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 Πρακτικό Συνεδρίασης 

Αριθμός: 5/ 6-2-2019 
 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Τετάρτη 6 

Φεβρουαρίου 2019 και ώρα  10:00 π.μ., συνήλθε σε έκτακτη  συνεδρίαση  η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Ρόδου (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 147/5-3-

2017 «περί της εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής 

και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 

(ΦΕΚ Α΄ 87/2010) και 95 του Ν.3463/2006, την αριθ. 4471/31-1-2019 «περί του ορισμού & 

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

Προέδρου κ. Διακοσταματίου Σάββα, με αριθμ. πρωτ. 2/6342/ 04.02.2019, η οποία 

κοινοποιήθηκε νομότυπα και σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018. 

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

ανωτέρω νόμου, η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (εκτός αυτού) βρέθηκαν 

παρόντα επτά  (7) μέλη και ονομαστικά: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.:1. Κορωναίο Ιωάννη,  2. Μανωλάκη Αλέξανδρο, 3. Παρασκευά 

Δημήτριο, 4. Σταυρή Μιχαήλ, 5. Ψυλλάκη Βασίλειο, 6.Καραγιάννη Μαρία, 7. Κασσανή 

Ευγένιο 

ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ. 1.  Μουτάφη Δήμο-Μιχαήλ, (δικ/νος), 2. Σπανο- Παπαγιάννη Αναστάσιο 

(δικ/νος), 4. Δράκο Στέφανο (δικ/νος),  

παρόντων επίσης, της γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής, δημοτικής υπαλλήλου κ. 

Μακρή Τριανταφυλλιάς, και των υπαλλήλων του τμήματος διοικητικής υποστήριξης 

Οικονομικής επιτροπής Δήμου Ρόδου κ. Καρτάνου Παρασκευής και κας Παπαγεωργίου 

Μαρίας,  

ΘΕΜΑ                                                               Αρ.Αποφ.49/2019 (ΨΩ1ΦΩ1Ρ-ΓΗΕ) 

Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της έκτακτης συνεδρίασης της 

οικονομικής επιτροπής. 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), κήρυξε την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης ενημερώνοντας 

ταυτόχρονα τα μέλη της Επιτροπής για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του παρακάτω θέματος  

όπου σύμφωνα με το άρθρο 77, του Ν. 4555/2018, δύναται με τη σύμφωνη γνώμη της 

απόλυτης πλειοψηφίας των μελών της, να λάβει τη σχετική απόφαση:  

Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της 

υπ΄αριθμ. υπουργικής απόφασης αριθ. Οικ.2/6748/ΔΚΛ/24-1-2019 (ΦΕΚ Β 194) του 

αναπληρωτή υπουργού οικονομικών Γ.Χουλιαράκη με θέμα: « καθορισμός 

λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός, των 

φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 

69Α του Ν.4270/2014 όπως ισχύει».  
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Το θέμα αυτό θεωρείται κατεπείγον διότι ζητήθηκε με την αριθμ.135/31-1-2019 απόφαση του 

Δ.Σ. της  Κ.Ε.Δ.Ε. η άμεση λήψη απόφασης.   

  

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν 

σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και 72 του Ν. 3852/2010, 

 Την τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του Προέδρου της  για τον κατεπείγοντα 

χαρακτήρα του ανωτέρω θέματος,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Εγκρίνει τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της έκτακτης συνεδρίασης της οικονομικής 

επιτροπής για τη λήψη απόφασης του παρακάτω θέματος: 

Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της 

υπ΄αριθμ. υπουργικής απόφασης αριθ. Οικ.2/6748/ΔΚΛ/24-1-2019 (ΦΕΚ Β 194) του 

αναπληρωτή υπουργού οικονομικών Γ.Χουλιαράκη με θέμα: « καθορισμός 

λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός, των 

φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 

69Α του Ν.4270/2014 όπως ισχύει». 

 

            

ΘΕΜΑ 1
ο
                                                         Aπόφ. Αρ.50 / 2019 (ΑΔΑ: 6ΥΥΗΩ1Ρ-Σ5Ξ) 

 Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της 

υπ΄αριθμ. υπουργικής απόφασης αριθ. Οικ.2/6748/ΔΚΛ/24-1-2019 (ΦΕΚ Β 194) του 

αναπληρωτή υπουργού οικονομικών Γ.Χουλιαράκη με θέμα: « καθορισμός 

λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός, των 

φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 

69Α του Ν.4270/2014 όπως ισχύει».  
 

Ο  Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής το θέμα της συνεδρίασης το 

οποίο είναι:   

Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της 

υπ΄αριθμ. υπουργικής απόφασης αριθ. Οικ.2/6748/ΔΚΛ/24-1-2019 (ΦΕΚ Β 194) του 

αναπληρωτή υπουργού οικονομικών Γ.Χουλιαράκη με θέμα: « καθορισμός 

λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός, των 

φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 

69Α του Ν.4270/2014 όπως ισχύει».  
Ο πρόεδρος είπε στα μέλη ότι έχοντας υπόψη τη διάταξη του άρθρου 72 παρ.4 ν.3852/2010 

σύμφωνα με την οποία «η οικονομική επιτροπή με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την 

απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της 

αρμοδιότητας της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό 

επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του». Λόγω μείζονος σημασίας του θέματος 

«Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της 

υπ΄αριθμ. υπουργικής απόφασης αριθ. Οικ.2/6748/ΔΚΛ/24-1-2019 (ΦΕΚ Β 194) του 

αναπληρωτή υπουργού οικονομικών Γ.Χουλιαράκη» προτείνει να παραπεμφθεί στο 

δημοτικό συμβούλιο. 



 Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν 

σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και 72 του Ν. 3852/2010, 

 Την εισήγηση του προέδρου   

 Το άρθρο 72 παρ.4 του ν. 3852/2010 

 Την απόφαση 49/2019 (ΨΩ1ΦΩ1Ρ-ΓΗΕ) της οικονομικής επιτροπής με θέμα 

«Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της έκτακτης 

συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Παραπέμπει το θέμα της αρμοδιότητας της «Συζήτηση και λήψη απόφασης και 

προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ΄αριθμ. υπουργικής απόφασης αριθ. 

Οικ.2/6748/ΔΚΛ/24-1-2019 (ΦΕΚ Β 194) του αναπληρωτή υπουργού οικονομικών 

Γ.Χουλιαράκη» στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης λόγω της  ιδιαίτερης 

σοβαρότητας του θέματος.   

 

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

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

της παρούσας συνεδρίασης. 

 

     

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                

   

 

Διακοσταματίου Σάββας 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

1. Κορωναίος Ιωάννης 

 

                                                                                        2. Μανωλάκης Αλέξανδρος 

 

                                                                                        3.Παρασκευάς Δημήτριος 

 

               4.  Σταυρής Μιχαήλ 

 

               5. Ψυλλάκης Βασίλειος 

 

                                                                                        6. Καραγιάννη Μαρία 

 

                                                                                        7. Κασσανής Ευγένιος 

 


