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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Από το πρακτικό της με αριθμό 24
ης

 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίασης 2021 

της 11
ης

 Ιουνίου 2021 

 

Αριθμός Απόφασης  424/2021 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ  

 Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της 24ης Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2021. 

Στη Ρόδο σήμερα Παρασκευή 11
η
 Ιουνίου 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.: 

2/28237/11-06-2021, 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 163/33282/29-5-2020 του 

Υπ. Εσωτερικών και τις Εγκυκλίους 18318/13-3-2020, 40 με αρ.πρωτ.: 20930/31-3-2020 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 
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

ενώ κλήθηκαν για τη συμμετοχή 

1.  Καμπουράκης Β. Αντώνης  

2.  Καρίκης Ευστράτιος  

3.  Καμπούρης Τηλέμαχος    

4.  Φλοσκάκης Νεκτάριος    

5.  Κιαχαγιά - Μαγιόγλου Τσαμπίκα .  

6.  Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης)  

7.  Μανέττας Βασίλειος  

8.  Σπυρόπουλος Σπύρος  

9. Διακοσταματίου Σάββας (Δήλωσε αποχή από 

την συζήτηση και ψηφοφορία του 01
ου 

θέματος της 

ημερήσιας διάταξης) 
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10. Παλαιολόγου Μιχαήλ (Δήλωσε αποχή από την 

συζήτηση και ψηφοφορία του 01
ου 

θέματος της 

ημερήσιας διάταξης) 

 

11. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος 

(Δήλωσε την παρουσία στη συνεδρίαση και 

συγχρόνως την αποχή του από την ψηφοφορία των 

θεμάτων) 

 

 

 

Το μέλος της μειοψηφίας κ. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος δήλωσε το εξής: 
.… Κύριοι πρέπει να σας δηλώσω την παρουσία μου στην 24η έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της οικονομικής 

επιτροπής για τις 11.06.2021 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 τρία (03) θέματα της 

ημερήσιας διάταξης, καθώς και την απόφαση για την έγκριση της έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης, 

δέχτηκαν στο να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις: 

1. Α) Έγκριση καθορισμού των χώρων και των τιμών των προς παραχώρηση τμημάτων αιγιαλού, 

παραλίας. Β) Έγκριση και καθορισμός των όρων της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του 

δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας σε τρίτους. (Εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/26842/04-06-2021 της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών). 

Το θέμα θεωρείται κατεπείγον λόγω των ασφυκτικών προθεσμιών που έχουν προκύψει και την 

αναγκαιότητα ολοκλήρωσης των διαδικασιών της παραχώρησης εντός του τρέχοντος μηνός. 

2. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Αποκατάσταση λοιπών όψεων και ενεργειακή 

αναβάθμιση Δημαρχιακού Μεγάρου» στην πρόσκληση ΑΤ06, στον άξονα προτεραιότητας με τίτλο «Αστική 

Αναζωογόνηση» στο Μέτρο IV «Παρεμβάσεις αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού, αποκατάστασης και 

επανάχρησης για την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας» του προγράμματος «Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης 

για την Τοπική Αυτοδιοίκηση - ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών. (α/α εισήγησης 1049/11-

06-2021 της Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων).  

 Το θέμα αυτό θεωρείται κατεπείγον λόγω προθεσμιών. 

3. Επικαιροποίηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο διαγωνισμό του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ Α’ Λ.Τ. ΛΙΝΔΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ» (α/α εισήγησης 1048/11-06-2021 της 

Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων). 

Το θέμα αυτό θεωρείται κατεπείγον λόγω προθεσμιών. 

 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των θεμάτων αυτών όπως παραπάνω αναλυτικά αναφέρονται. 

 Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 24
ης

 έκτακτης 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. 
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 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. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

Εγκρίνει τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της 24
ης

 Έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμου Ρόδου, προκειμένου να ληφθούν οι  αποφάσεις  των θεμάτων  που ακολουθούν:  

1. Α) Έγκριση καθορισμού των χώρων και των τιμών των προς παραχώρηση τμημάτων αιγιαλού, 

παραλίας. Β) Έγκριση και καθορισμός των όρων της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του 

δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας σε τρίτους. (Εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/26842/04-06-2021 της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών). 

Το θέμα θεωρείται κατεπείγον λόγω των ασφυκτικών προθεσμιών που έχουν προκύψει και την 

αναγκαιότητα ολοκλήρωσης των διαδικασιών της παραχώρησης εντός του τρέχοντος μηνός. 

2. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Αποκατάσταση λοιπών όψεων και ενεργειακή 

αναβάθμιση Δημαρχιακού Μεγάρου» στην πρόσκληση ΑΤ06, στον άξονα προτεραιότητας με τίτλο «Αστική 

Αναζωογόνηση» στο Μέτρο IV «Παρεμβάσεις αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού, αποκατάστασης και 

επανάχρησης για την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας» του προγράμματος «Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης 

για την Τοπική Αυτοδιοίκηση - ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών. (α/α εισήγησης 1049/11-

06-2021 της Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων).  

 Το θέμα αυτό θεωρείται κατεπείγον λόγω προθεσμιών. 

3. Επικαιροποίηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο διαγωνισμό του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ Α’ Λ.Τ. ΛΙΝΔΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ» (α/α εισήγησης 1048/11-06-2021 της 

Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων). 

Το θέμα αυτό θεωρείται κατεπείγον λόγω προθεσμιών. 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ.424 /2021  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρίκης Ευστράτιος 

Φλοσκάκης Νεκτάριος                                                                             

Κιαχαγιά - Μαγιόγλου Τσαμπίκα    

Coliadis Alexandre-Basile (Αλέξης)  

Μανέττας Βασίλειος 

                              Σπυρόπουλος Σπύρος 

        Διακοσταματίου Σάββας 

        Παλαιολόγου Μιχαήλ 

  

 

 

 

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

      Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Τηλέμαχος Καμπούρης 
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

    

 

 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

α/α 

η αναπληρώτρια 

 

 
Παπαγεωργίου Μαρία 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Δήμαρχος Ρόδου 
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