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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  28/12/ 2016  Έκτακτης Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 19/28-12-2016    Αριθ. Απόφασης: 1047/2016 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  28 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη  και 
ώρα 13.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Έκτακτη Δημόσια 
Συνεδρίαση, το Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    
Δημάρχου    Ρόδου κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. 
πρωτ.2/108541/27-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου          
κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε 
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους   Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  67 παρ.5 του Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ Α΄87/2010), και  95  του Ν.3463/2006.  

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

22. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-

Αντιδήμαρχος  
23. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

  

3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

24.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

4. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος 

25.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

26.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  

 27. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 28.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

8.  ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  29.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 30.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας 

9. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος 

 

10.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

 31. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 



2 
 

11.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

32.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

 33. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

 34.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

  35. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

12. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 36. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 

13.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

  
 

14.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

15.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

16.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

17.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

18.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  

  

19.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

20.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

21. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-  

Αντιδήμαρχος (δικ/νος) 

7. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (δικ/νος)  

 

 
2. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ (δικ/νος) 

8. . ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-

Αντιδήμαρχος (δικ/νος) 

3 ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος) 9. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ (δικ/νη) 

 

4. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος) 10. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ( δικ/νος) 

5. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (δικ/νος) 11.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος) 

6.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ δικ/νος)  

 
Επίσης στη συνεδρίαση παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας 

του Δήμου Ρόδου κ. Ε. Κορναρόπουλος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται  οι τριάντα 
έξι (36),  άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος. 
 
 
 
Θ Ε Μ Α 1.3 : Έγκριση της υπ΄αριθ. 511/2016 απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: Λήψη απόφασης για α) την 
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έγκριση ήδη ασκηθείσας ανακοπής κατά της υπ΄ αριθ. 50/2016 
διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου που 
εξέδωσε εναντίον του Δήμου Ρόδου η κοινοπραξία με την επωνυμία 
«ΤΡΙΕΔΡΟΝ Α.Τ.Ε. – ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», β) για την 
αίτηση συμβιβασμού της κοινοπραξίας «ΤΡΙΕΔΡΟΝ Α.Τ.Ε. – ΛΕΡΙΑΣ 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με τον Δήμο Ρόδου. 

 
Ο Αντιδήμαρχος κ. Σ. Διακοσταματίου εισηγούμενος το θέμα θέτει 
υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ. 511/2016 Απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής , η οποία έχει ως εξής: 
 
