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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος 

Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339 (22413-61339), Fax : 22410-46361 (22413-61361) 

E-mail : oikepitropi@rhodes.gr,  URL : www.rhodes.gr 

  

Πρακτικό Συνεδρίασης 

Αριθμός: 43/27-09-2017 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Τετάρτη 27  

Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 13:00 μ.μ., συνήλθε σε έκτακτη - κατεπείγουσα 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 των άρθρων 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 

87/2010) και 95 του Ν.3463/2006, την αριθ. 811/14-3-2017 «περί του ορισμού & ανάθεσης 

αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων»), σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. 

Διακοσταματίου Σάββα, με αριθμ. πρωτ.: 2/78500/27-09-2017, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα και 

σύμφωνα με την παρ. 6  του άρθρο 75 του ν. 3852/2010.   

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: κ.κ.: 1. Κορωναίο Ιωάννη, 2. Μανωλάκη Αλέξανδρο, 3. Σταυρή Μιχάλη, 4. Ψυλλάκη 

Βασίλειο, 5. Καραγιάννη Μαρία, 6. Κασσανή Ευγένιος, 7. Παλαιολόγου Μιχαήλ,  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ. 1.Μουτάφη Δήμο-Μιχαήλ (δικ/νος), 2. Παρασκευάς Δημήτριος, 3. Σπανό - 

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

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

Τριανταφυλλιάς, της κ. Παπαγεωργίου Μαρίας και της κ. Καρτάνου Παρασκευής, υπαλλήλων του 

τμήματος διοικητικής υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου,  

 

 

ΘΕΜΑ                                                                   Aπόφ.Αρ. 547 / 2017   (Α.Δ.Α: 7ΓΔΙΩ1Ρ-6ΕΚ) 

Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμου Ρόδου 

 

Ο Πρόεδρος, κήρυξε την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης ενημερώνοντας ταυτόχρονα τα μέλη της 

Επιτροπής για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των παρακάτω θεμάτων, όπου σύμφωνα με το άρθρο 75 

του Ν. 3852/2010, δύναται με τη σύμφωνη γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών της, να 

λάβει σχετικές αποφάσεις:  

1. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί σε δίκη στο Διοικητικό Εφετείο 

Πειραιά  (Γ’ Τμήμα – Μεταβατική Έδρα Ρόδου) στις 29-09-2017, όπου εκδικάζεται η με 

ημερομηνία 18-06-2015 και με αρ. καταθ. 283/29-06-2015 προσφυγή της ανώνυμης 

εταιρείας με την επωνυμία «ΕΣΠΕΡΙΑ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» 

(Εισήγηση νομικού συμβούλου του  Δήμου Ρόδου κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρου, με αρ. πρωτ.: 

2/77185/25-09-2017) 
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2. Έγκριση για ανατροπή και διάθεση πίστωσης οικονομικού έτους 2017 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/78412/27-09-2017) 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος αναφέρει ότι η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, για την εύρυθμη 

λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου.                                                            

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τις διατάξεις των άρθρων  72 και 75 του Ν. 3852/2010, 

 Την τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του Προέδρου της για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα 

των ανωτέρω θεμάτων,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Εγκρίνει το κατεπείγον της σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής καθώς 

και την κατεπείγουσα συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων:  

1. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί σε δίκη στο Διοικητικό Εφετείο 

Πειραιά  (Γ’ Τμήμα – Μεταβατική Έδρα Ρόδου) στις 29-09-2017, όπου εκδικάζεται η με 

ημερομηνία 18-06-2015 και με αρ. καταθ. 283/29-06-2015 προσφυγή της ανώνυμης 

εταιρείας με την επωνυμία «ΕΣΠΕΡΙΑ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» 

2. Έγκριση για ανατροπή και διάθεση πίστωσης οικονομικού έτους 2017 

 

 

 

ΘΕΜΑ 1o                                                              Απόφ.αρ. 548 / 2017 (ΑΔΑ: 6ΤΠΒΩ1Ρ-4ΧΙ) 

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί σε δίκη στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά  

(Γ’ Τμήμα – Μεταβατική Έδρα Ρόδου) στις 29-09-2017, όπου εκδικάζεται η με ημερομηνία 18-

06-2015 και με αρ. καταθ. 283/29-06-2015 προσφυγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 

«ΕΣΠΕΡΙΑ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» 

(Εισήγηση νομικού συμβούλου του  Δ. Ρόδου κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρου, με αρ. πρ.: 2/77185/25-

09-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του 

Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/77185/25-09-2017, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου. 

 Ενώπιων του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά  (Γ΄ Τμήμα -Μεταβατική ΄Εδρα Ρόδου, Αρ. 

