός) 

 

 

Τα μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Νικόλαος Γιαννάς, Ιωάννης Κορωναίος και Μιχαήλ Παλαιολόγου 

δήλωσαν το εξής:                                                                                                                                                                        

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή σε δια περιφοράς συνεδρίαση.  

Κύριε Πρόεδρε, 

     Με την παρούσα επιστολή μας, δηλώνουμε  την συμμετοχή μας στην 21
η  

έκτακτη συνεδρίαση  των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου  κατά την 27
η
/5/2022 σύμφωνα  και  με την υπ΄αριθ. πρωτ.2/27940/27.5.2022  

Πρόσκληση, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης έτσι όπως 

περιγράφεται στην  σχετική  εισήγηση  και για το οποίο θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και με 

τη βάσιμη πιθανολόγηση κινδύνου εκ της αναβολής λήψης απόφασης, ενημερώνοντας σας παράλληλα ότι 

καταψηφίζουμε  το μοναδικό θέμα  της  ημερήσιας διάταξης. 

     Η παρούσα να καταγραφεί αυτούσια στα πρακτικά της Συνεδρίασης του Συλλογικού Οργάνου. 

Το μέλος της μειοψηφίας κ. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος δήλωσε το εξής: 
Σας αποστέλλω την απάντηση μου στην κατάσταση ψηφοφορίας της σημερινής 21ης κατεπείγουσας δια περιφοράς 

συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής με το πιο πάνω έγγραφο και απέχω από το έκτακτο θέμα. 

 

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για το μοναδικό θέμα της 

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

εισήγηση α/α 2300/26-05-2022 Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήματος Προμηθειών, η οποία έχει 

ως εξής:        

Θέμα :   Έγκριση  των πρακτικών (δικαιολογητικά – τεχνικής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και 

δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την υπηρεσία  Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων ακτών 

Δήμου Ρόδου για τη Θερινή Περίοδο 2022 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 708.434,29 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της 

διακήρυξης με το οποίο αναφερόταν ότι «Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, 

τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής 

Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 

του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της διακήρυξης, που εκδίδεται μετά το πέρας και του 

τελευταίου σταδίου της διαδικασίας».  

Παρακαλούμε να προβείτε στην έγκριση των   συνημμένων  πρακτικών  της επιτροπής για δικαιολογητικά – 

τεχνική προσφορά  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προσφορά ΚΑΙ δικαιολογητικών κατακύρωσης και  ορισμός οριστικού 

αναδόχου για την υπηρεσία  Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων ακτών Δήμου Ρόδου για τη 

Θερινή Περίοδο 2022 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ  

Συνημμένα : 
1ο πρακτικό επιτροπής για την αξιολόγηση δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού   για την 

υπηρεσία  Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων ακτών Δήμου Ρόδου για τη Θερινή Περίοδο 2022 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ   

2ο πρακτικό επιτροπής για την αξιολόγηση οικονομικών προσφορών  του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού   για την υπηρεσία  

Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων ακτών Δήμου Ρόδου για τη Θερινή Περίοδο 2022 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ  

3ο πρακτικό επιτροπής για την αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης και ορισμός οριστικού αναδόχου   του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την υπηρεσία  Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων ακτών Δήμου Ρόδου για τη Θερινή Περίοδο 2022 με Ανοικτή 
Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ  
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Ι 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης της υπηρεσίας : 

Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων ακτών Δήμου Ρόδου για τη Θερινή Περίοδο 2022 

με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ ενδεικτικού προϋπολογισμού 708.434,29 € συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. 24% 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Αριθμός Πρωτοκόλλου Διακήρυξης : 2/17173/01-04-2022 

Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 158830  

ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ : 22PROC010340320   

Στην Ρόδο στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, ημέρα Παρασκευή 13 του μηνός Μαΐου    του έτους 

2022  και ώρα 13:35 μ.μ.  οι παρακάτω: 

