
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της από  19/11/2020  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: 19/19-11-2020    Αριθ. Απόφασης:  305/2020

Στη Ρόδο σήμερα την 19η Νοεμβρίου του  2020  ημέρα  Πέμπτη και ώρα 16.30 το
Δημοτικό  Συμβούλιο  συνήλθε  με  τηλεδιάσκεψη  σε  Τακτική  Συνεδρίαση   στην
Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 163/33282/29.05.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών
και  τις  εκδοθείσες  υγειονομικές  διατάξεις  και  ειδικότερα  του  άρθρου  12  της  Κοινής
Υπουργικής Απόφασης αρ.Δ1α/ΓΠ οικ.30612/16.05.2020 (Β΄1869) και την παρ.3 του
άρθρου 14 της  Κοινής  Υπουργικής Απόφασης οικ.Δ1α/Γ.Π.  οικ.32009/23.05.2020 (Β
1988),καθώς και την ΚΥΑ 429/12.3.2020 (ΦΕΚ 850 Β) και το άρθρο 1 αυτής που ορίζει
ότι «Με την τηλεδιάσκεψη δίνεται η δυνατότητα σε ένα ή περισσότερα ή σε όλα τα μέλη
ενός συλλογικού οργάνου, αλλά και σε πρόσωπα που συμμετέχουν ή καλούνται από
συλλογικά όργανα, να λαμβάνουν μέρος σε μία διάσκεψη χωρίς να είναι απαραίτητη η
φυσική τους παρουσία στο χώρο συνεδρίασης των υπόλοιπων μελών του συλλογικού
οργάνου»  και  την  εγκύκλιο  426/2020  με  αρ.  πρωτ.  77233/13-11-2020  του  ΥΠΕΣ,
παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/57865/13.11.2020  έγγραφη
πρόσκληση  του  Προέδρου  κ.  Μιχαήλ  Σοκορέλου,  η  οποία  δημοσιεύθηκε  και
κοινοποιήθηκε  νομότυπα  σε  όλους  τους  Δημοτικούς  Συμβούλους  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και 95 του Ν.3463/2006.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ -Αντιδήμαρχος 28.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»

2.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- Αντιδήμαρχος  29.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Αντιδήμαρχος 30.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
4. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 31.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
5. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Αντιδήμαρχος 32.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6.  ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ  ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ  -
Αντιδήμαρχος

33.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 
7. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
8. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 
-Αντιδήμαρχος

34.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

10.ΚΟΛΙΑΔΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  -
Αντιδήμαρχος

35.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

11.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-
Αντιδήμαρχος   
12.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 36.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

13.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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14.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Αντιδήμαρχος

15.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ
16.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 37. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Γραμματέας 

Δ.Σ
17.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

18.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ. 38.ΜΠΙΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
19.ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Αντιδήμαρχος 39. ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης 
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»

20.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 40. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

21.ΣΤΑΜΑΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -
Αντιδήμαρχος

  22.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Αντιδήμαρχος 
23.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -
Αντιδήμαρχος
24.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ
25.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
26.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ  ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ  -
Αντιδήμαρχος
27.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ -
Αντιδήμαρχος

6. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

2. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 7. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
3. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 8. ΚΡΗΤΙΚΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Επικεφαλής

παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ», (δικ/νος)

4. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 9. ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

5. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ

Παρούσα  στη  Συνεδρίαση  είναι  η  Γενική  Γραμματέας  Δήμου  Ρόδου  κα  Κυριακή
Νικολαϊδου,  

Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία,  καθόσον  επί  σαράντα  εννέα  (49)
Δημοτικών  Συμβούλων  παρίστανται  οι  σαράντα  (40),  ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.
κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. 

Θ Ε Μ Α 4ο : Εισηγητική έκθεση Γ’ τριμήνου του έτους 2020, για την εκτέλεση
του προϋπολογισμού, αρ. απόφασης 769/2020 Οικονομικής Επιτροπής.

Ο  Αντιδήμαρχος  Οικονομικών  Προσόδων  και  Ενεργειακών  Επενδύσεων
κ. Τηλέμαχος Καμπούρης εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ.
769/2020  Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  (  αρ.  καταχώρησης  270/2020 στην
εφαρμογή εισηγήσεων Δήμου Ρόδου), η οποία έχει ως εξής:
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Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για τα
θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης,  επί  συνόλου (61)  εξήντα  ένα,  και  εκτός  ημερήσιας
διάταξης έξι (6), καθώς και την ένταξη αυτών (εκτός ημερησίας) στην 40η  τακτική δια
περιφοράς συνεδρίαση, ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις τους για το παρακάτω θέμα,
σύμφωνα  με  την  εισήγηση  της  Διεύθυνσης  Οικονομικών  Υπηρεσιών-Τμήματος
Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης Δήμου Ρόδου με αριθμό καταχώρησης 165/16-10-
2020 σε ορθή επανάληψη στην εφαρμογή εισηγήσεων Δήμου Ρόδου, η οποία έχει ως
εξής:

Θέμα:  Εισηγητική  έκθεση  Γ΄  τριμήνου  του  έτους  2020,  για  την  εκτέλεση  του
προϋπολογισμού.

