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Από το πρακτικό της με αριθμό 03ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίασης 2021
της 09ης Φεβρουαρίου 2021

Αριθμός Απόφασης 80/2021

              Περίληψη  
              ΘΕΜΑ 27  ο   

  Έκδοση χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής,  ορισμός υπολόγου.  (α/α εισήγησης 581/02-02-
2021 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).  

           Στη  Ρόδο  σήμερα  Τρίτη,  09η Φεβρουαρίου  2021 με  την  δια  περιφοράς  διαδικασία η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου  (σύμφωνα με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου,
αριθ. 760/08-09-2019 (676ΧΩ1Ρ-ΧΑΞ)  «Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου (άρθρα
74, Ν.3852/2010, 71 Ν.4555/2018, 2 Ν.4623/2019 και εγκύκλιο ΥΠΕΣ ΑΡ. 90/2019», την με αρ. 276/23-09-
2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου «Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους» και την
υπ’  αριθμό 2116/29-09-2020  απόφαση  Δημάρχου  (Α.Δ.Α.:  9ΑΟΦΩ1Ρ-79Φ)  «Ορισμός  Αντιδημάρχων ως
τακτικά  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  και  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής», σύμφωνα  με  την  έγγραφη
πρόσκληση  του  Προέδρου της Οικονομικής  Επιτροπής  και  Δημάρχου  Δήμου Ρόδου  κ.  Αντώνη  Β.
Καμπουράκη,  με  αριθμ.  πρωτ.:  2/5930/05-02-2021,  η οποία  κοινοποιήθηκε  νομότυπα,  σύμφωνα  με  το
άρθρο 77, παράγραφος 6 του Ν.4555/2018, το άρθρο 184 του Ν.4635/2019 και τα διαλαμβανόμενα στην
Εγκύκλιο 163/33282/29-05-2020 του Υπ.  Εσωτερικών και  τις  Εγκυκλίους  18318/13-03-2020,  40 με αρ.
πρωτ.: 20930/31-03-2020 και 426/2020 με αρ. πρωτ.:  77233/13-11-2020 του ΥΠΕΣ και,  αποφασίζει την
έκδοση των κατωτέρω αποφάσεων.

         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  άνω  των  2/3  μελών  ήτοι  δέκα  (10)  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.  Φλοσκάκης Νεκτάριος

05.  Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα

1/4

mailto:oikepitropi@rhodes.gr
http://www.rhodes.gr/


06.  Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης)

07.  Μανέττας Βασίλειος

08.  Σπυρόπουλος Σπύρος

09. Διακοσταματίου Σάββας (Δηλώνει συμμετοχή 
στη συνεδρίαση αλλά αποχή από την ψηφοφορία του
01ου  και 29ου θέματος της ημερήσιας διάταξης)

10. Παλαιολόγου Μιχαήλ (Δηλώνει συμμετοχή 
στη συνεδρίαση αλλά αποχή από την ψηφοφορία του
01ου  και 29ου θέματος της ημερήσιας διάταξης)

11. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος
(Δηλώνει παρών στην συνεδρίαση αλλά αποχή από 
τη  ψηφοφορία την συζήτηση και λήψη αποφάσεων)

Το μέλος της μειοψηφίας κ. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος δήλωσε το εξής:
 .......  Κύριοι  πρέπει  να  σας  δηλώσω  την  παρουσία  μου  στην ημερήσια  διάταξη  της  τακτικής  δια  περιφοράς
συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής για τις 09.02.2021 και συγχρόνως την αποχή μου από την ψηφοφορία των
θεμάτων για τους λόγους τους οποίους έχω εκφράσει στο παρελθόν επανειλημμένα. 

Αφού  ενημερώθηκαν  τα  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  ηλεκτρονικά  -  με  email,  για  τα  θέματα  της
ημερήσιας  διάταξης,  επί  συνόλου είκοσι  εννέα  (29)  και  για  την ύπαρξη  τεσσάρων (04)  κατεπειγόντων
θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις τους για το παρακάτω θέματα,
σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. εισήγησης
581/02-02-2021 στην εφαρμογή εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής, ορισμός υπολόγου. 

1 Στον  προϋπολογισμό  οικ. έτους 2021 έχει εγγραφεί ο Κ.Α. 20-6211.0002 με τίτλο: «Δαπάνες νέων
παροχών,  αυξήσεις  παροχών,  παραλλαγή  –  μετατόπιση  δικτύων,  επέκταση  και  συμπλήρωση
δικτύων». 

2 Η Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών, βάση του Τεχνικού Προγράμματος και τον προγραμματισμό
του Δήμου αιτήθηκε από την ΔΕΔΔΗΕ το κάτωθι:

Μετατόπιση ξύλινων στύλων ΜΤ στην Δ.Κ. Έμπωνας,  συνολικού κόστους 9.207,27€ (με το ΦΠΑ)
σύμφωνα με το αρ. πρωτ. (Δήμου Ρόδου) 16/3213/22-01-2021 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ.

