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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Από το πρακτικό της με αριθμό 07
ης

 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίασης  

της 24
ης 

Φεβρουαρίου 2023 

Αριθμός Απόφασης 59/2023 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ   
Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της 07

ης
 Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής έτους 2023. 

 Στη Ρόδο σήμερα Παρασκευή 24
η
 Φεβρουαρίου 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 85/10-01-2023 

απόφαση Δημάρχου (Α.Δ.Α.:6ΡΡ2Ω1Ρ-ΘΩΨ) «Ορισμός Αντιδημάρχων ως τακτικά μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής», σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση με αριθμ. πρωτ.: 2/11141/24-02-2023, 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.  Κορωναίος Ιωάννης  

09. Παλαιολόγου Μιχαήλ  
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10. Ζανεττούλλης Δημήτριος  

11. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Η σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής με 6 μέλη της πλειοψηφίας και 4 μέλη της μειοψηφίας αποτυπώνει τις αναλογίες 

του δημοτικού συμβουλίου. Κατόπιν της με α.π. 2/47520/06-09-2019 επισημειωματικής Πράξης επικύρωσης του 

Πρακτικού Σύμπραξης Παρατάξεων που ανακοινώθηκε κατά την 01
η
 Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 

νέας δημοτικής θητείας 2019-2023, η παράταξη της πλειοψηφίας μετά δύο επακόλουθων ανεξαρτητοποιήσεων και μία 

ανεξαρτητοποίησης από την Αντιπολίτευση, η αναλογία στα 49 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου διαμορφώνεται ως 

ακολούθως: 

 Παράταξη Πλειοψηφίας: 26 

 Παρατάξεις Μειοψηφίας: 20 

 Ανεξάρτητοι Σύμβουλοι: 3 

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου συγκροτείται από τον Δήμαρχο ως Πρόεδρο ή τον οριζόμενο από τον ίδιο 

Αντιδήμαρχο και δέκα (10) μέλη δημοτικούς συμβούλους.  

Οι ανεξάρτητοι σύμβουλοι λογίζονται κατά τη συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής συνεπώς ακόμη και με το 

σενάριο της απλής αναλογικής εκπροσώπησης πλειοψηφίας και μειοψηφίας  26/23 επί των 10 μελών του οργάνου 

αντιστοιχούν: 

 6 μέλη στην πλειοψηφία 

 4 μέλη στη μειοψηφία  

Η δημοτική αρχή καταλαμβάνει την απόλυτη πλειοψηφία στο δημοτικό συμβούλιο και της αναλογεί τουλάχιστον η 

απόλυτη πλειοψηφία στις επιτροπές του Δήμου.  

Στη σημερινή σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής εκ των 10 μελών ως δημοτικών συμβούλων, τα 6 μέλη 

καταλαμβάνονται από την παράταξη της πλειοψηφίας και τα 4 καταλαμβάνονται από τη μειοψηφία. 

Είτε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/10, είτε με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 4555/2018, είτε με τις 

διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.4623/19, η κατάληψη της απόλυτης πλειοψηφίας της δημοτικής αρχής στο 

δημοτικό συμβούλιο αποτυπώνεται και στην απόλυτη πλειοψηφία εκ των 10 οριζόμενων δημοτικών συμβούλων ως 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής, ήτοι κατ’ελάχιστον 6 εκ των 10 μελών.  

Η σημερινή σύνθεση εδρών στην Οικονομική Επιτροπή προέκυψε στις 09.01.2022 με την Απόφαση 2/2022 του 

Δημοτικού Συμβουλίου και τη διενέργεια των προβλεπόμενων ψηφοφοριών.  

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο ΥΠΕΣ 932/96599/19.12.2021: 

Οι δημοτικές παρατάξεις, οι οποίες αποτελούν και βάση υπολογισμού των εδρών που δικαιούνται στις επιτροπές βάσει 

του εκλογικού μέτρου, είναι αυτές που έχουν διαμορφωθεί: 

α) κατά τον χρόνο διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας των δημαιρεσιών, καθώς και 

β) κατά τον χρόνο διενέργειας νέων εκλογών που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια της θητείας των επιτροπών για την 

πλήρωση τυχόν κενών θέσεων των τακτικών μελών της λογιζόμενης ως ενιαίας παράταξης των ανεξάρτητων.   

