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ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος 

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

Αριθμός: 52/1-12-2017  

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου 

2017 και ώρα 12:00 π.μ., συνήλθε σε έκτακτη -κατεπείγουσα 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 Αντιπροέδρου κ. Δράκου Στέφανου, με αριθμ. πρωτ. 

2/100521/1-12-2017, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα και σύμφωνα με άρθρο 67 του ν. 3852/2010.   

Αφού διαπιστώθηκε από τον Αντιπρόεδρο 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. Παρασκευά Δημήτριο, 2. Σταυρή Μιχαήλ, 3. Ψυλλάκη Βασίλειο, 

4.Κασσανή Ευγένιο, 5. Παλαιολόγου Μιχαήλ, 6. Σαρικά Γεώργιο,  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ. 1. Κορωναίο Ιωάννη (δικ/νος), ο οποίος αναπληρώνεται από το 1
ο
 αναπληρωματικό 

μέλος της πλειοψηφίας κ. Παλαιολόγου Μιχαήλ, 2. Μανωλάκη Αλέξανδρο (δικ/νο), ο οποίος 

αναπληρώνεται από το 2
ο
 αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Σαρικά Γεώργιο, 3. Μουτάφη 

Δήμο-Μιχαήλ (δικ/νος), ο οποίος αναπληρώνεται από το 3
ο
 αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. 

Τσίκκη Δημήτριο ο οποίος αν και κλήθηκε δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί, 4. Καραγιάννη Μαρία 

(δικ/νη), η οποία  αναπληρώνεται από το 1
ο
 αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας κ. Σαρρή - 

Υψηλάντη Σταματία, η οποία αν και κλήθηκε δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί, 5. Σπανο - 

Παπαγιάννη Αναστάσιο (δικ/νος), ο οποίος αναπληρώνεται από το 2
ο
 αναπληρωματικό μέλος της 

μειοψηφίας κ. Τοκούζη Παναγιώτη ο οποίος αν και κλήθηκε δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί, 

παρόντων επίσης, της αναπληρώτριας Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής, δημοτικής υπαλλήλου 

κ. Παπαγεωργίου Μαρίας και της κ. Καρτάνου Παρασκευής υπαλλήλων του τμήματος διοικητικής 

υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής,  

 

 

ΘΕΜΑ                                                                   Aπόφ. Αρ.700/ 2017 (ΑΔΑ:  7ΘΔΝΩ1Ρ-3ΗΙ) 

Λήψη απόφασης για την αιτιολογία  σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής 

Επιτροπής. 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου 

2017 και ώρα 12:00 π.μ., συνήλθε σε έκτακτη -κατεπείγουσα 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 Αντιπροέδρου κ. Δράκου Στέφανου, με αριθμ. πρωτ. 

2/100521/1-12-2017, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα και σύμφωνα με άρθρο 67 του ν. 3852/2010.   
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Αφού διαπιστώθηκε από τον Αντιπρόεδρο 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. Παρασκευά Δημήτριο, 2. Σταυρή Μιχαήλ, 3. Ψυλλάκη Βασίλειο, 

4.Κασσανή Ευγένιο, 5. Παλαιολόγου Μιχαήλ, 6. Σαρικά Γεώργιο,  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ. 1. Κορωναίο Ιωάννη (δικ/νος), ο οποίος αναπληρώνεται από το 1
ο
 αναπληρωματικό 

μέλος της πλειοψηφίας κ. Παλαιολόγου Μιχαήλ, 2. Μανωλάκη Αλέξανδρο (δικ/νο), ο οποίος 

αναπληρώνεται από το 2
ο
 αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Σαρικά Γεώργιο, 3. Μουτάφη 

Δήμο-Μιχαήλ (δικ/νος), ο οποίος αναπληρώνεται από το 3
ο
 αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. 

Τσίκκη Δημήτριο ο οποίος αν και κλήθηκε δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί, 4. Καραγιάννη Μαρία 

(δικ/νη), η οποία  αναπληρώνεται από το 1
ο
 αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας κ. Σαρρή - 

Υψηλάντη Σταματία, η οποία αν και κλήθηκε δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί, 5. Σπανο - 

Παπαγιάννη Αναστάσιο (δικ/νος), ο οποίος αναπληρώνεται από το 2
ο
 αναπληρωματικό μέλος της 

μειοψηφίας κ. Τοκούζη Παναγιώτη ο οποίος αν και κλήθηκε δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί, 

παρόντων επίσης, της αναπληρώτριας Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής, δημοτικής υπαλλήλου 

κ. Παπαγεωργίου Μαρίας και της κ. Καρτάνου Παρασκευής υπαλλήλων του τμήματος διοικητικής 

υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής,  

Ο ίδιος (ο Αντιπρόεδρος), κήρυξε την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης ενημερώνοντας ταυτόχρονα τα 

μέλη της Επιτροπής για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του παρακάτω μοναδικού θέματος, όπου 

σύμφωνα με το άρθρο 67, του Ν. 3852/2010, δύναται με τη σύμφωνη γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας 

των μελών της, να λάβει τις σχετικές αποφάσεις:  

1. Έγκριση για τις διαθέσεις πιστώσεων και αναλήψεις υποχρεώσεων δαπανών οικονομικού 

έτους 2017».  