1. Μαράκα Ελένη, μονιμός Υπάλληλος,  ως Πρόεδρος   

2. Κανάκας Εμμανουήλ, μονιμος Υπάλληλος,  ως μέλος   

3. Βασίλα Ειρήνη, μόνιμος Υπάλληλος,  ως μέλος 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για τις υπηρεσίες του Δήμου, 

σύμφωνα με την με αριθμό 1121/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου (ΑΔΑ 

:ΩΙΚΧΩ1Ρ-ΘΛΧ,  της οποίας οι όροι Διακήρυξης καταρτίστηκαν με την με αριθμό 221/2022 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : 6Α2ΩΩ1Ρ-ΤΣΓ), συνήλθαμε στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του 

Δήμου Ρόδου, για την σύνταξη του 1ου Πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με 

τίτλο : Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων ακτών Δήμου Ρόδου για τη Θερινή Περίοδο 2022 

με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ» και προβήκαμε στην διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής: 

Στις 13:35 μ.μ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου να προχωρήσει  

στο ηλεκτρονικό άνοιγμα των προσφορών, που υποβλήθηκαν μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσα στην καταληκτική ημερομηνία και ώρα που όριζε η 

διακήρυξη δηλ.  09-05-2021  και ώρα 15:00.  

Η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα                       με τα 

διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) επέλεξε τον ηλεκτρονικό  

διαγωνισμό 158830 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως 

«κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό, προσφορά από τους 

Παρακάτω  οικονομικούς Φορείς : 

THALASSA SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  με αύξοντα αριθμό προσφοράς στο 

σύστημα: 279391 

Αμέσως μετά αποσφραγίστηκε ο υποφάκελος δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά και ο 

υποφακελος οικονομική προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 3.1.1. της διακήρυξης. Στο στάδιο αυτό τα 

στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού 

και στην αναθέτουσα αρχή.  

Η επιτροπή επισημαίνει ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής μετέβη στο Πρωτόκολλο του Δήμου   Ρόδου για την 

παραλαβή κατατεθειμένων έντυπων φακέλων, και διαπίστωσε ότι η ανωτέρω εταιρεία  υπέβαλε  έντυπη 

προσφορά με αρ/ πρωτ. 2/23642./11-05-2022 σύμφωνα με τα άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης. 

Στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα ακολούθησε η ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπό) φακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» των παραπάνω συμμετεχόντων   και η Επιτροπή 

προχώρησε στον έλεγχο αυτών για να διαπιστώσει την έγκυρη ή μη συμμετοχή του σύμφωνα με τους όρους 

της διακήρυξης. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού σε διαδοχικές συνεδριάσεις ανά ημέρα και ώρες που όριζε ο Πρόεδρος  για τον 

έλεγχο των δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς διαπίστωσε ότι: 

Όσον αφορά τα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3  της διακήρυξης ήταν τα 

εξής  : 

1)  το ΕΕΕΣ 
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2)  την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 

2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

 Η εταιρεία THALASSA SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Υπέβαλε το ΕΕΕΣ και 

την εγγυητική επιστολή συμμετοχής της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK A.E. . ποσού 11.426,36 €  

Διευκρινίζεται ότι μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και τον προκαταρκτικό έλεγχο του έντυπου φακέλου, 

ο Πρόεδρος της επιτροπής έστειλε επιστολή προς τον εκδότη της εγγυητικής  επιστολής ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

EUROBANK A.E Ηγουμενίτσας περί της εγκυρότητας ή μη αυτής και έλαβε θετική απάντηση μέσω ΕΜΑIL 

για τον συμμετέχοντα THALASSA SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η διαγωνιζόμενη εταιρεία υπέβαλε  ορθά τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

τους  και η επιτροπή προχωρά στο επόμενο στάδιο δηλαδή στην πληρότητα και στον έλεγχο της Τεχνικής 

της Προσφοράς. 

