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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος 

Τηλ. Επικ/νίας. : 22413-61339, 22413-61301   

E-mail : oikepitropi@rhodes.gr,  URL : www.rhodes.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Από το πρακτικό της με αριθμό 31
ης

 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίασης 2021 

της 06
ης

 Αυγούστου 2021 

 

Αριθμός Απόφασης  604/2021 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 03
ο
  εκτός ημερήσιας διάταξης 

   Έγκριση της υπ’ αριθ. 46/2021 απόφασης Δ.Σ. του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης που 

αφορά «Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 40.000€ από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 

για την « Ψηφιοποίηση, προβολή και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος του Μουσείου 

Νεοελληνικής Τέχνης Ρόδου και την 05η τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021». (Εισήγηση με 

α/α 1240/03-08-2021 Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ρόδου). 

Στη Ρόδο σήμερα Παρασκευή 06
η
 Αυγούστου 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.: 2/37956/02-08-2021, 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 .  
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6.  Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης)  

7.  Μανέττας Βασίλειος  

8.  Σπυρόπουλος Σπύρος  

9. Διακοσταματίου Σάββας   

10.  Παλαιολόγου Μιχαήλ   

11. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος 

(Δήλωσε την παρουσία του στην τακτική 

συνεδρίαση αλλά αποχή 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 ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση δια περιφοράς της 31

ης
 Οικονομικής 

Επιτροπής, την Παρασκευή, 06 Αυγούστου 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 όλα τα θέματα επί 

συνόλου τριάντα (30) και για την ύπαρξη τριών (03) κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, 

ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις τους για την εισήγηση με α/α 1240/03-08-2021 του Μουσείου 

Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ρόδου καθώς και την συμπληρωματική εισήγηση αυτής για την ένταξη της ως 

θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, με αρ. πρωτ: 2/38251/03-08-2021, η  οποία έχει ως εξής: 

Θέμα: «Λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή επιχορήγησης ποσού 40.000,00 €  από το 

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την «Ψηφιοποίηση, προβολή και ανάδειξη του 

πολιτιστικού αποθέματος του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης Ρόδου 5
η
 τροποποίηση 

Προϋπολογισμού 2021.                                                                                     

Υποβάλλουμε απόσπασμα πρακτικού της δια περιφοράς συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, Δήμου Ρόδου της 26-7-2021, που αφορά την υπ’ αριθ. 

46/2021 απόφαση του και παρακαλούμε όπως την εγκρίνεται. 

Α π ό σ π α σ μ α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 12/26-7-2021 τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, Δήμου Ρόδου. 

                   

Αριθ. Απόφασης 46 

 

       Π ε ρ ί λ η ψ η 

«Λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή 

επιχορήγησης ποσού 40.000,00 €  από το Υπουργείο 

Πολιτισμού και Αθλητισμού για την «Ψηφιοποίηση, 

προβολή και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος 

του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης Ρόδου 5
η
 

τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021» 

 Στο Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης, Δήμου Ρόδου, σήμερα 26-7-2021 ημέρα Δευτέρα με την δια 

περιφοράς διαδικασία το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, Δήμου Ρόδου 

ύστερα από την υπ’ αριθ. 632/22-7-2021 πρόσκληση της Προέδρου, 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 και 40 με αρ. πρωτ.: 20930/31-3-2020 του ΥΠΕΣ, αποφασίζει την έκδοση της 

παρακάτω απόφασης.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ψήφισαν 6 ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Σουμέλα  - Μαρία Καραχάλιου, Πρόεδρος, 2) Αϊβάζης Σέργιος, Αντιπρόεδρος, 3) 

Δράκος Στέφανος,4) Μαντζόν Μαρία, 5) Δαβιλά Γεωργία, 6) Στεργενάκη Σταματία. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Σείτης Μιχάλης.  
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Η Πρόεδρος ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι με το υπ’ αριθμ. 300094/9-7-2021 

(ΑΔΑΨΘ7Ν4653Π4-8ΔΥ) μας κοινοποιήθηκε η απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού 

σχετικά με την επιχορήγηση του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ρόδου, για την υλοποίηση της 

πρότασης “Ψηφιοποίηση, προβολή και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος του Μουσείου Νεοελληνικής 

Τέχνης Ρόδου”. 

