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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

 

Από το πρακτικό της με αριθμό 01
ης

 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίασης  

της 05
ης 

Ιανουρίου 2023 

 

Αριθμός Απόφασης 01/2023 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ   
Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της 01

ης
 Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής έτους 2023. 

 Στη Ρόδο σήμερα Πέμπτη 01
η
 Ιανουρίου 2023 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.: 2/1177/05-01-2023, 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 έντεκα (11) μέλη και ονομαστικά ως εξής:   

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  

08. Γιαννάς Νικόλαος  
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09. Κορωναίος Ιωάννης  

10. Παλαιολόγου Μιχαήλ  

11. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος  

 

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

το εξής: 
ΘΕΜΑ: Συμμετοχή σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της 05.01.2023 

               

Με την παρούσα  δηλώνουμε  την συμμετοχή  μας στην 1
η
 έκτακτη  δια περιφοράς  συνεδρίαση  των μελών της 

Οικονομικής  Επιτροπής  του Δήμου Ρόδου  κατά την 05
η
 /01/2023  σύμφωνα  και  με την υπ΄αριθ. πρωτ. 

2/1177/05.01.2023  Πρόσκληση , καταψηφίζοντας  το  μοναδικό  θέμα της ημερήσιας διάταξης  σχετικά  με  την   

«άσκηση αίτησης ανάκλησης του Δήμου  Ρόδου , ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά της υπ΄αριθ.66/2022  Πράξης 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Υπηρεσίας Επιτρόπου στην Π.Ε. Ρόδου » , αφού επί της ουσίας  συμφωνούμε  με τους λόγους 

και την κρίση του για την  απόρριψη της σύναψης της σχετικής σύμβασης  αφού αυτή  αντίκειται στις αρχές της χρηστής  

δημοσιονομικής διαχείρισης και της οικονομικότητας . 

Επίσης μετά την έκδοση της  υπ΄αριθ. 2377/2022 οριστικής και αμετάκλητης απόφασης  της ολομέλειας του Συμβουλίου 

της Επικρατείας, η οποία ως γνωστό έκρινε αντισυνταγματικές διατάξεις  των νόμων 4623/2019  και 4625/2019 , σχετικές 

με την σύνθεση των Επιτροπών των Δήμων ( Οικονομικής και Ποιότητας Ζωής ) αλλά  και με την μεταφορά  κρίσιμων  

αποφασιστικών αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου  με  σημαντικό οικονομικό  αντικείμενο στην  Οικονομική 

Επιτροπή, θεωρούμε ότι εγείρονται μείζονα ζητήματα για αποφάσεις που θα  ληφθούν εφεξής  και είναι δυνητικά 

πληττόμενες , από ένα συλλογικό  όργανο του  Δήμου  Ρόδου πολιτικά απονομιμοποιημένο. 

Η παρούσα, παρακαλούμε όπως  καταγραφεί αυτούσια  στα πρακτικά της Συνεδρίασης. 

Το μέλος της μειοψηφίας κ. Προυσάλογλου Παντελής Κωνσταντίνος δήλωσε το εξής: 
Απέχουμε από την ψηφοφορία λόγω της απόφασης του ΣΤΕ μέχρι διεκπεραίωσης της νομοθεσίας από το αρμόδιο 

Υπουργείο. 

 

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για το μοναδικό (01) θέμα 

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

δέχτηκαν στο να ληφθεί η σχετική απόφαση για το παρακάτω θέμα: 

 

01. Λήψη απόφασης για 

 

   α) την άσκηση αίτησης ανάκλησης του Δήμου Ρόδου, ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά της 

υπ’ αριθ. 66/2022 Πράξης Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Υπηρεσίας Επιτρόπου, στην Π.Ε. Ρόδου,  

  β) την έγκριση του σχεδίου αίτησης ανάκλησης και  

  γ) την εξουσιοδότηση του Αντώνη Καμπουράκη, Δημάρχου Ρόδου για την υπογραφή της. 

Το θέμα θεωρείται κατεπείγον λόγω προθεσμιών 
 
 

 

 
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την τεκμηριωμένη αιτιολόγηση για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος, 

 Την κατάσταση ψηφοφορίας με το θέμα ημερήσιας διάταξης της 01
ης

 Έκτακτης δια περιφοράς 

συνεδρίασης 2023, 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.  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
(Το μέλος της μειοψηφίας κ.  Προυσάλογλου Παντελής -Κωνσταντ ίνος  ψήφισε «Παρών»)  

Εγκρίνει τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της 01
ης

 Έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμου Ρόδου έτους 2023, για τον λόγο που αναφέρουμε και για την λήψη απόφασης του θέματος  

που ακολουθεί:  
 

01. Λήψη απόφασης για 

   α) την άσκηση αίτησης ανάκλησης του Δήμου Ρόδου, ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά της 

υπ’ αριθ. 66/2022 Πράξης Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Υπηρεσίας Επιτρόπου, στην Π.Ε. Ρόδου,  

  β) την έγκριση του σχεδίου αίτησης ανάκλησης και  

             γ) την εξουσιοδότηση του Αντώνη Καμπουράκη, Δημάρχου Ρόδου για την υπογραφή της.  

Το θέμα θεωρείται κατεπείγον λόγω προθεσμιών 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 01/2023  

       

 

 

 

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρίκης Ευστράτιος 

Coliadis Alexandre-Basile (Αλέξης)  

Φλοσκάκης Νεκτάριος     

Μανέττας Βασίλειος                                                                        

Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα 

Γιαννάς Νικόλαος 

Κορωναίος Ιωάννης 

Παλαιολόγου Μιχαήλ 

Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος 

         

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

    

 

 

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 
 

Χαραλάμπους Άννα 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

      Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Δήμαρχος Ρόδου 

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Τηλέμαχος Καμπούρης 
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