Όσον αφορά τα δικαιολογητικά της Τεχνικής Προσφοράς 

Του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα με την επωνυμία : «THALASSA SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  » η επιτροπή διαπίστωσε τα εξής 

καλύπτουν  κατ΄ ελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν στη μελέτη του διαγωνισμού,  η 

επιτροπή του διαγωνισμού προτείνει να γίνουν δεκτά όλα τα τεχνικά  και να περάσει  στο επόμενο στάδιο 

του διαγωνισμού άνοιγμα οικονομικής προσφοράς   

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, η επιτροπή αξιολόγησης για την υπηρεσία «Ναυαγοσωστικής Κάλυψης 

Πολυσύχναστων ακτών Δήμου Ρόδου για τη Θερινή Περίοδο 2022 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ» 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

 Να περάσει στο επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού (άνοιγμα Οικονομικής Προσφοράς) η εταιρεία 

THALASSA SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΙI 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης της υπηρεσίας : 

Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων ακτών Δήμου Ρόδου για τη Θερινή Περίοδο 2022 με Ανοικτή 

Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ ενδεικτικού προϋπολογισμού 708.434,29 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

24%. 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Αριθμός Πρωτοκόλλου Διακήρυξης : 2/17173/01-04-2022 

Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 158830 

ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ : 22PROC010340320 

Στην Ρόδο στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, ημέρα Δευτέρα 16 του μηνός Μαΐου    του έτους 2022  

και ώρα 14:00 μ.μ.  οι παρακάτω: 

1. Μαράκα Ελένη, μονιμός Υπάλληλος, ως Πρόεδρος   

2. Κανάκας Εμμανουήλ, μονιμος Υπάλληλος,  ως μέλος   

3. Βασίλα Ειρήνη, μόνιμος Υπάλληλος,  ως μέλος 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας για τις υπηρεσίες του Δήμου , σύμφωνα με την με 

αριθμό 1121/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου (ΑΔΑ :ΩΙΚΧΩ1Ρ-ΘΛΧ,  της οποίας 

οι όροι Διακήρυξης καταρτίστηκαν με την με αριθμό 221/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : 

6Α2ΩΩ1Ρ-ΤΣΓ),  συνήλθαμε στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, για την σύνταξη 

του 2
ου

 Πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο : Ναυαγοσωστικής 

Κάλυψης Πολυσύχναστων ακτών Δήμου Ρόδου για τη Θερινή Περίοδο 2022 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω 

ΕΣΗΔΗΣ» και προβήκαμε στην διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής: 

Σύμφωνα με το από 16/05/2021 πρακτικό της επιτροπής είχε περάσει στο επόμενο στάδιο άνοιγμα 

Οικονομικής Προσφοράς ο εξής Οικονομικός φορέας : 

ΑΔΑ: 6ΡΡΛΩ1Ρ-1Α8



05/09 

 

THALASSA SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  με αύξοντα αριθμό προσφοράς 

στο σύστημα: 279391 

3
Ο
 ΣΤΑΔΙΟ  

Στις 14:00 μ.μ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου να προχωρήσει  

στο ηλεκτρονικό άνοιγμα των Οικονομικών προσφορών, που υποβλήθηκαν μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα 

διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) επέλεξε το ηλεκτρονικό  

διαγωνισμό με Α.Σ. 158830 και διαπίστωσε ότι η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα 

THALASSA SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  , με αύξοντα αριθμό προσφοράς 

στο σύστημα: 279391 ήταν η εξής : 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Α.Τ. 

 
ΜΟΝΑΔΑ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

ΔΑΠΑΝΗ 
(προ ΦΠΑ) 

€ 

Δαπάνες απασχολούμενων (ναυαγοσωστών, 

χειριστή ταχυπλόου) μισθοδοσία και εργοδοτικές 

εισφορές  

1ο Απασχολ. 30 
7.269,24 

βλ. Άρθρο 

1οΤιμ/γίου 
218.077,20 

Διάφορες δαπάνες (φαρμακευτικός εξοπλισμός, 

διασωστικός εξοπλισμός, σκάφος, οριοθέτηση 

παραλιών, ειδικές καλαίσθητες πινακίδες διπλής 

όψεως) Λειτουργικές δαπάνες εξοπλισμού 

(αντικατάσταση – φθορές - απώλειες του 

μηχανολογικού εξοπλισμού, ασφαλιστική κάλυψη 

λοιπά συναφή τέλη και φόροι)  

2ο Τεμ. 25 5.157,00 128.925,00 

Παροχή υπηρεσιών Μηχανοκίνητου μικρού 

ταχύπλοου σκάφους, εγγεγραμμένο σε Βιβλίο 

Εγγραφής Μικρών Σκαφών ως επαγγελματικό, 

ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, 

χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, εφοδιασμένο με 

τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του εφόδια. 