Ο ίδιος, (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την 
εισήγηση του νομικού συμβούλου κου Στρατή Στέφανου με αρ. πρωτ.: 
2/103419/07-12-2016 ως κατωτέρω: 
«Θέματα: (α) Αίτηση για έγκριση ήδη ασκηθείσας ανακοπής κατά της υπ’ 
αριθμ. 50/2016 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου 
μετά της παρά πόδας αυτής από 15.04.2016 Επιταγής προς Γνώση, που 
εξέδωσε εναντίον του Δήμου Ρόδου, ως καθολικώς υποκατασταθέντος στα 
δικαιώματα και στις υποχρεώσεις του (πρώην) Δήμου Καμείρου, νήσου 
Ρόδου, η κοινοπραξία με την επωνυμία «ΤΡΙΕΔΡΟΝ Α.Τ.Ε. – ΛΕΡΙΑΣ 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποία εδρεύει στο Δήμο Ρόδου και έχει τα 
γραφεία της επί της οδού Γ. Σεφέρη και Η. Βενέζη, γωνία, όπως 
εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία μας κοινοποιήθηκε την 15.04.2016, και 
(β) Η από 03.10.2016 υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2/82782/03.10.2016 Αίτηση 
(Συμβιβασμού) της κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΤΡΙΕΔΡΟΝ Α.Τ.Ε. – 
ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποία εδρεύει στο Δήμο Ρόδου και έχει 
τα γραφεία της επί της οδού Γ. Σεφέρη και Η. Βενέζη, γωνία, όπως 
εκπροσωπείται νόμιμα. 
Σχετ.: Η από 03.10.2016 υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2/82782/03.10.2016 Αίτηση 
(Συμβιβασμού) της κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΤΡΙΕΔΡΟΝ Α.Τ.Ε. – 
ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποία εδρεύει στο Δήμο Ρόδου και έχει 
τα γραφεία της επί της οδού Γ. Σεφέρη και Η. Βενέζη, γωνία, όπως 
εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία αφορά το έργο: «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΥ (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΤΑ 3ης ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (1η 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΩΝ))». 
 Η καθ’ ης κοινοπραξία με την επωνυμία «ΤΡΙΕΔΡΟΝ Α.Τ.Ε. – ΛΕΡΙΑΣ 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ισχυρίζεται ότι 
ανέλαβε την εκτέλεση του κάτωθι κατασκευαστικού έργου «Δίκτυα 
Αποχέτευσης Δήμου Καμείρου (Αποχέτευση ΟΤΑ 3ης εδ. Περιφέρειας (1η 
φάση έργων)», συνάπτοντας την από 19.03.2007 σχετική σύμβαση με τον 
(πρώην) Δήμο Καμείρου, όπως εκπροσωπήθηκε νόμιμα από τον (τότε) 
Δήμαρχο Κρητικό, ο οποίος ενήργησε εν προκειμένω σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 144/06.11.2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του (πρώην) 
Δήμου Καμείρου, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, 
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 15.522/23.11.2006 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Περιφερείας Νοτίου Αιγαίου, με την οποία νομιμοποιήθηκε η ανωτέρω 
απόφαση, την υπ’ αριθμ. 39/2007 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και 
την υπ’ αριθμ. 13/2007 απόφαση του Δ.Ε. (πρώην) Δήμου Καμείρου, 
καθώς και την υπ’ αριθμ. 1.350/26.02.2007 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφερείας Νοτίου Αιγαίου, με την οποία προεγκρίθηκε η 
υπογραφή της σύμβασης. 
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Ισχυρίζεται ότι το εν λόγω έργο της ανατέθηκε κατόπιν δημόσιου 
μειοδοτικού διαγωνισμού (ανοικτή διαδικασία) με το σύστημα προσφοράς 
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών συμπληρωμένο 
τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 §4β του Ν. 1418/1984 και το άρθρο 7 του Π.Δ. 
609/1985. Ισχυρίζεται ότι προσέφερε μέση έκπτωση 2,33% επί των 
ομάδων τιμών του προϋπολογισμού της μελέτης και το συνολικό 