Καμία από τις ανωτέρω συνθήκες δεν πληρούται για την μεταβολή της σύνθεσης της Οικονομικής Επιτροπής καθώς 

ουδείς από τους τρεις ανεξάρτητους συμβούλους σήμερα δεν καταλάμβανε θέση τακτικού μέλους της Οικονομικής 

Επιτροπής κατά το χρόνο διεξαγωγής των δημαιρεσιών (09.01.2022) 

Σύνθεση οργάνου κατά το χρόνο των δημαιρεσιών σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις με βάσει την αναλογία 

26/23 επί των 49 μελών του δημοτικού συμβουλίου. 

Άρθρο 74 Ν. 3852/2010 Άρθρο 76 Ν. 4555/2018 Άρθρο 2 Ν. 4623/2019 

Ex officio: Δήμαρχος ή ο οριζόμενος από 

τον ίδιο Αντιδήμαρχος 

Ex officio: Δήμαρχος ή ο οριζόμενος 

από τον ίδιο Αντιδήμαρχος 

Ex officio: Δήμαρχος ή ο 

οριζόμενος από τον ίδιο 

Αντιδήμαρχο 

Πλειοψηφία: 6/10 μέλη 

Πλειοψηφία: 2 με Απόφαση 

Δημάρχου και 4/10 με ψηφοφορία 

βάσει εκλογικού μέτρου 

Πλειοψηφία: 2 με Απόφαση 

Δημάρχου και 4/10 μέλη με 

ψηφοφορία  

Μειοψηφία: 4/10 μέλη 
Μειοψηφία : 4 με ψηφοφορία βάσει 

εκλογικού μέτρου. 
Μειοψηφία 4/10 μέλη  

Συνεπώς, σύμφωνα με την ανακήρυξη των αποτελεσμάτων των δημοτικών εκλογών του 2019 των εκλεγέντων ανά 

παράταξη και σύμφωνα με τη σύνθεση του δημοτικού συμβουλίου κατά παρατάξεις τον χρόνο των πλέον 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-2-%cf%83%cf%85%ce%b3%ce%ba%cf%81%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ae-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82/
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πρόσφατων δημαιρεσιών στις 09.01.2022,  η σημερινή σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου 

τηρεί τόσο τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 4555/2018 όσο και τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4623/2019 είναι 

πλήρως σύμφωνη με τα άρθρα 5 παρ. 1, 52 και 102 παρ. 2 του Συντάγματος αποτυπώνοντας την “απλή αναλογική” 

επί των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και «εκφράζοντας τις αρχές της ελεύθερης και ανόθευτης εκδήλωσης 

της λαϊκής θέκησης και της ισότητας των όρων του εκλογικού ανταγωνισμού» (ΣτΕ 2377/2022).  

 

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για το μοναδικό 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: 
 
 

1. Εισήγηση έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών και 

ορισμός υπολόγου. (Εισήγηση με α/α 2860/23-02-2023 Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας).  

     Το θέμα θεωρείται κατεπείγον προς εκτέλεση άμεσης εισαγγελικής παραγγελίας. 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την τεκμηριωμένη αιτιολόγηση για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος, 

 Την κατάσταση ψηφοφορίας με το θέμα ημερήσιας διάταξης της 07
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), τις 

διατάξεις του άρθρου 78 του Νόμου 4954/2022 και το Νόμο 5013/2023 (ΦΕΚ 12/19-01-2023). 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της 07
ης

 Έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής 

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

που ακολουθεί:  

1. Εισήγηση έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών και 

ορισμός υπολόγου. (Εισήγηση με α/α 2860/23-02-2023 Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας).  

Το θέμα θεωρείται κατεπείγον προς εκτέλεση άμεσης εισαγγελικής παραγγελίας. 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 59/2023  

       

 

 

 

 

 

                              ΤΑ ΜΕΛΗ 

Καρίκης Ευστράτιος 

Coliadis Alexandre-Basile (Αλέξης)  

Φλοσκάκης Νεκτάριος     

Μανέττας Βασίλειος                                                                        

Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα 

Κορωναίος Ιωάννης 

Παλαιολόγου Μιχαήλ 

Ζανεττούλλης Δημήτριος 

Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος 

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

      Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Τηλέμαχος Καμπούρης 

ΑΔΑ: 60ΖΦΩ1Ρ-ΠΤΖ



04/04 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

    

 

 

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 
 

Παπαγεωργίου Μαρία 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Δήμαρχος Ρόδου 
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