Στο μέσο των πλευρών του σκάφους, δεξιά και 

αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ 

ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη 

RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Επιπλέον, 

πρέπει να είναι εφοδιασμένο με μόνιμα 

εγκατεστημένο προβολέα, καθώς και με VHF 

GPS - PLOTER- ΦΟΡΗΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ – ΦΟΡΗΤΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ.  

3ο Τεμ. 2 35.885,08 71.770,16 

Βάθρο ναυαγοσώστη (παρατηρητήριο), κατά τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Π Δ 

31/Φ.Ε.Κ. 61Α/04-04-2018 και σύμφωνα με τις 

υποδείξεις της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής για τις 

προδιαγραφές και το σημείο.  

4ο Τεμ. 25 1.500,00 37.500,00 

Επαγγελματικό ατομικό σκάφους θαλάσσιου 

μοτοποδήλατου, ολικού μήκους τουλάχιστον δύο 

μέτρων και εβδομήντα πέντε (2,75) εκατοστών, 

ιπποδύναμης τουλάχιστον ογδόντα (80) ίππων, 

τουλάχιστον δύο (2) θέσεων, χρώματος 

εξωτερικά πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα, για 

την κατηγορία του, εφόδια. Στο μέσο των 

πλευρών του, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη 

η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν 

αυτής, η ένδειξη RESCUE ΒΟΑΤ, μπλε 

απόχρωσης. 

5ο Τεμ. 8 10.980,00 87.840,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 544.112,36 

Διοικητικό Κόστος κλπ 5% των δαπανών 27.205,62 

ΤΕΛΙΚΟ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 571.317,98 

ΦΠΑ 24% 137.116,31 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 708.434,29 
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Έτσι η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται στην Ο.Ε.: 

 Να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό 

 Να περάσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης  » ο 

οικονομικός φορέας με την επωνυμία THALASSA SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

για την υπηρεσία Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων ακτών Δήμου Ρόδου για τη Θερινή Περίοδο 

2022 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εδρα 4
ης

 Φεβρουαρίου 26,  T.K. 46100 Ηγουμενίτσα  με 

ΑΦΜ 801123480 με Τηλ. 6945709373 και email. Katerina.mironaki@yahoo.gr με ποσό 571.317,98 χωρίς 

το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 708.434,29€ με Φ.Π.Α. 24% καθώς σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της διακήρυξης 

με το οποίο αναφερόταν ότι «Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα 

αποτελέσματα όλων των σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής 

Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 

του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της διακήρυξης, που εκδίδεται μετά το πέρας και του 

τελευταίου σταδίου της διαδικασίας» 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΙΙI  

 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

ΤΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης της 

υπηρεσίας : 

Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων ακτών Δήμου Ρόδου για τη Θερινή Περίοδο 2022 με Ανοικτό 

Διεθνή Διαγωνισμό  μέσω ΕΣΗΔΗΣ ενδεικτικού προϋπολογισμού 708.434,29 € συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.24% 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Αριθμός Πρωτοκόλλου Διακήρυξης : 2/17173/01-04-2022 

Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 158830  

ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ : 22PROC010340320   

Στην Ρόδο στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, ημέρα Πέμπτη 26 του μηνός Μαΐου    του έτους 2022  

και ώρα 13:00 μ.μ.  οι παρακάτω: 

1. Μαράκα Ελένη, μονιμός Υπάλληλος, ως Πρόεδρος   

2. Κανάκας Εμμανουήλ, μονιμος Υπάλληλος,  ως μέλος   

3. Βασίλα Ειρήνη, μόνιμος Υπάλληλος, ως μέλος 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για τις υπηρεσίες του Δήμου, 

