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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Δ Η Μ Ο Σ   Ρ Ο Δ Ο Υ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Πλατεία Ελευθερίας 01, 85100, Ρόδος 

Τηλ. Επικ/νίας. : 22413 61301, 22413 61339     oikepitropi@rhodes.gr,   www.rhodes.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

 

Από το πρακτικό της με αριθμό 01
ης

 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίασης  

της 24
ης 

Ιανουαρίου 2022 

 

Αριθμός Απόφασης 12/2022 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 12
o 
 

 Αποδοχή χρηματοδότησης. (Εισήγηση με α/α 1837/14-01-2022 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών). 

 

          Στη Ρόδο σήμερα Δευτέρα 24
η
 Ιανουαρίου 2022 με την δια περιφοράς διαδικασία η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Ρόδου (σύμφωνα με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 002/09-01-

2022 (Α.Δ.Α.:ΨΩ3ΕΩ1Ρ-ΩΒ6) «Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου και σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στα άρθρα 74 του Ν.3852/2010, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τα Άρθρα, 76 του Ν.4555/2018 

και 02 του Ν.4623/2019, στο Άρθρο 61 του Ν.4873/2021 και την υπ’ αριθμό 29/10-01-2022 απόφαση Δημάρχου 

(Α.Δ.Α.: ΩΑ0ΖΩ1Ρ-34Ν) «Ορισμός Αντιδημάρχων ως  τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής», σύμφωνα με 

την έγγραφη πρόσκληση με αριθμ. πρωτ.: 2/3551/18-01-2022, 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  643/69472/24-09-2021 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 επτά (07) 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.  Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης)  

05.   Φλοσκάκης Νεκτάριος  

06.  Μανέττας Βασίλειος  

07.  Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα  
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08.  Γιαννάς Νικόλαος (Δήλωσε παρουσία στην τακτική 

συνεδρίαση αλλά αποχή από την ψηφοφορία των 

θεμάτων εντός και εκτός ημερήσιας διάταξης) 

 

09. Κορωναίος Ιωάννης (Δήλωσε παρουσία στην 

τακτική συνεδρίαση αλλά αποχή από την ψηφοφορία 

των θεμάτων εντός και εκτός ημερήσιας διάταξης) 

 

10. Παλαιολόγου Μιχαήλ (Δήλωσε παρουσία στην 

τακτική συνεδρίαση αλλά αποχή από την ψηφοφορία 

των θεμάτων εντός και εκτός ημερήσιας διάταξης) 

 

11. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος (Δήλωσε 

παρουσία στην τακτική συνεδρίαση αλλά αποχή από την 

ψηφοφορία των θεμάτων εντός και εκτός ημερήσιας 

διάταξης) 

 

 
Τα μέλη της μειοψηφίας κ. κ. Γιαννάς Νικόλαος, Κορωναίος Ιωάννης, Παλαιολόγου Μιχαήλ και 

Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος δήλωσαν το εξής: 
ΘΕΜΑ: Συμμετοχή σε δια περιφοράς συνεδρίαση και αποχή από την ψηφοφορία  των θεμάτων.          

              Κύριε Πρόεδρε, 

              Με την παρούσα επιστολή μας, δηλώνουμε την συμμετοχή μας στην 1
η
 τακτική και δια περιφοράς συνεδρίαση  των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου κατά την 24
η
/01/2022 σύμφωνα  και  με την υπ΄αριθ. 

πρωτ.2/3551/18.01.2022  Πρόσκληση, απέχοντας  όμως  συνειδητά από  την ψηφοφορία των θεμάτων της ημερήσιας  

διάταξης ή τυχόν εκτός αυτής, σε ένδειξη διαμαρτυρίας  για  την εκ μέρους  σας συνεχιζόμενη σύγκληση  του συλλογικού 

οργάνου κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοιού COVID-19 με την δια περιφοράς 

διαδικασία, παραθέτοντας  επιπροσθέτως τα παρακάτω τα οποία και επιθυμούμε να καταγραφούν αυτούσια στα πρακτικά 

της εν λόγω Συνεδρίασης.  Με την επιλογή σας αυτή, κατά την οποία όπως γνωρίζετε μεταξύ άλλων: α) αντικαθίσταται ο 

διάλογος με την γραπτή επικοινωνία  β) δεν επιτρέπεται η διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων προς ψήφιση γ) δεν μπορεί 

να  συνδυαστεί  με κάποιον από τους υπόλοιπους τρόπους συνεδρίασης (ΥΠ.ΕΣ. εγκύκλιος  643/69472/24.09.2021) δ) 

αδυναμία φυσικής παρουσίας εκτός από τα μέλη του συλλογικού οργάνου και όσων μπορούν υπό κανονικές συνθήκες να      