εργολαβικό αντάλλαγμα είναι ποσό Ευρώ ύψους τριών εκατομμυρίων 
επτακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα επτά και σαράντα 
οκτώ λεπτών (€3.768.947,48), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, ο οποίος 
βαρύνει τον (πρώην) Δήμο Καμείρου, νήσου Ρόδου, (νυν) ενιαίο Δήμο 
Ρόδου. Ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1088/19.11.2012 απόφαση 
του προέδρου της οικονομικής επιτροπής Δήμου Ρόδου – Αντιδημάρχου 
Οικονομικών Υπηρεσιών Ν. Τσουκαλά, εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης 
ποσού Ευρώ ύψους τριάντα έξι χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα δύο και 
είκοσι λεπτών (€36.372,20) για την πληρωμή της ισόποσης δαπάνης σε 
βάρος πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Ρόδου. Ότι 
σύμφωνα με το από 20.05.2010 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του 
(πρώην) Δήμου Καμείρου, οι (1) Βασίλειος Χαλκίτης, μέλος του Δ.Σ. 
(πρώην) Δήμου Καμείρου, (2) Ιωάννης Λαός, ηλεκτρολόγος μηχανικός, 
υπάλληλος Τ.Υ. (πρώην) Δήμου Καμείρου, (3) Κωνσταντίνα Παπαστεργίου, 
δασολόγος – περιβαλλοντολόγος, υπάλληλος Τ.Υ. (πρώην) Δήμου 
Καμείρου, και (4) Κων/νος Χριστοφάκης, μηχανολόγος μηχανικός, 
υπάλληλος Τ.Υ. (πρώην) Δήμου Ατταβύρου, που ορίστηκαν με την υπ’ 
αριθμ. 3428/18.05.2010 απόφαση της Περιφερειακής Διοίκησης Δωδ/σου, 
βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 171/1987 ως μέλη Επιτροπής Παραλαβής 
του έργου, πιστοποίησαν την περάτωση όλων των εργασιών της σύμβασης 
εμπρόθεσμα. Ότι κατά την προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία, με την 
πρόοδο των εργασιών και αφού πραγματοποιείται σχετική πιστοποίηση 
εκτέλεσης των εργασιών από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, ο 
εργολάβος εκδίδει το αντίστοιχο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Ότι 
σύμφωνα με τα ανωτέρω, η καθ’ ης εξέδωσε επί πιστώσει το υπ’ αριθμ. 
18/04.12.2012 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, ποσού Ευρώ ύψους τριάντα 
έξι χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα δύο και είκοσι λεπτών (€36.372,20), 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο κατά τους ισχυρισμούς αυτής, μέχρις 
σήμερον παραμένει εξ ολοκλήρου απλήρωτο και αφορά την εξόφληση της 
17ης Εντολής Πληρωμής (τόκων) του κατασκευαστικού έργου «Δίκτυα 
Αποχέτευσης Δήμου Καμείρου (Αποχέτευση ΟΤΑ 3ης εδ. Περιφέρειας (1η 
φάση έργων)». 
Έτσι, δυνάμει των ανωτέρω εγγράφων και του ισχυρισμού αυτής περί μη 
καταβολής κανενός ποσού, εξέδωσε εις βάρος του Δήμου Ρόδου, ως 
καθολικώς υποκατασταθέντος στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις του 
(πρώην) Δήμου Καμείρου, νήσου Ρόδου, την ανακοπτόμενη υπ’ αριθμ. 
50/2016 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, για το 
συνολικό ποσό Ευρώ τριάντα έξι χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα δύο και 
είκοσι λεπτών (€36.372,20), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, νομιμοτόκως 
από την επομένη της ημερομηνίας εκδόσεως του εν λόγω ως άνω υπ’ 
αριθμ. 18/04.12.2012 Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών αυτής, ήτοι από 
05.12.2012 μέχρις πλήρους και ολοσχερούς εξοφλήσεως, ακριβές 
αντίγραφο της οποίας μετά της παρά πόδας αυτής από 15.04.2016 
Επιταγής προς Γνώση επέδωσε στο Δήμο Ρόδου την 15.04.2016. 
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Την εν λόγω υπ’ αριθμ. 50/2016 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Ρόδου μετά της παρά πόδας αυτής από 15.04.2016 Επιταγή 
προς Γνώση, ανέκοψε ο Δήμος Ρόδου με την από 25.04.2016 με ΑΚΔ 
