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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος 

Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339 (22413-61339), Fax : 22410-46361 (22413-61361) 

E-mail : oikepitropi@rhodes.gr,  URL : www.rhodes.gr 

 

Πρακτικό Συνεδρίασης 

Αριθμός: 8/28-04-2016 
 

      Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Πέμπτη, 28η 
Απριλίου 2016 και ώρα 10:20 π.μ., συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Ρόδου (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 512/7-9-2014 «περί της 

εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 και την εγκύκλιο υπ’ 

αριθμ. 43/6-8-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών», και απόφαση Δημάρχου, αριθ. 3042/15-9-2014 

«περί του ορισμού & ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων»), σύμφωνα με την έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Περδίκη Ιωάννη, με αριθμ. πρωτ. 2/32765/28-04-2016, η 

οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα και σύμφωνα με τα άρθρα 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010. 

Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σύμφωνα και πάλι με τις διατάξεις του 

ανωτέρω νόμου, η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (εκτός αυτού) βρέθηκαν παρόντα 

έξι (6) μέλη και ονομαστικά: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : τους κ.κ.:1. Κορωναίο Ιωάννη, 2. Παλαιολόγου Μιχαήλ, 3. Παπαδημητρίου-

Ξεπαπαδάκη Βασιλική 4. Ατσίδη Ελπίδα,  5. Κυριαζή Στέφανο, 6. Mανωλάκη Αλέξανδρο,  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.: 1. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρο (δικαιολογημένος), ο οποίος 

αναπληρώνεται, όπως προβλέπεται (άρθρ. 74 & 75 του Ν.3852/2010), από τον κ. Κυριαζή 

Στέφανο ως πρώτο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας, 2.Ψυλλάκη Βασίλειο 

(δικαιολογημένος), ο οποίος αναπληρώνεται, όπως προβλέπεται (άρθρ. 74 & 75 του 

Ν.3852/2010), από τον κ. Παρδαλό Στέργο, ως δεύτερο αναπληρωματικό μέλος της 

πλειοψηφίας,  ο οποίος αν και κλήθηκε δεν παρέστη στη συνεδρίαση, 3. Μουτάφη Δήμο- 

Μιχαήλ (δικαιολογημένος), ο οποίος αναπληρώνεται, όπως προβλέπεται (άρθρ. 74 & 75 του 

Ν.3852/2010), από τον κ. Μανωλάκη Αλέξανδρο, ως τρίτο αναπληρωματικό μέλος της 

πλειοψηφίας,  ο οποίος αν και κλήθηκε δεν παρέστη στη συνεδρίαση, 4. Δράκο Μιχαήλ 

(δικαιολογημένος), ο οποίος αναπληρώνεται, όπως προβλέπεται (άρθρ. 74 & 75 του 

Ν.3852/2010), από τον κ. Τοκούζη Παναγιώτη ως πρώτο αναπληρωματικό μέλος της 

μειοψηφίας, ο οποίος αν και κλήθηκε δεν παρέστη στη συνεδρίαση, 5. Σπανό-Παπαγιάννη 

Αναστάσιο (δικαιολογημένος), 6. Παναή Ευαγγελία (δικαιολογημένη) 

   

παρόντων επίσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, της  αναπληρώτριας Γραμματέως της Επιτροπής, 

δημοτικής υπαλλήλου, κ. Παπαγεωργίου Μαρίας και της κας Καρτάνου Παρασκευής 

υπαλλήλου του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων,  

 

ο Πρόεδρος, ενημερώνει τα μέλη της Επιτροπής για το λόγο που επέβαλλε την παρούσα 

έκτακτη συνεδρίαση, λέγοντας ότι θα πρέπει να διευθετηθεί το θέμα που αφορά:  

Έγκριση για τις διαθέσεις πιστώσεων οικ. έτους 2016, βάσει σχετικής εισήγησης της 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, το οποίο θεωρείται κατεπείγον λόγω 
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δημόσιας υγείας, διότι αφορά διαθέσεις πιστώσεων για πρόσληψη προσωπικού στην αποκομιδή 

των απορριμμάτων. 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο 
                                                              (Απόφ. Αρ.125/2016  (Α.Δ.Α: 601ΩΩ1Ρ-ΟΚ3)   

Έγκριση για τις διαθέσεις πιστώσεων οικ. έτους 2016, βάσει σχετικής εισήγησης της 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου. 

 (Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/32673/27-4-2016) 

 

 O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών   με αριθμ. 2/32673/27-04-2016, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Διαβίβαση λίστας για τις  διαθέσεις  πιστώσεων οικονομικού έτους 2016, βάση των 

κοινοποιημένων εισηγήσεων.  

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τη παράγραφο 1, εδάφιο δ, του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

[Φεκ 87, τεύχος Α΄],  η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίζει για την ανατροπή 

και διάθεση πιστώσεων έτους 2016. 

Σε εφαρμογή των ανωτέρω ακολουθούν οι παρακάτω πίνακες  για την διάθεση των ποσών, οι 

οποίοι αντιστοιχούν σε ταυτάριθμες προτάσεις σύμφωνα την κοινή εγκύκλιο αρ.30(Α.Π 

19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών: 

 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016  
 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

1 Αποδοχές 20-6041.0001 Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου 

χρόνου 
860.000,00 

2 Εργοδοτικές εισφορές 20-6054.0001 
Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου 

προσωπικού 260.000,00 

 

Παρακαλούμε να ληφθούν ισάριθμες αποφάσεις, σύμφωνα με το Π.Δ.113/2010 και την κοινή 

εγκύκλιο αρ.30(Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών, το 

οποίο, επιπροσθέτως, προβλέπει (άρθρο 4 παρ. 1β & 5 Π.Δ. 113/2010), τις αναλήψεις για 

συγκεκριμένους λόγους και περιπτώσεις.» 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κας Καλογήρου Παρασκευής 

και της Προϊσταμένης Λογιστηρίου κας Κλαδογένη Ανθούλας) 

 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

· την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ. 2/32673/27.04.2016,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  
 

Eγκρίνει τις διαθέσεις πίστωσης προϋπολογισμού 2016, οι οποίες συνοδεύονται από τις 

προβλεπόμενες «προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης» που δεσμεύουν τις επιμέρους πιστώσεις 

στους σχετικούς Κ.Α. οι οποία επιπροσθέτως έχουν ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο 

Δεσμεύσεων όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ.30 (Α.Π. 

19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών, ως ακολούθως: 
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ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

1 Αποδοχές 20-6041.0001 Αποδοχές υπαλλήλων 

ορισμένου χρόνου 
860.000,00 

2 Εργοδοτικές εισφορές 20-6054.0001 
Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου 

προσωπικού 260.000,00 

 

 

Σ’ αυτό το σημείο, περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καθώς και εκείνου που 

τέθηκε εκτός αυτής, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της 

παρούσας συνεδρίασης. 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Περδίκης  Ιωάννης    Ατσίδη Ελπίδα 

   Αντιδήμαρχος                                                                                                                                                                                   

             

 ΤΑ ΜΕΛΗ      
                                                                                           

1. Κορωναίος Ιωάννης 

2. Παλαιολόγου Μιχαήλ 

3. Παπαδημητρίου-Ξεπαπαδάκη    

      Βασιλική 

4. Κυριαζής Στέφανος 

5. Μανωλάκης Αλέξανδρος  

                                                                                                                             

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

                  

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          Η α/α  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
 

                                                       

  Περδίκης Ιωάννης                                                                       Παπαγεωργίου Μαρία                                                      

     Αντιδήμαρχος                                                                            

 


