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Πρακτικό Συνεδρίασης 

Αριθμός: 20η/29-08-2016 
 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Δευτέρα 29 

Αυγούστου 2016 και ώρα 12:30 π.μ., συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 

Ρόδου, αριθ. 512/7-9-2014 «περί της εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 74 του Ν.3852/2010 και την εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 43/6-8-2014 του Υπουργείου 

Εσωτερικών», και απόφαση Δημάρχου, αριθ. 1758/15-6-2016 «περί του ορισμού & 

ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων»), σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση   του 

Προέδρου  κ. Διακοσταματίου Σάββα, με αριθμ. πρωτ. 2/69527/25-08-2016, η οποία 

κοινοποιήθηκε νομότυπα και σύμφωνα με τα άρθρα 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010. 

 

Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σύμφωνα και πάλι με τις 

διατάξεις του ανωτέρω νόμου, μη ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι σε σύνολο (εκτός 

αυτού) βρέθηκαν παρόντα δύο (2) μέλη και ονομαστικά: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.: 1. Κορωναίο Ιωάννη, 2. Ατσίδη Ελπίδα,  

ΑΠΟΝΤΕΣ: τους κ.κ. 1. Κωνσταντίνο Αθηνόδωρο (δικ/νος) ο οποίος αναπληρώνεται  

όπως ακριβώς προβλέπεται (άρθρ. 74 & 75 του Ν.3852/2010) από τον κ. Κυριαζή 

Στέφανο, ως πρώτο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας, ο οποίος αν και κλήθει 

δεν παρέστει, 2. Παλαιολόγου Μιχαήλ (δικ/νος), ο οποίος αναπληρώνεται  όπως 

ακριβώς προβλέπεται (άρθρ. 74 & 75 του Ν.3852/2010) από τον κ. Παρδαλό Στέργο, ως 

δεύτερο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας, ο οποίος αν και κλήθει δεν παρέστει, 

3. Ψυλλάκη Βασίλειο (αδικ/τος), 4. Μουτάφη Δήμο-Μιχαήλ (αδικ/τος), 5. 

Παπαδημητρίου-Ξεπαπαδάκη Βασιλική (αδικ/τη), 6.  Δράκο Μιχαήλ (αδικ/τος), 7. 

Σπανό - Παπαγιάννη Αναστάσιο (αδικ/τος), 8. Παναή Ευαγγελία (αδικ/τη), οι οποίοι δεν 

κατέστη δυνατόν να αναπληρωθούν, αφού ο λόγος απουσίας τους προέκυψε λίγο πριν 

από την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης, της οποίας η πρόσκληση-ημερήσια διάταξη 

κοινοποιήθηκε αυθημερόν, όπως ακριβώς δύναται να κοινοποιείται, βάσει των 

προαναφερόμενων κείμενων διατάξεων,  

παρόντων επίσης, της  Γραμματέως της Επιτροπής, δημοτικής υπαλλήλου, κ. Μακρή 

Τριανταφυλλιάς, της κας Παπαγεωργίου Μαρίας και Καρτάνου Παρασκευής 

υπαλλήλων  του τμήματος υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής,   

 

   ο ίδιος (ο Πρόεδρος), ανέβαλλε την συνεδρίαση λόγω μη ύπαρξη απαρτίας.   

mailto:oikepitropi@rhodes.gr
http://www.rhodes.gr/


2 

 

 

 

Σ’ αυτό το σημείο, περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καθώς και εκείνου που 

τέθηκε εκτός αυτής, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της 

παρούσας συνεδρίασης. 

  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   

              

Περδίκης Ιωάννης    

   Αντιδήμαρχος                                                                    

                                                                   

 

 

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 Κορωναίος Ιωάννης __________________ 

Αυξομειώσεις 

βάσει 

αναμορφόσεων 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Ατσίδη Ελπίδα 