60/25.04.2016 Ανακοπή αυτού ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Ρόδου, την οποία και επέδωσε στην καθ’ ης, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 
11117/06.05.2016 Έκθεσης Επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο 
Εφετείο Δωδεκανήσου, Μιχαήλ Σ. Καρακόπουλου, και η οποία ανακοπή 
εκδικάζεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου την 20.11.2017. 
Στη συνέχεια, μας γνωστοποιήθηκε η από 03.10.2016 υπ’ αριθμ. πρωτ. 
2/82782/03.10.2016 Αίτηση (Συμβιβασμού) της καθ’ ης κοινοπραξίας με 
την επωνυμία «ΤΡΙΕΔΡΟΝ Α.Τ.Ε. – ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με την 
οποία η καθ’ ης ζήτησε την συμβιβαστική επίλυση της εν λόγω διαφοράς με 
την καταβολή από το Δήμο Ρόδου προς αυτήν του κεφαλαίου της εν λόγω 
υπ’ αριθμ. 50/2016 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Ρόδου, ποσού Ευρώ τριάντα έξι χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα δύο και 
είκοσι λεπτών (€36.372,20), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον τόκων, 
παραιτουμένης αυτής του δικαιώματος είσπραξης δικαστικών εξόδων. 
Κατόπιν τούτων: 
(α) Ζητώ όπως μου δοθεί η έγκριση της Επιτροπής σας για την ήδη 
ασκηθείσα από 25.04.2016 με ΑΚΔ 60/25.04.2016 Ανακοπή του Δήμου 
Ρόδου κατά της ανωτέρω υπ’ αριθμ. 50/2016 Διαταγής Πληρωμής του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, μετά της παρά πόδας αυτής από 
15.04.2016 Επιταγής προς Γνώση, η οποία επιδόθηκε στην καθ’ ης, 
δυνάμει της υπ’ αριθμ. 11117/06.05.2016 Έκθεσης Επίδοσης του 
δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Δωδεκανήσου, Μιχαήλ Σ. 
Καρακόπουλου, και η οποία ανακοπή εκδικάζεται ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Ρόδου την 20.11.2017, και 
(β) Όσον αφορά την συμβιβαστική πρόταση που υπέβαλε η αντίδικος καθ’ 
ης, προτείνω, για να υπάρχει όφελος για το Δήμο Ρόδου, να γίνει δεκτή η 
αίτηση της καθ’ ης κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΤΡΙΕΔΡΟΝ Α.Τ.Ε. – 
ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, παρά το γεγονός ότι έχει θεσπισθεί 
πλέον και ο ν. 4329/2015, ο οποίος κάνει ειδική πρόβλεψη – μνεία για τις 
χρηματικές αξιώσεις από διοικητική σύμβαση στο πλαίσιο εμπορικής 
συναλλαγής, με την καταβολή από το Δήμο Ρόδου μόνον του 
επιδικασθέντος κεφαλαίου που περιγράφεται στην ανωτέρω υπ’ αριθμ. 
50/2016 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, 
συνολικού ποσού Ευρώ τριάντα έξι χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα δύο και 
είκοσι λεπτών (€36.372,20), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εφόσον 
οφείλεται το ανωτέρω ανεξόφλητο ποσό προς αυτήν, για το οποίο ποσό, 
δυνάμει των ανωτέρω αναφερόμενων εγγράφων, εξέδωσε η καθ’ ης 
κοινοπραξία με την επωνυμία «ΤΡΙΕΔΡΟΝ Α.Τ.Ε. – ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & 
ΣΙΑ Ε.Ε.», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, την ανωτέρω υπ’ αριθμ. 50/2016 
Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, εφάπαξ, από την 
ημέρα της επικύρωσης από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου του 
κατωτέρω Πρακτικού Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς μεταξύ του Δήμου 
Ρόδου και της καθ’ ης, παραιτούμενη η καθ’ ης, άμα την καταβολή του 
ανωτέρω ποσού σε αυτήν, εγγράφως, από την αξίωση καταβολής όλων 
των αναλογούντων τόκων υπερημερίας καθώς και της επιδικασθείσης 
δικαστικής δαπάνης επί της ανωτέρω υπ’ αριθμ. 50/2016 Διαταγής 
Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, για να υπάρχει όφελος 
για το Δήμο Ρόδου. 