Το θέμα αυτό θεωρείται κατεπείγον προκειμένου να πληρωθούν έγκαιρα οι αποδοχές 

των εργαζομένων προγράμματος του Δήμου «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ». 

(Εισήγηση  Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/100437/01-12-2017) 

 
Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Τις διατάξεις των άρθρων 67 και 72 του Ν. 3852/2010, 

· Την τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του Αντιπροέδρου της  για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα 

του ανωτέρω θέματος,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Εγκρίνει το κατεπείγον της σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και 

την κατεπείγουσα συζήτηση και λήψη απόφασης του παρακάτω μοναδικού θέματος : 

1. Έγκριση για τις διαθέσεις πιστώσεων και αναλήψεις υποχρεώσεων δαπανών οικονομικού 

έτους 2017», προκειμένου να πληρωθούν έγκαιρα οι αποδοχές των εργαζομένων 

προγράμματος του Δήμου «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ». 
 

 

ΘΕΜΑ 1o                                                             Aπόφ. Αρ.701/ 2017 (ΑΔΑ: 6Ψ97Ω1Ρ-7ΨΥ) 

Έγκριση για τις διαθέσεις πιστώσεων και αναλήψεις υποχρεώσεων δαπανών οικονομικού έτους 

2017».  

 (Εισήγηση  Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/100437/01-12-2017) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/100437/1-12-2017 η οποία έχει ως εξής: 
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ΘΕΜΑ: Διαβίβαση   πίνακα  για διαθέσεις πιστώσεων και ανάληψη υποχρεώσεων   

οικονομικού έτους 2017.  

 Πίνακας για διαθέσεις πιστώσεων και ανάληψη  υποχρεώσεων   σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Π.Δ/τος  80/2016 , λόγω του κατεπείγοντος προκειμένου να καταβληθούν έγκαιρος  αποδοχές και 

εισφορές των υπαλλήλων του προγράμματος (Βοήθεια στο σπίτι). 

 

 

1. Πίνακας Διαθέσεων 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Αποδοχές  15-6041.0001 
Αποδοχές υπαλλήλων Ορισμένου 

χρόνου  (Βοήθεια στο σπίτι)  
  4.000,00 

2 Εισφορές  15-6054.0001 
Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου 

προσωπικού ( Βοήθεια στο σπίτι )  
           2.000,00 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της αναπληρώτριας Προίσταμένης Δ/νσης Οικονομικών κας Καλογήρου 

Παρασκευής και του προϊσταμένου Λογιστηρίου κ. Καράμπη Ηλία). 

 
Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Την με αρ. πρωτ.: 2/100437/1-12-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

· Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

· Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010 

· Την με αριθ. 700/2017 (Α.Δ.Α.: 7ΘΔΝΩ1Ρ-3ΗΙ ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Ρόδου με θέμα «Λήψη απόφασης για την αιτιολογία  σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης 

Οικονομικής Επιτροπής». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες και προχωρά στις διαθέσεις πιστώσεων στους σχετικούς Κ.Α., 

προϋπολογισμού 2017, οι οποίες επιπροσθέτως έχουν ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο 

Δεσμεύσεων όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο του Υπουργείου 

Οικονομικών, ως ακολούθως: 

 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Αποδοχές  15-6041.0001 
Αποδοχές υπαλλήλων Ορισμένου 

χρόνου  (Βοήθεια στο σπίτι)  
  4.000,00 

2 Εισφορές  15-6054.0001 
Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου 

προσωπικού ( Βοήθεια στο σπίτι )  
           2.000,00 

 
Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. 

Διακοσταματίου Σάββα, να υπογράψει όλες τις ανωτέρω αποφάσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, ως 

διατάκτης, όπου σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 διατάκτης είναι η Οικονομική Επιτροπή. 
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Σ’ αυτό το σημείο, περατωθέντος του θέματος της ημερήσιας διάταξης, κηρύσσεται από τον 

Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της παρούσας ειδικής συνεδρίασης. 
 

  

 

             

       Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                             

 

 

        Δράκος Στέφανος 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

1. Παρασκευάς Δημήτριος 

 

2. Σταυρής Μιχαήλ 

 

 

3. Ψυλλάκης Βασίλειος  

 

4. Κασσανής Ευγένιος   

 

 

5. Παλαιολόγου Μιχαήλ 

 

6. Σαρικάς Γεώργιος  

 

 

          

 

 
  

 