πιν.17, αρ.κλ.1477/23-05-2017, ΑΒΕΜ:ΠΡ283/29-06-2015 ) εκδικάζεται στις 29-09-2017, η με 

ημερομηνία 18-06-2015 και με αρ. καταθ. 283/29-06-2015  προσφυγή της  ανώνυμης εταιρείας 

με την επωνυμία «ΕΣΠΕΡΙΑ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ », με την οποία αιτείται να 

της αποδοθούν από τον Δήμο Ρόδου συνολικά 3.172.006,90 ευρώ ως αχρεωστήτως 

εισπραχθέντα, άλλως λόγω αδικοπραξίας , άλλως λόγω αδικαιολόγητου πλουτισμού,  ως ποσά 

ΔΗΦΟΔΩ που κατέβαλε, από το πρώτο τρίμηνο 1994 μέχρι το τρίτο τρίμηνο 2014, να 

ανακληθούν οι σχετικές υποβληθείσες 78 περιοδικές δηλώσεις και να διαγραφεί από τους 

βεβαιωτικούς καταλόγους, επικαλούμενη τις αποφάσεις 4504-4505/2014 της Ολομέλειας του 

ΣτΕ που έκριναν τον φόρο αντισυνταγματικό διότι δεν αποδείχθηκαν ικανές  

προπαρασκευαστικές πράξεις  που είχε υπόψη ο νομοθέτης για να επιβάλλει τον φόρο μόνο στη 

Δωδεκάνησο. 

 Όπως είναι γνωστό στη συνέχεια των παραπάνω αποφάσεων του ΣτΕ και της άσκησης 

της παραπάνω προσφυγής , κατά το μεν δικαστικό μέρος  η Κ/Ξ εταιρειών κατασκευής του 

Νοσοκομείου Ρόδου, η οποία με αναίρεση στο ΣτΕ πέτυχε την έκδοση των παραπάνω 
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αποφάσεων , παραιτήθηκε άλλης αναίρεσης που επίσης άσκησε , με συνέπεια να μην καταστεί 

δυνατόν να επανακριθεί η υπόθεση στο ΣτΕ στη βάση προσκομιζόμενων συμπληρωματικά  

στοιχείων προπαρασκευαστικών  πράξεων , ενώ κατά το νομοθετικό μέρος , ο νομοθέτης 

(Βουλή)  ως συμμόρφωση  στις αποφάσεις του ΣτΕ ,  σύμφωνα  με τις διατάξεις της παρ. 9 της 

Υποπαρ. Δ12 του άρθρου 2 του Ν. 4334/2015 (ΦΕΚ Α 94/14-8-2015) όπως συμπληρώθηκαν με 

τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α 107/31-07-2017), αφενός μεν  

κατάργησε τη  σχετική με τον ΔΗΦΟΔΩ διάταξη του άρθρου 60 του Ν. 2214/1994 (Α75) και 

αφετέρου  ορίστηκε ότι καταβληθέντα ποσά δεν αναζητούνται και ότι βεβαιωμένες οφειλές από 

τον καταργούμενο φόρο και συναφείς κυρώσεις διαγράφονται, κατόπιν διαπιστωτικής  

απόφασης του οικείου δημοτικού συμβουλίου, όπως και έγινε με την  απόφαση 594/-4-8-2017  

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. 

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, ζητείται να ορισθεί ο 

υπογράφων έμμισθος νομικός σύμβουλος του Δήμου Ρόδου Θεόδωρος Παπαγεωργίου, ως 

πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Ρόδου στη παραπάνω δίκη, και σε κάθε άλλη ύστερα από 

αναβολή, παραπομπή ή επί ασκήσεως ένδικου μέσου ανώτερο δικαστήριο για την απόρριψη της 

προσφυγής για κάθε νόμιμο λόγο και  με  προβολή του ιστορικού και νομικού μέρους της όλης 

υπόθεσης, ως και των θέσεων, ενστάσεων, αντίθετων ισχυρισμών και ανταιτημάτων υπέρ του 

Δήμου Ρόδου.»  

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κου Παπαγεωργίου Θεόδωρου) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την με αριθ. πρωτ.: 2/77185/25-09-2017 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 

Ρόδου, 

 Την με αριθ. 547/2017 (ΑΔΑ: 7ΓΔΙΩ1Ρ-6ΕΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Ρόδου με θέμα «Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης 

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου»,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Ορίζει τον κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρο, έμμισθο Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Ρόδου, ως 

πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Ρόδου, για να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 

Πειραιά (Γ΄ Τμήμα -Μεταβατική ΄Εδρα Ρόδου, Αρ. πιν.17, αρ.κλ. 1477/23-05-

2017,ΑΒΕΜ:ΠΡ283/29-06-2015) και να εκπροσωπήσει τον Δήμο Ρόδου στην δικάσιμο που θα 

γίνει στις 29-09-2017 ή σε άλλη μετ΄ αναβολή δικάσιμο, παραπομπή ή επί ασκήσεως ένδικου 

μέσου ανώτερο δικαστήριο για την απόρριψη της προσφυγής για κάθε νόμιμο λόγο και  με  

προβολή του ιστορικού και νομικού μέρους της όλης υπόθεσης, ως και των θέσεων, ενστάσεων, 

αντίθετων ισχυρισμών και ανταιτημάτων υπέρ του Δήμου Ρόδου και αφορά την από 18-06-

2015 και με αρ. καταθ. 283/29-06-2015 προσφυγή της  ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 

«ΕΣΠΕΡΙΑ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ». 

 

 

Σ’ αυτό το σημείο, περατωθέντος του  θέματος  της ημερήσιας διάταξης, κηρύσσεται από τον 

Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της παρούσας έκτακτης  συνεδρίασης. 
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      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                          

 

Σάββας Διακοσταματίου                                                                                                             

Αντιδήμαρχος                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

  

1. Κορωναίος Ιωάννης 

2. Παρασκευάς Δημήτριος 

3. Σταυρής Μιχάλης  

4. Ψυλλάκης Βασίλειος  

5. Χατζηλαζάρου Μαρία 

 