6 
 

Επίσης, με την αποδοχή του εν λόγω εξώδικου συμβιβασμού και εκ μέρους 
της καθ’ ης, κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΤΡΙΕΔΡΟΝ Α.Τ.Ε. – ΛΕΡΙΑΣ 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, σύμφωνα με τα 
παραπάνω, θα πρέπει παράλληλα να υπογραφεί, με εξουσιοδότηση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου σε μέλος του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ή στον Αντιδήμαρχο τον Οικονομικών κο 
Διακοσταματίου Σάββα, Πρακτικό Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς 
μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της καθ’ ης επί της εκκρεμούσης παραπάνω 
ανακοπής, το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο 
Ρόδου προς επικύρωση, σύμφωνα με τα ανωτέρω». 

(ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου του δήμου ρόδου κου 
Στρατή Στέφανου) 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν 
σχετικά.  
Η  Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

• την εισήγηση του νομικού συμβούλου του δήμου Ρόδου κου Στρατή 
Στέφανου  με αρ. πρωτ. 2/103419/07-12-2016,   

• το άρθρο 72 παρ. 2 του Ν. 3852/2010    
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) εγκρίνει την  ήδη ασκηθείσα ανακοπή κατά της υπ’ αριθμ. 50/2016 
Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου μετά της παρά 
πόδας αυτής από 15.04.2016 Επιταγής προς Γνώση, που εξέδωσε εναντίον 
του Δήμου Ρόδου, ως καθολικώς υποκατασταθέντος στα δικαιώματα και 
στις υποχρεώσεις του (πρώην) Δήμου Καμείρου, νήσου Ρόδου, η 
κοινοπραξία με την επωνυμία «ΤΡΙΕΔΡΟΝ Α.Τ.Ε. – ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & 
ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποία εδρεύει στο Δήμο Ρόδου και έχει τα γραφεία της επί της 
οδού Γ. Σεφέρη και Η. Βενέζη, γωνία, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία 
μας κοινοποιήθηκε την 15.04.2016, 
 
Β) Παραπέμπει με θετική εισήγηση, στο δημοτικό συμβούλιο,  τη 
συμβιβαστική πρόταση που υπέβαλε η αντίδικος  κοινοπραξίας με την 
επωνυμία «ΤΡΙΕΔΡΟΝ Α.Τ.Ε. – ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», παρά το 
γεγονός ότι έχει θεσπισθεί πλέον και ο ν. 4329/2015, ο οποίος κάνει ειδική 
πρόβλεψη – μνεία για τις χρηματικές αξιώσεις από διοικητική σύμβαση στο 
πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής, με την καταβολή από το Δήμο Ρόδου 
μόνον του επιδικασθέντος κεφαλαίου που περιγράφεται στην ανωτέρω υπ’ 
αριθμ. 50/2016 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, 
συνολικού ποσού Ευρώ τριάντα έξι χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα 
δύο και είκοσι λεπτών (€36.372,20), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 
εφόσον οφείλεται το ανωτέρω ανεξόφλητο ποσό προς αυτήν, για το οποίο 
ποσό, δυνάμει των ανωτέρω αναφερόμενων εγγράφων, εξέδωσε η καθ’ ης 
κοινοπραξία με την επωνυμία «ΤΡΙΕΔΡΟΝ Α.Τ.Ε. – ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & 
ΣΙΑ Ε.Ε.», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, την ανωτέρω υπ’ αριθμ. 50/2016 
Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, εφάπαξ, από την 
ημέρα της επικύρωσης από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου του 
κατωτέρω Πρακτικού Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς μεταξύ του Δήμου 
Ρόδου και της καθ’ ης, παραιτούμενη η καθ’ ης, άμα την καταβολή του 
ανωτέρω ποσού σε αυτήν, εγγράφως, από την αξίωση καταβολής όλων 
των αναλογούντων τόκων υπερημερίας καθώς και της επιδικασθείσης 
δικαστικής δαπάνης επί της ανωτέρω υπ’ αριθμ. 50/2016 Διαταγής 
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Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, για να υπάρχει όφελος 
για το Δήμο Ρόδου. 
Με την αποδοχή του εν λόγω εξώδικου συμβιβασμού και εκ μέρους της 
καθ’ ης, κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΤΡΙΕΔΡΟΝ Α.Τ.Ε. – ΛΕΡΙΑΣ 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, σύμφωνα με τα 
παραπάνω, θα πρέπει παράλληλα να υπογραφεί, με εξουσιοδότηση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου σε μέλος του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ή στον Αντιδήμαρχο τον Οικονομικών κο 
Διακοσταματίου Σάββα, Πρακτικό Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς 
μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της καθ’ ης επί της εκκρεμούσης παραπάνω 
ανακοπής, το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο 
Ρόδου προς επικύρωση, σύμφωνα με τα ανωτέρω. 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 511/2016  
 
 
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 

Ο Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου κ. Α. Γιαννικουρής, ο 

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Α. Παπουράς και ο Δημοτικός 

Σύμβουλος κ.Στ.Δράκος,  απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη 

απόφασης του θέματος.   