συμμετέχουν (χωρίς δικαίωμα ψήφου δημοτικοί σύμβουλοι από δημοτικές παρατάξεις που δεν εξέλεξαν μέλος σε αυτό - 

Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Ρόδου όταν συζητούνται θέματα που αφορούν την κοινότητα τους – 

εκπρόσωποι φορέων ή πολίτες – υπηρεσιακά ή άλλα πρόσωπα προς παροχή πληροφοριών), συντελείται ιδιαίτερη συνθήκη, 

κατά την οποία η εφαρμογή της συμμετοχικής δημοκρατίας και ο δομημένος διάλογος δοκιμάζονται βάναυσα και η 

κατάργηση ενημέρωσης των πολιτών  αλλά και η υποβάθμιση και απαξίωση του ρόλου των Δημοτικών Συμβούλων 

(πλειοψηφίας και μειοψηφίας) αποτελούν έλλειμμα του Δήμου Ρόδου στους τομείς της τοπικής δημοκρατίας και διαφάνειας. 

Τέλος, αξίζει να  επισημάνουμε  ότι μέχρι και  την ώρα έναρξης ψηφοφορίας (11:00)  των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης 

δεν είχε αποσταλεί προς τα μέλη του συλλογικού οργάνου η προβλεπομένη εισήγηση για το 1
ο
 θέμα της συνεδρίασης 

σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.   

 

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης, επί συνόλου δέκα (16) και δύο (02) εκτός ημερήσιας διάταξης ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις 

τους για το παρακάτω θέμα, σύμφωνα με την εισήγηση α/α 1837/14-01-2022 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών, της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, η οποία έχει ως εξής:                  

 
 

 

 

Θέμα: Αποδοχή χρηματοδότησης 

Παρακαλούμε για την αποδοχή της χρηματοδότησης με στοιχεία: 
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Κωδικός Περιγραφή Κωδικού 
Χρηματοδότηση 

(€) 
Παρατηρήσεις 

1322.0011 

Επισκευή και αναβάθμιση 

δημοτικών παιδικών 

σταθμών Δήμου Ρόδου 
48.444,31 

Το έργο, σύμφωνα με τη με αρ. 61801/4-9-2019  (ΑΔΑ: 

606Ζ465ΧΘ7-Φ3Β) απόφαση ένταξης του ΥΠ.ΕΣ., 

χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του έργου 

2017ΣΕ05500005 «Επιχορήγηση των Δήμων και των 

Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή 

λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και 

βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου 

θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις 

του π.δ. 99/2017». 

Απόφαση κατανομής Υπουργείου Εσωτερικών: αρ. πρωτ. 

78293/25-10-2021 Α.Δ.Α.: 6ΡΤ446ΜΤΛ6 – ΔΔ5 (αρ. πρωτ. 

σχετ. αιτημάτων Δ. Ρόδου: 16/37946/29-07-2021,  

16/53604/11-10-2021) 

 

                                      

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση α/α 1837/14-01-2022  Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, της εφαρμογής εισηγήσεων 

του Δήμου Ρόδου, 

    Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα εντός ημερήσιας διάταξης της 01
ης

 Τακτικής δια περιφοράς 

συνεδρίασης 2022, 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'). 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει την αποδοχή της κάτωθι χρηματοδότησης:  

Κωδικός Περιγραφή Κωδικού 
Χρηματοδότηση 

(€) 
Παρατηρήσεις 

1322.0011 

Επισκευή και αναβάθμιση 

δημοτικών παιδικών 

σταθμών Δήμου Ρόδου 
48.444,31 

Το έργο, σύμφωνα με τη με αρ. 61801/4-9-2019  (ΑΔΑ: 

606Ζ465ΧΘ7-Φ3Β) απόφαση ένταξης του ΥΠ.ΕΣ., 

χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του έργου 

2017ΣΕ05500005 «Επιχορήγηση των Δήμων και των 

Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή 

λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και 

βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου 

θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις 

του π.δ. 99/2017». 

Απόφαση κατανομής Υπουργείου Εσωτερικών: αρ. πρωτ. 

78293/25-10-2021 Α.Δ.Α.: 6ΡΤ446ΜΤΛ6 – ΔΔ5 (αρ. πρωτ. 

σχετ. αιτημάτων Δ. Ρόδου: 16/37946/29-07-2021,  

16/53604/11-10-2021) 

 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 12/2022  
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            ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρίκης Ευστράτιος 

Coliadis Alexandre-Basile (Αλέξης)  

Φλοσκάκης Νεκτάριος     

Μανέττας Βασίλειος                                                                        

Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα    

                               

 

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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