Έχοντας υπόψη το παραπάνω έγγραφο θα πρέπει να προβούμε στην αποδοχή του ποσού των 40.000,00 €. Το 

ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00€) θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του 

ΥΠΠΟΑ, έτους 2021 με ειδικό φορέα 1021/205 και ΑΛΕ 2310802897, για το οικονομικό έτος 2021. 

Το ποσό των 40.000,00 €, ως προς τα έσοδα θα πιστωθεί στον ΚΑ 1219.01 «Λοιπές επιχορηγήσεις (Με την 

οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για την «Ψηφιοποίηση, προβολή και 

ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης Ρόδου») και ως προς τα 

έξοδα θα πιστωθεί στον ΚΑ εξόδων 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού και συγκεκριμένα στον 

ΚΑ 15-6471.02 «Ψηφιοποίηση, προβολή και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος του Μουσείου 

Νεοελληνικής Τέχνης Ρόδου (Με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού).» 

Ειδικότερα το ποσό θα διατεθεί για να την προσπάθεια του Μουσείου να ενισχύσει αφενός το ψηφιακό του 

αποτύπωμα και αφετέρου να μειώσει την ανάγκη φυσικής παρουσίας στους χώρους του Μουσείου στο 

πλαίσιο άσκησης της εκπαιδευτικής – παιδαγωγικής του δραστηριότητας με αφορμή την περίοδο πανδημίας 

που διανύουμε, αλλά και την ανάγκη προσαρμογής και ένταξης στα νέα δεδομένα που επιτάσσει η σύγχρονη 

ψηφιακή εποχή. 

Τα λογότυπα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, τα οποία θα πρέπει να συνοδεύονται με την 

διατύπωση: «Με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», θα μας 

αποσταλούν μόλις εκδοθεί η σχετική απόφαση και σε συνεννόηση με την υπηρεσία μας. 

 Τέλος, για οποιαδήποτε αλλαγή σε ό,τι αφορά τον χώρο ή τον χρόνο της επιχορηγούμενης δράσης, εξαιτίας 

της υγειονομικής κρίσης, παρακαλούμε θα ενημερώσουμε το ΥΠ.ΠΟ. 

Η κα Δαβιλά: ΨΗΦΙΣΕ ΠΑΡΩΝ. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ, 

λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και  μετά  από ανταλλαγή απόψεων των μελών αυτού,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

1. Εγκρίνει την αποδοχή επιχορήγησης ποσού 40.000,00 €  από το Υπουργείο Πολιτισμού και 

Αθλητισμού για την «Ψηφιοποίηση, προβολή και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος του 

Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης Ρόδου 5
η
 τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021. 

2. Εγκρίνει την 5
η
 τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, Δήμου  

Ρόδου, οικονομικού έτους 2021, ως εξής: 
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Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με α/α 1240/03-08-2021 του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ρόδου και την με αρ. 

πρωτ: 2/38251/03-08-2021 συμπληρωματική εισήγηση αυτής για την ένταξη της ως θέμα εκτός 

ημερήσιας διάταξης,  

 Την με αρ. 571/2021 (Α.Δ.Α.: 9ΦΝΔΩ1Ρ-ΣΜ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την 

ένταξη των  θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης στην συγκεκριμένη συνεδρίαση. 

 Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 31
ης

 τακτικής δια περιφοράς 

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

Επιτροπής,  

 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. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

1. Εγκρίνει την αποδοχή επιχορήγησης ποσού 40.000,00€ από το Υπουργείο Πολιτισμού και 

Αθλητισμού για την «Ψηφιοποίηση, προβολή και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος του Μουσείου 

Νεοελληνικής Τέχνης Ρόδου». 

2. Εγκρίνει την 05
η
 Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021 του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου 

Ρόδου, όπως παρακάτω αναλυτικά περιγράφεται. 
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Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ.604 /2021  

  

 

 

 

 

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρίκης Ευστράτιος 

Φλοσκάκης Νεκτάριος                                                                             

Κιαχαγιά - Μαγιόγλου Τσαμπίκα    

Coliadis Alexandre-Basile (Αλέξης)  

Μανέττας Βασίλειος 

                             Σπυρόπουλος Σπύρος 

        Διακοσταματίου Σάββας 

        Παλαιολόγου Μιχαήλ                                                                               

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ    
 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

α/α 

η αναπληρώτρια 

 

 
Παπαγεωργίου Μαρία 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

      Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Τηλέμαχος Καμπούρης 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Δήμαρχος Ρόδου 
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