 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση,  τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του 

άρθρου 93  του Ν.3463/2006 και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών 

του Σώματος , 
 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντων των μελών της παράταξης « ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» με 
επικεφαλής τον κ. Ε. Καρίκη, των μελών της παράταξης« ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»  με επικεφαλής τον κ. Χ. Χατζηευθυμίου, των μελών 
της παράταξης « ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» με επικεφαλής τον κ. 
Γ. Υψηλάντη, του  επικεφαλής της παράταξης    « ΛΑΙΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Κ. Πότσου οι οποίοι ψήφισαν « κατά» καθώς και 
της ανεξάρτητης Δημοτικής Συμβούλου κας. Αικ.Μπιλλιά η οποία 
ψήφισε  «παρούσα» 
  

1. Εγκρίνει την υπ΄αριθ. 511/2016 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής που αφορά έγκριση της ήδη ανασκηθείσας ανακοπής κατά 
της υπ’ αριθμ. 50/2016 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Ρόδου μετά της παρά πόδας αυτής από 15.04.2016 
Επιταγής προς Γνώση, που εξέδωσε εναντίον του Δήμου Ρόδου, ως 
καθολικώς υποκατασταθέντος στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις 
του (πρώην) Δήμου Καμείρου, νήσου Ρόδου, η κοινοπραξία με την 
επωνυμία «ΤΡΙΕΔΡΟΝ Α.Τ.Ε. – ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», η 
οποία εδρεύει στο Δήμο Ρόδου και έχει τα γραφεία της επί της οδού 
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Γ. Σεφέρη και Η. Βενέζη, γωνία, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η 
οποία  κοινοποιήθηκε στην Οικ.Επιτροπή την 15.04.2016. 

2. Αποδέχεται την αίτηση συμβιβασμού της αντιδίκου κοινοπραξίας με 
την  επωνυμία «ΤΡΙΕΔΡΟΝ Α.Τ.Ε. – ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», 
με το Δήμο Ρόδου, παρά το γεγονός ότι έχει θεσπισθεί πλέον και ο ν. 
4329/2015, ο οποίος κάνει ειδική πρόβλεψη – μνεία για τις 
χρηματικές αξιώσεις από διοικητική σύμβαση στο πλαίσιο εμπορικής 
συναλλαγής, με την καταβολή από το Δήμο Ρόδου μόνον του 
επιδικασθέντος κεφαλαίου που περιγράφεται στην ανωτέρω υπ’ 
αριθμ. 50/2016 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Ρόδου, συνολικού ποσού Ευρώ τριάντα έξι χιλιάδων τριακοσίων 
εβδομήντα δύο και είκοσι λεπτών (€36.372,20), 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εφόσον οφείλεται το ανωτέρω 
ανεξόφλητο ποσόν προς αυτήν, για το οποίο ποσόν, δυνάμει των 
ανωτέρω αναφερόμενων εγγράφων, εξέδωσε η καθ’ ης κοινοπραξία 
με την επωνυμία «ΤΡΙΕΔΡΟΝ Α.Τ.Ε. – ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε.», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, την ανωτέρω υπ’ αριθμ. 
50/2016 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, 
εφάπαξ, από την ημέρα της επικύρωσης από το Μονομελές 
Πρωτοδικείο Ρόδου του Πρακτικού Συμβιβαστικής Επίλυσης 
Διαφοράς μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της καθ’ ης, παραιτούμενη η 
καθ’ ης, άμα την καταβολή του ανωτέρω ποσού σε αυτήν, 
εγγράφως, από την αξίωση καταβολής όλων των αναλογούντων 
τόκων υπερημερίας καθώς και της επιδικασθείσης δικαστικής 
δαπάνης επί της ανωτέρω υπ’ αριθμ. 50/2016 Διαταγής Πληρωμής 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, για να υπάρχει όφελος για το 
Δήμο Ρόδου. 

3. Εξουσιοδοτεί τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Σάββα 
Διακοσταματίου να υπογράψει το Πρακτικό Συμβιβαστικής Επίλυσης 
Διαφοράς επί της εκκρεμούσης παραπάνω ανακοπής, το οποίο θα  
υποβληθεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου προς επικύρωση, 
σύμφωνα με τα ανωτέρω. 
 

              
 

      ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
   
 
 
                             ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 
 
 


