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Πρακτικό Συνεδρίασης 

Αριθμός: 12/20-03-2017 
  

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Δευτέρα 20 Μαρτίου 

2017 και ώρα 12:00 μ.μ., συνήλθε σε ειδική  δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Ρόδου (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 147/5-3-2017 «περί της 

εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010)και 

95 του Ν.3463/2006, την αριθ. 811/14-3-2017 «περί του ορισμού & ανάθεσης αρμοδιοτήτων 

Αντιδημάρχων»), σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Διακοσταματίου Σάββα, 

με αριθμ. πρωτ. 2/19076/15-03-2017, 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 

εννέα  (9) μέλη και ονομαστικά: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.: 1. Κορωναίο Ιωάννη, 2. Μανωλάκη Αλέξανδρο, 3. Μουτάφη Δήμο - 

Μιχαήλ, 4. Παρασκευά Δημήτριο, 5. Σταυρή Μιχαήλ, 6. Ψυλλάκη Βασίλειο, 7. Κασσανή Ευγένιο, 

8. Δράκο Στέφανο, 9. Παλαιολόγου Μιχαήλ 

ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ. 1. Καραγιάννη Μαρία (δ/νη), η οποία αναπληρώνεται από το 1
ο
 αναπληρωματικό 

μέλος της μειοψηφίας κ. Σαρρή – Υψηλάντη Σταματία, η οποία αν και κλήθηκε δεν κατέστη 

δυνατόν να παρευρεθεί στη συνεδρίαση, 2. Σπανο - Παπαγιάννη Αναστάσιο (δ/νος), ο οποίος 

αναπληρώνεται από το 2
ο
 αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας κ. Τοκούζη Παναγιώτη, ο 

οποίος αν και κλήθηκε δεν κατέστη δυνατόν να παρευρεθεί στην συνεδρίαση και στη θέση του 

κλήθηκε το  πρώτο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Παλαιολόγου Μιχαήλ, 

παρόντων επίσης, της αναπληρώτριας Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής, δημοτικής 

υπαλλήλου, κ. Παπαγεωργίου Μαρίας, υπαλλήλου του τμήματος διοικητικής υποστήριξης της 

Οικονομικής Επιτροπής,  

 

Αμέσως μετά, και αφού προηγήθηκε χαιρετισμός και σύντομη γενική ενημέρωση του Πρόεδρου 

της Οικονομικής Επιτροπής και κηρύχθηκε η έναρξη της συνεδρίασης η οποία είχε μοναδικό 

θέμα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 74, παρ. 6,  Ν. 3852/2010, την:  

 «Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου» 
 

ΘΕΜΑ 1o                                                           Απόφ. 98/2017 (Α.Δ.Α: 69Θ7Ω1Ρ-448)                    

Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με το άρθρο 74 

του Ν. 3852/2010. 
 

Ο Πρόεδρος, κατόπιν, επεσήμανε την διάταξη που προβλέπει ότι ο Αντιπρόεδρος προέρχεται από 

τα μέλη της μειοψηφίας (άρθρο 74, παρ. 6, ν..3852/2010) και εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία 

στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους.  
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Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τους ενδιαφερόμενους συμβούλους της μειοψηφίας να θέσουν 

υποψηφιότητας. 

Έπειτα, έδωσε το λόγο στον  κ. Δράκο Στέφανο, ο οποίος έκανε γνωστή στο σώμα την πρόταση 

των μελών της Επιτροπής που ανήκουν στη μείζονα μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Ρόδου, βάσει της οποίας προτείνεται να αναλάβει ο ίδιος τα καθήκοντα του Αντιπροέδρου 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου. 

 

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά με την 

εκλογή του παραπάνω υποψηφίου στη θέση του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση του Προέδρου της, 

 Την με αρ. 147/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

(Α.Δ.Α.6ΜΘΟΩ1Ρ-ΒΜΧ), 

 Το άρθρο 74 του Ν.3852/10, 

 Την υποψηφιότητα, έτσι όπως ορίστηκε από την μειοψηφία 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Eκλέγει, με φανερή ψηφοφορία (άρθρο 74, παρ. 6, Ν. 3852/2010), ως Αντιπρόεδρο της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, τον κ. Δράκο Στέφανο, Δημοτικό Σύμβουλο της 

μείζονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου. 

 

Σ’ αυτό το σημείο, περατωθέντος του θέματος της ημερήσιας διάταξης, κηρύσσεται από τον 

Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της παρούσας, ειδικής, δημόσιας  συνεδρίασης. 

      

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            

 

 Σάββας Διακοσταματίου     

       Αντιδήμαρχος                                                                                                                                       

       ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

1. Κορωναίος Ιωάννης 

 

2. Μανωλάκης Αλέξανδρος 

 

3. Μουτάφης Δήμος – Μιχαήλ 

 

4. Παρασκευάς Δημήτριος 

 

5. Σταυρής Μιχαήλ 

 

6. Ψυλλάκης Βασίλειος  

 

7. Κασσανής Ευγένιος 

 

8. Δράκος Στέφανος 

 

9. Παλαιολόγου Μιχαήλ 

         

 