Η ανωτέρω δαπάνη κρίνεται απαραίτητη, διότι  εμποδίζονται οι εργασίες για την εκτέλεση του έργου
¨ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ  Δ.Κ.  ΕΜΠΩΝΑΣ  ΛΟΓΩ  ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ  ΑΠΟ  ΤΙΣ  ΘΕΟΜΗΝΙΕΣΤΟΥ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019¨

Συνολικό ποσό :  9.207,27€

 Οι  πληρωμές  στη  Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.  έχουν  την  ιδιαιτερότητα  ότι  η  εταιρεία  δεν  εκδίδει  τιμολόγιο  επί
πιστώσει αλλά μόνο εφόσον εξοφληθεί η δαπάνη. Από την άλλη πλευρά όμως, η έκδοση εντάλματος για
την πληρωμή οποιασδήποτε δαπάνης από τους Δήμους προϋποθέτει  την έκδοση τιμολογίου από τον
δικαιούχο της πληρωμής. Οδηγούμαστε λοιπόν σε αδιέξοδο που μπορεί να επιλυθεί μόνο με την έκδοση
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του  Ν
3463/2007 (Δ.Κ.Κ.),  απαιτείται   απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έκδοση του.  Με την
απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή επίσης καθορίζει την προθεσμία απόδοσης λογαριασμού που δεν
μπορεί να είναι μεγαλύτερη του τριμήνου πρέπει δε να λήγει ένα τουλάχιστον μήνα πριν το τέλος του
οικονομικού έτους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του Β. Δ/τος 17/5-15/6/1959

3 Τα  εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα Δημοτικών Υπαλλήλων.

4 Στην Οικονομική υπηρεσία έχει σταλεί η σχετική πρόταση για τη δέσμευση της ανωτέρω πίστωσής
σε βάρος του Κ.Α. 20-6211.0002 οικονομικού έτους 2021.
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Μετά από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση :

1.  Να εγκρίνει την έκδοση χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής ποσού 9.207,27€ σε βάρος του Κ.Α. 20-
6211.0002 & τίτλο: «Δαπάνες νέων παροχών, αυξήσεις παροχών, παραλλαγή – μετατόπιση δικτύων,
επέκταση και συμπλήρωση δικτύων».

2.  Να ορίσει ως υπόλογο τον κ. Μεταξωτό Νικόλαο, μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Ρόδου στο όνομα του
οποίου θα εκδοθεί το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής.

3. Η απόδοση λογαριασμού από τον υπόλογο υπάλληλο να  γίνει εντός τριών μηνών από την ημερομηνία
της απόφασης της Ο. Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του Β. Δ/τος 17/5-15/6/1959. 

Η  Επιτροπή
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,

 Την εισήγηση με αρ. 581/02-02-2021 της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου. 
 Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 03ης Τακτικής δια περιφοράς

συνεδρίασης 2021,  η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά - με  email σε όλα τα μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής, 

 Το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019.
 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).

 Την με αρ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας.
 Τις Εγκυκλίους με αρ. 163/33282/29-5-2020, 18318/13-3-2020, 40 με αρ. πρωτ.: 20930/31-3-2020 
 Το με αρ. πρωτ.: 60249/22-9-2020 έγγραφο και την εγκύκλιο 426/2020 με αρ. πρωτ.: 77233/13-11-

2020 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').

 Την διαπιστωτική πράξη με ημερομηνία 30-09-2020 για την σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει  τον ορισμό του μόνιμου υπαλλήλου Δήμου Ρόδου κ.  Μεταξωτό Νικόλαο ως υπόλογο, ο
οποίος θα επιμεληθεί και θα διαχειριστεί το ποσό των  εννέα χιλιάδων διακοσίων επτά και είκοσι
επτά ευρώ (9.207,27) προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία, για τις ανάγκες πληρωμής
κοστολογίου της ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με το αρ. πρωτ. (Δήμου Ρόδου) 16/3213/22-01-2021 έγγραφο-
κοστολόγιο τους, που αφορά την μετατόπιση ξύλινων στύλων ΜΤ στην Δ.Κ. Έμπωνας και να αποδώσει
λογαριασμό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Το ανώτερο ποσό θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε.:  20-6211.0002 & τίτλο «Δαπάνες νέων παροχών, αυξήσεις
παροχών, παραλλαγή – μετατόπιση δικτύων, επέκταση και συμπλήρωση δικτύων»

3. Η απόδοση λογαριασμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959, από τον
ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο θα πρέπει να περαιωθεί έως και την 08η  Μαΐου 2021.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 80/2021 
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              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

      Αντώνης Β.  Καμπουράκης

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τηλέμαχος Καμπούρης



           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Καρίκης Ευστράτιος
Φλοσκάκης Νεκτάριος
Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα   
Coliadis Alexandre-Basile (Αλέξης) 
Μανέττας Βασίλειος

                       Σπυρόπουλος Σπύρος
                                                                                              Διακοσταματίου Σάββας
                                                                                              Παλαιολόγου Μιχαήλ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
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Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

α/α η αναπληρώτρια

Παπαγεωργίου Μαρία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αντώνης Β.  Καμπουράκης
Δήμαρχος Ρόδου


	 Περίληψη