Σύμφωνα  με τις διατάξεις των παρ. 9 του άρθρου 266 και 10 του άρθρου 268
του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 39 και 40 του ν. 4257/2014
αντίστοιχα,  η  οικονομική  επιτροπή  εκάστου  δήμου/περιφέρειας,  μετά  τη  λήξη  κάθε
τριμήνου  και  εντός  προθεσμίας  τριάντα  (30)  ημερών  έπειτα  από  εισήγηση  του
προϊστάμενου των οικονομικών υπηρεσιών Π.Ο.Υ.  υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο
έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα
από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου.

Στην  έκθεση  διατυπώνονται  και  οι  τυχόν  παρατηρήσεις  της  μειοψηφίας   και
επισυνάπτεται σε αυτή 

 η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, 

 καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. 

Η  έκθεση  μετά  των  συνημμένων  της  υποβάλλεται  στο  δημοτικό  συμβούλιο  εντός
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού
έτους,  διαπιστωθεί  από  την  οικονομική  επιτροπή,  σύμφωνα  με  την  πορεία  και  την
εκτίμηση  είσπραξης  των  εσόδων,  ότι  στον  προϋπολογισμό  έχουν  εγγραφεί
υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της
χρήσης,  το  δημοτικό  συμβούλιο  προβαίνει  υποχρεωτικά  σε  αναμόρφωση  αυτού,  με
απόφαση  του  που  λαμβάνεται  εντός  προθεσμίας  δεκαπέντε  (15)  ημερών  από  την
υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω
έσοδα, σύμφωνα με την εισήγηση της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να
μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση
του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο, με απόφαση του
που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωση
του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η
έκθεση,  μετά  των  συνημμένων  της  και  η  απόφαση  του  δημοτικού  συμβουλίου
αναρτώνται  στην  ιστοσελίδα  του  οικείου  Δήμου  και  στο  διαδίκτυο,  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα στο ν.  3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»),  γνωστοποιούμενοι  οι  σχετικοί
αριθμοί  διαδικτυακής  ανάρτησης  (ΑΔΑ)  στον  Ελεγκτή  Νομιμότητας  και  στην  οικεία
υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου. 

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν,
καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με
απόφαση  του  Υπουργού  Εσωτερικών  κατ’  εξουσιοδότηση  της  ανωτέρω  διάταξης
εκδόθηκε η Αριθ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ2007/09.09.2011 τεύχος Β’) 

«Καθορισμός  των  στοιχείων  τα  οποία  περιλαμβάνονται  στην  έκθεση
αποτελεσμάτων  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού  των  Δήμων  και  Περιφερειών»,  στην
οποία καθορίζονται  τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς
τα  αποτελέσματα  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού,  που  υποβάλλεται  στο  δημοτικό
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συμβούλιο  από  την  οικονομική  επιτροπή,  μετά  από  εισήγηση  του  υπευθύνου
οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. 

Η  τριμηνιαία  έκθεση  των αποτελεσμάτων  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού  των
δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 2, που επισυνάπτονται στην
ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με  βάση  τα  παραπάνω η  Οικονομική  Υπηρεσία  δια  μέσω  του  Προϊσταμένου  των
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, αφού έλαβε  υπόψη της,

 την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10

 την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει

 την αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’ «Καθορισμός
των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης
του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»

 την  αριθ.  942/2019  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  με  την  οποία
ψηφίστηκε  ο  προϋπολογισμός  του  έτους  2020  και  εγκρίθηκε  με  την  αριθ.
απόφαση  2250/20-1-2020  (ΑΔΑ:  69ΣΓΟΡ1Ι-5Ε8),  απόφαση  της  Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα
βιβλία και στοιχεία του δήμου μας για το  Γ τρίμηνο έτους 2020.

 Διαβιβάζει στην οικονομική επιτροπή τους κάτωθι πίνακες και παρακαλεί για την έγκριση
της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου του Δήμου Ρόδου,  όπως αυτή
αναλύεται σ΄ αυτούς:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ΄ τριμήνου του έτους
2020.

