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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 40
ης

 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίασης  

της 28
ης 

Νοεμβρίου 2022 

 

Αριθμός Απόφασης 823/2022 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ   
Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της 40

ης
 Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής έτους 2022. 

 Στη Ρόδο σήμερα Δευτέρα 28
η
 Νοεμβρίου 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, τις διατάξεις του άρθρου 48 του Νόμου 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 

112/14-06-2022 και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Νόμου 4954/2022  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.: 2/78531/28-11-2022, η οποία 

κοινοποιήθηκε νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 77, παράγραφος 6 του Ν.4555/2018 και σύμφωνα με την 

εγκύκλιο του ΥΠΕΣ αρ. 374 με αρ. πρωτ.: 39135/30-05-2022. 

Αφού διαπιστώθηκε, βάσει της ανωτέρω νομοθεσίας, απαρτία από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, και 

συναίνεση τους στην δια περιφοράς διαδικασία, δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών δήλωσαν 

παρόντα οκτώ (08) μέλη και ονομαστικά ως εξής:     

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

στη δια περιφοράς διαδικασία 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

ενώ κλήθηκαν για τη συμμετοχή 

01.  Καμπουράκης Β. Αντώνης 01. Κορωναίος Ιωάννης (δικαιολογημένος) 

02. Καρίκης Ευστράτιος 02. Παλαιολόγου Μιχαήλ (δικαιολογημένος) 

03.  Καμπούρης Τηλέμαχος 
03. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος 

     (δικαιολογημένος) 

04.  Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης)  

05.   Φλοσκάκης Νεκτάριος  

06.  Μανέττας Βασίλειος  

07.  Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα  
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08. Γιαννάς Νικόλαος   

 
Το μέλος της μειοψηφίας κ. Γιαννά Νικόλαος δήλωσε το εξής: Συμμετέχω στη συνεδρίαση δηλώνοντας «Παρών» αλλά 

απέχω από την ψηφοφορία των θεμάτων διότι αιφνιδιαστικά μας αποστέλλετε την πρόσκληση για θέματα και δεν 

δικαιολογείται το κατεπείγον.  

 

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για τα τρία (03) θέματα της 

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

δέχτηκαν στο να ληφθεί η σχετική απόφαση για τα παρακάτω θέματα: 

1. Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ.: 2/62955/24-11-2021 σύμβασης (αριθμός ανάρτησης στο 

ΚΗΜΔΗΣ: 21SYMV009619147 2021-11-29) για «την ασφάλιση όλων των οχημάτων - Μ.Ε. του Δήμου 

Ρόδου έτους 2021-2022» ποσού 49.200,00 € με ΦΠΑ 0%. (Εισήγηση με α/α 2576/25-11-2022 Διεύθυνσης 

Οικονομικών-Τμήματος Προμηθειών). 

Το θέμα θεωρείται κατεπείγον προκειμένου να γίνει η ανανέωση των συμβολαίων ασφάλισης για ένα μήνα 

μέχρι να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός που είναι σε εξέλιξη. 

2. Έγκριση υποβολής πρότασης προς χρηματοδότηση του Προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» με στόχο την 

ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων κτιρίων του Δήμου Ρόδου. (Εισήγηση με α/α 2581/25-11-2022 

Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων). 

Το θέμα θεωρείται κατεπείγον λόγω προθεσμιών. 

3. Έγκριση υποβολής και προετοιμασίας για την σύνταξη φακέλου ενεργειών που να καλύπτουν τις 

απαιτήσεις του European Green Deal και του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα. (Εισήγηση με 

α/α 2583/25-11-2022 Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων). 

Το θέμα θεωρείται κατεπείγον λόγω προθεσμιών. 
 

 
 

 

 
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την τεκμηριωμένη αιτιολόγηση για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των θεμάτων, 

 Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 40
ης

 Έκτακτης δια περιφοράς 

συνεδρίασης 2022, η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά - με email σε όλα τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής, 

 Την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ αρ. 374 με αρ. πρωτ.: 39135/30-05-2022. 

 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, τις ρυθμίσεις του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 

τεύχος Α'), τις διατάξεις του άρθρου 48 του Νόμου 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112/14-06-2022) και τις 

διατάξεις του άρθρου 78 του Νόμου 4954/2022.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
(Το  μέλος  της  μειοψηφίας  κ .  Γιαννάς  Νικόλαος  ψήφισε  «Παρών» )  

Εγκρίνει τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της 40
ης

 Έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμου Ρόδου έτους 2022, για τους λόγους που αναφέρουμε και για την λήψη απόφασης των 

θεμάτων που ακολουθούν:  

1. Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ.: 2/62955/24-11-2021 σύμβασης (αριθμός ανάρτησης στο 

ΚΗΜΔΗΣ: 21SYMV009619147 2021-11-29) για «την ασφάλιση όλων των οχημάτων - Μ.Ε. του Δήμου 

Ρόδου έτους 2021-2022» ποσού 49.200,00 € με ΦΠΑ 0%. (Εισήγηση με α/α 2576/25-11-2022 Διεύθυνσης 

Οικονομικών-Τμήματος Προμηθειών). 

Το θέμα θεωρείται κατεπείγον προκειμένου να γίνει η ανανέωση των συμβολαίων ασφάλισης για ένα μήνα 

μέχρι να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός που είναι σε εξέλιξη. 
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2. Έγκριση υποβολής πρότασης προς χρηματοδότηση του Προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» με στόχο την 

ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων κτιρίων του Δήμου Ρόδου. (Εισήγηση με α/α 2581/25-11-2022 

Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων). 

Το θέμα θεωρείται κατεπείγον λόγω προθεσμιών. 

3. Έγκριση υποβολής και προετοιμασίας για την σύνταξη φακέλου ενεργειών που να καλύπτουν τις 

απαιτήσεις του European Green Deal και του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα. (Εισήγηση με 

α/α 2583/25-11-2022 Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων). 

Το θέμα θεωρείται κατεπείγον λόγω προθεσμιών. 
 
 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 823/2022  

       

 

 

 

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρίκης Ευστράτιος 

Coliadis Alexandre-Basile (Αλέξης)  

Φλοσκάκης Νεκτάριος     

Μανέττας Βασίλειος                                                                        

Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα 

Γιαννάς Νικόλαος  

         

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

    

 

 

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑς 

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 
 

Παπαγεωργίου Μαρία 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

      Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Δήμαρχος Ρόδου 

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Τηλέμαχος Καμπούρης 
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