σύμφωνα με την με αριθμό 1121/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου (ΑΔΑ 

:ΩΙΚΧΩ1Ρ-ΘΛΧ,  της οποίας οι όροι Διακήρυξης καταρτίστηκαν με την με αριθμό 221/2022 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : 6Α2ΩΩ1Ρ-ΤΣΓ), συνήλθαμε στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του 

Δήμου Ρόδου, για την σύνταξη του 3
ου

 Πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με 

τίτλο : Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων ακτών Δήμου Ρόδου για τη Θερινή Περίοδο 2022 

με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ» και προβήκαμε στην διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής: 

Στις 13:00 μ.μ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου να προχωρήσει  

στο ηλεκτρονικό άνοιγμα των δικαιολογητικών κατακύρωσης , που υποβλήθηκαν μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και με βάση τα πρακτικά της 13 
ης

 του μηνός  Μαίου και 

16
ης

 του μηνός Μάιου,  την αρ. πρωτ.: 2/24693/16-05-20202 πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών  που 

αναρτήθηκε στη κεντρική σελίδα του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ στις 16/05/2022.  

Με βάση τα παραπάνω προβήκαμε στην συνέχιση του διαγωνισμού (3
ο
 στάδιο – Έλεγχος 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης )  συντάσσοντας το παρών Πρακτικό. 

Στις 13:00 μ.μ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου να προχωρήσει 

στο ηλεκτρονικό άνοιγμα του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ και να αρχίσει ο έλεγχος των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης που ήταν τα εξής : 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου για όλους τους εταίρους  

mailto:Katerina.mironaki@yahoo.gr
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 Πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα της αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασης του, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν ζητηθεί από την αρμόδια επιτροπή για τον 

προσωρινό ανάδοχο, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου. 

Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι: 

α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και 

β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κατά την  ημερομηνία 

υποβολής της προσφοράς και κατά την ημερομηνία  που θα ζητηθεί για τον προσωρινό ανάδοχο.  

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας: 

Αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης. 

Αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι 

ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό. Σε περίπτωση εταιρειών (Νομικών Προσώπων), 

αφορά την ίδια την εταιρεία (το Νομικό Πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την 

εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία 

 Πιστοποιητικά του πρωτοδικείου ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό 

αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν έχει τεθεί υπό 

εκκαθάριση με δικαστική απόφαση. 

 Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων 

 Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 

αποκλεισμού. 

 Όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την επαγγελματική ικανότητα, τεχνική ικανότητα και 

οικονομική / χρηματοοικονομική επάρκεια του φορέα, ως αυτά αναλυτικώς περιγράφονται στο άρθρο 

2.2.9.2  της παρούσας που είναι τα έξής : 

 Να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή σε Επαγγελματικά ή Εμπορικά Μητρώα του 

κράτους εγκατάστασης τους, με αναφορά στο ειδικό επάγγελμα της παρούσας, δηλαδή σε εμπορία ή 

κατασκευή του προσφερόμενου είδους προσκομίζοντας πιστοποιητικό του οικείου Βιοτεχνικού ή 

Εμπορικού ή Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ' αυτό. 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 

οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

 Να προσκομίσουν Άδεια λειτουργίας σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης για την ναυαγοσωστική 

κάλυψη των πολυσύχναστων ακτών του Δήμου Ρόδου σύμφωνα με το Π.Δ.71/2020 (ΦΕΚ 166 Α’ 

31.08.2020 όπως ισχύει 

 αριθμός ναυαγοσώστων για την εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με το Π.Δ.71/2020 (ΦΕΚ 166 Α’ 

31.08.2020 όπως ισχύει για την ναυαγοσωστική κάλυψη των παραπάνω ακτών του Δήμου Ρόδου.  Κάθε 

ναυαγοσώστης θα είναι εφοδιασμένος με την απαραίτητη άδεια από την Λιμενική Αρχή . 

