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Πρακτικό Συνεδρίασης 

Αριθμός: 16 / 22-07-2016 

 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Παρασκευή 22 Ιουλίου 

2016 και ώρα 12:00 μ.μ., συνήλθε σε έ κ τ α κ τ η  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. 1758/15-6-2016 «περί του ορισμού & ανάθεσης 

αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων»), σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση   του Προέδρου  κ. 
Διακοσταματίου Σάββα, με αριθμ. πρωτ. 2/59897/22-06-2016, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα και 
σύμφωνα με τα άρθρα 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010. 
Αφού διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο της Επιτροπής, σύμφωνα και πάλι με τις διατάξεις του ανωτέρω 
νόμου, η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (εκτός αυτού) βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη 
και ονομαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.: 1. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρου, 2. Κορωναίο Ιωάννη, 3. Παλαιολόγου 
Μιχαήλ, 4.Ψυλλάκη Βασίλειο, 5. Παπαδημητρίου-Ξεπαπαδάκη Βασιλική,      6. Ατσίδη Ελπίδα 7. 
Σπανό Παπαγιάννη Αναστάσιο 

ΑΠΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.1. Δράκο Μιχαήλ (δικαιολογημένος), 2. Παναή Ευαγγελία (δικαιολογημένη),3. 
Μουτάφη Δήμο Μιχαήλ (δικαιολογημένος) οι οποίοι δεν κατέστη δυνατόν να αναπληρωθούν, αφού ο 
λόγος απουσίας τους προέκυψε λίγο πριν από την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης, της οποίας η 
πρόσκληση-ημερήσια διάταξη κοινοποιήθηκε αυθημερόν, όπως ακριβώς δύναται να κοινοποιείται, 
βάσει των προαναφερόμενων κείμενων διατάξεων,  
παρόντων επίσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, της Γραμματέως της Επιτροπής, δημοτικής υπαλλήλου, κ. 
Μακρή Τριανταφυλλιάς και της κας Παπαγεωργίου Μαρίας, υπαλλήλου του Τμήματος Συλλογικών 
Οργάνων,  
Ο ίδιος (ο Πρόεδρος) ενημερώνει τα μέλη της Επιτροπής για τους λόγους που επέβαλλαν την 
παρούσα έκτακτη συνεδρίαση, λέγοντας ότι θα πρέπει να διευθετηθεί το παρακάτω θέμα που αφορά:  
«Έγκριση  για τις διαθέσεις πιστώσεων οικ. έτους 2016». Πρέπει να εγκριθούν οι διαθέσεις πίστωσης  
για την απόδοση εισφορών μισθοδοσίας , οφειλή που πρέπει να πληρωθεί έως 27-7-2016. 

ΘΕΜΑ 1
ο 
                                                                           Απόφ. 303/2016  (Α.Δ.Α: 7ΝΣ3Ω1Ρ-ΡΘΥ)   

«Έγκριση  για τις διαθέσεις πιστώσεων οικ. έτους 2016». 

(Εισήγηση Οικονομικών Υπηρεσιών) 

 Ο ίδιος ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών που αφορά: 
«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  Κ.Α Περιγραφή Ποσό 

1 Απόδοση  Απόδοση ειδικής εισφοράς ΤΑΔΚΥ –  



2 

 

Εισφορών  00-8231.0024 ΤΠΔΥ 1%  100.000,00 

2 Απόδοση 
Εισφορών  

 

00-8231.0007 

 

Απόδοση εισφορών στο ΤΕΑΔΥ  
 

20.000,00 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
 Την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών   
 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Εγκρίνει τις διαθέσεις πίστωσης προϋπολογισμού 2016, οι οποίες συνοδεύονται από τις 
προβλεπόμενες  «προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης» που δεσμεύουν την επιμέρους πίστωση στους 
σχετικούς Κ.Α. η οποία επιπροσθέτως έχει 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: 
 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 

  

Α.Α  Κ.Α Περιγραφή Ποσό 

1 Απόδοση 
Εισφορών  

 

00-8231.0024 

Απόδοση ειδικής εισφοράς ΤΑΔΚΥ – 

ΤΠΔΥ 1%  
 

100.000,00 

2 Απόδοση 
Εισφορών  

 

00-8231.0007 

 

Απόδοση εισφορών στο ΤΕΑΔΥ  
 

20.000,00 

 

Σ’ αυτό το σημείο, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της παρούσας 
συνεδρίασης. 
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

Διακοσταματίου Σάββας         Ατσίδη Ελπίδα 

      Αντιδήμαρχος                                                                                                                  
 

 

                                                                                       

       

 

 

1.   Κωνσταντίνου Αθηνόδωρος 

 

                              2.      Κορωναίος Ιωάννης 

 

 

3. Παλαιολόγου Μιχαήλ 

 

4. Ψυλλάκης Βασίλειος 

 

 

5.  Παπαδημητρίου-Ξεπαπαδάκη Βασιλική 

                                                                         

6.  Σπανός Παπαγιάννης Αναστάσιος 

 