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ΄ τριμήνου του έτους
2020.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ)

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 -  30/9/2020

%%% ΕισπραχθένταΒεβαιωθένταΠροϋπ/σμόςΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝΚ.Α.

3/23/12/1 321

Σύνολα εσόδων
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ)

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020
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Η  Επιτροπή
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,

 Την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών-Τμήματος Προϋπολογισμού
& Πληροφόρησης Δήμου Ρόδου με αριθμό καταχώρησης 165/16-10-2020 στην
εφαρμογή εισηγήσεων Δήμου Ρόδου,

 Τις καταστάσεις ψηφοφορίας με τα θέματα εντός και εκτός ημερήσιας διάταξης
της 40ης Τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης, οι οποίες στάλθηκαν ηλεκτρονικά -
με email σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 

 Το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019,
 Το  άρθρο  10  της  Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου  «Κατεπείγοντα  μέτρα

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊού COVID 19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του (αρ. φύλλου 55/11-3-2020),

 Την με αρ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους
Δήμους της Χώρας.

 Τις Εγκυκλίους με αρ. 163/33282/29-5-2020, 18318/13-3-2020 και 40 με αρ.
πρωτ.: 20930/31-3-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,

 Το με αρ. πρωτ.: 60249/22-9-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών για τις
συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων
για τον περιορισμό της διασποράς του Κορωνοϊού.

 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 και τις ρυθμίσεις
του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τεύχος Α').

 Την  διαπιστωτική  πράξη  με  ημερομηνία  30-09-2020  για  την  σύνθεση  της
Οικονομικής Επιτροπής.

 Τις  διατάξεις  των  παρ.  9  του  άρθρου  266  και  10  του  άρθρου  268  του  ν.
3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 39 και 40 του ν. 4257/2014
αντίστοιχα

 Την  αριθμ.  οικ.  40038/09.09.2011  (ΦΕΚ  2007/09.09.2011  τεύχος  Β’
«Καθορισμός  των  στοιχείων  τα  οποία  περιλαμβάνονται  στην  έκθεση
αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»

 την  αριθ.  942/2019  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  με  την  οποία
ψηφίστηκε  ο  προϋπολογισμός  του  έτους  2020  και  εγκρίθηκε  με  την  αριθ.
απόφαση  2250/20-1-2020  (ΑΔΑ:  69ΣΓΟΡ1Ι-5Ε8),  απόφαση  της  Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 τα έσοδα-έξοδα και  γενικά  τα οικονομικά  δεδομένα,  όπως αποτυπώνονται  στα
βιβλία και στοιχεία του δήμου μας για το  Γ΄ τρίμηνο έτους 2020.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει το σχέδιο  της έκθεσης  Εσόδων -  Εξόδων Γ΄ τριμήνου,  για  τον έλεγχο
υλοποίησης  του Προϋπολογισμού οικ.  έτους  2020 και  συντάσσει το  τελικό  κείμενο
αυτής, όπως παρατίθεται κατωτέρω,

Β. Παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο, την συνταχθείσα έκθεση Εσόδων - Εξόδων Γ΄
τριμήνου  για  τον  έλεγχο  υλοποίησης  του  Προϋπολογισμού  οικ.  έτους  2020  χωρίς
πρόταση  αναμόρφωσης  -  τροποποίησης  προϋπολογισμού,  η  οποία,  επιπροσθέτως,
αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου. 

    Η,  εν  λόγω,  έκθεση υπογράφεται  από τα μέλη της  Οικονομικής Επιτροπής που
παρίσταντο στην συνεδρίαση που εξέτασε το ανωτέρω θέμα και αποτελεί συνοδευτικό
και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, ως κατωτέρω:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
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Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.  κ.  Μ.  Σοκορέλος,  κάλεσε  το  Σώμα  να
αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

 Την υπ’ αριθ. 769/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής .
 Τις  διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το

άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και των άρθρων 93  του
Ν.3463/2006,

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, στο συγκεκριμένο
θέμα,  ήτοι επί σαράντα   (40) παρόντων μελών ψήφισαν:

 «Υπέρ»   είκοσι εννέα  (29 ) Δημοτικοί Σύμβουλοι.
«Κατά» έντεκα (11) Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι τα μέλη της παράταξης «ΡΟΔΟΣ
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΏΝ» με επικεφαλής τον κ .Φ.Χατζηδιάκο,  του επικεφαλής της
παράταξης  « ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» κ. Κ. Πότσου και του κ.Κ.Τσουρούτη. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει εισηγητική έκθεση Γ’ τριμήνου του έτους 2020, για την εκτέλεση του
προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 769/2020 Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, όπως αναλυτικά περιγράφεται στους ανωτέρω πίνακες. 

   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ                                                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ
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