ελέγχθηκαν από εμάς και βρέθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης 

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, η επιτροπή αξιολόγησης για την υπηρεσία   «Ναυαγοσωστικής 

Κάλυψης Πολυσύχναστων ακτών Δήμου Ρόδου για τη Θερινή Περίοδο 2022 με Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό 

μέσω ΕΣΗΔΗΣ» 

Εισηγείται στην Ο.Ε.: 

 Να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο τον οικονομικό φορέας με την επωνυμία THALASSA SERVICES 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  για την υπηρεσία Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων 

ακτών Δήμου Ρόδου για τη Θερινή Περίοδο 2022 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με σύντμηση 

προθεσμιών, με εδρα 4
ης

 Φεβρουαρίου 26,  T.K. 46100 Ηγουμενίτσα  με ΑΦΜ 801123480 με Τηλ. 

6945709373 και email. Katerina.mironaki@yahoo.gr με ποσό 571.317,98 χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 

708.434,29€ με Φ.Π.Α. 24% με Φ.Π.Α. 24% 
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Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με α/α 2300/26-05-2022 Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήματος  Προμηθειών, 

της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου. 

 Τις δύο καταστάσεις ψηφοφορίας με τα θέματα εντός και εκτός ημερήσιας διάταξης της 21
ης

 Έκτακτης 

δια περιφοράς συνεδρίασης 2022, 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), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21. 

 Την εγκύκλιο 643/69472/24-09-2021 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'). 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
 (Τα μέλη της με ιοψηφίας κ.κ.  Γιαννάς Νικόλαος,  Κορωναίος Ιωάννης,  Παλαιολόγου Μιχαήλ κα ι  

Προυσάλογλου Παντελής -Κωνσταντίνος ψήφισαν  « ΚΑΤΑ»)  

1. Εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά I, II, III της  Eπιτροπής Διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Ανοικτού 

Διαγωνισμού Δήμου Ρόδου για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Ναυαγοσωστικής 

Κάλυψης Πολυσύχναστων ακτών Δήμου Ρόδου για τη Θερινή Περίοδο 2022 με Ανοικτό Διεθνή 

Διαγωνισμό  μέσω ΕΣΗΔΗΣ ενδεικτικού προϋπολογισμού 708.434,29 € συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.24%», σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της διακήρυξης με το οποίο αναφερόταν ότι «Σε κάθε 

περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της 

διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής 

Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με 

την παράγραφο 3.3 της διακήρυξης, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της 

διαδικασίας».  

2. Εγκρίνει το αποτέλεσμα του ως άνω διαγωνισμού και ορίζει οριστικό ανάδοχο τον οικονομικό 

φορέα με την επωνυμία «THALASSA SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την 

«Υπηρεσία Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων ακτών Δήμου Ρόδου για τη Θερινή Περίοδο 

2022» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με σύντμηση προθεσμιών, με εδρα 4
ης

 Φεβρουαρίου 26,  T.K. 

46100 Ηγουμενίτσα  με ΑΦΜ 801123480 με Τηλ. 6945709373 και email. Katerina.mironaki@yahoo.gr με 

ποσό 571.317,98 χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 708.434,29€ με Φ.Π.Α. 24% με Φ.Π.Α. 24% 

 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 394/2022  

 

 

   

 

 

                           

             

 

 

 

 

 

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

      Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Τηλέμαχος Καμπούρης 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-2-%ce%ba%cf%8d%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-11-3-2020-%cf%80%cf%81%ce%ac%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-67-%cf%84%cf%81%cf%8c%cf%80%ce%bf%cf%82-%ce%bb%ce%ae%cf%88%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%86%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb/
mailto:Katerina.mironaki@yahoo.gr
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        ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρίκης Ευστράτιος 

Coliadis Alexandre-Basile (Αλέξης)  

Φλοσκάκης Νεκτάριος     

Μανέττας Βασίλειος                                                                        

Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα  

Γιαννάς Νικόλαος 

Κορωναίος Ιωάννης 

Παλαιολόγου Μιχαήλ 

            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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