
 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

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

Της από  23/1/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 1/23-1-2017    Αριθ. Απόφασης: 34/2017 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  23 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Δευτέρα  και 
ώρα 19.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια 
Συνεδρίαση, το Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    
Δημάρχου    Ρόδου κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. 
πρωτ.2/3546/18-1-2016 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 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄87/2010), και  95, 208  του Ν.3463/2006.  

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

26. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

 27. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

  

2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

28.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

3. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος 

29.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

4. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

5. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 30.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος   

7. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 31.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

8.  ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  32.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 33.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας 

9. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

34.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

10.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

11.ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-  

Αντιδήμαρχος 

35. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 



ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 

12.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

36.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

13.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 37. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

14.ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

15. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 38. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 

16.ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

17.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

  
 

  

18.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

19.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

20.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

21.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

22.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

23.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

24.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

25.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (δικ/νος) 5. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

(δικ/νος)  

 

 
2. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος) 

6. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος) 

3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-

Αντιδήμαρχος (δικ/νος) 
7. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (δικ/νη) 

 

4. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος) 8.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

δικ/νος) 

 9. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ (δικ/νη) 

Επίσης στη συνεδρίαση παρίστανται: 
• κ.Μιχαήλ Πηδιάκης –Πρόεδρος Τ.Κ.Δαματριάς 
• κ.Σάββας Πάττας –Πρόεδρος Δ.Κ.Παστίδας 
• κ.Μιχαήλ Κυριαζής-Πρόεδρος Δ.Κ.Παραδεισίου 
• κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος –Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται  οι τριάντα 
οκτώ (38),  άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος. 
 



 

 
Θ Ε Μ Α 6.1 : Έγκριση της αρ. 271/2016 Απόφασης Δ.Σ 
ΔΟΠΑΡ με θέμα «« Λήψη απόφασης σχετικά με παραίτηση 
από την άσκηση  έφεσης κατά της υπ’αριθμ.184/2013 
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου που αφορά 
τον  Ευάγγελου Χατζηαντωνίου του Νικολάου».                                                                          

 
 

Ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός εισηγούμενος το θέμα θέτει 
υπόψη του σώματος την  αριθ. 271/2016 Απόφαση Δ.Σ ΔΟΠΑΡ, η 
οποία έχει ως εξής: 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Π.Α.Ρ. εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης ανέφερε στα μέλη του Δ.Σ. τα εξής :  

Ο Ευάγγελος Χατζηαντωνίου του Νικολάου άσκησε την 1-3-2010 και με 

αριθμό κατάθεσης 53/1-3-2010 αγωγή του, που στρεφόταν εναντίον του 

πρώην ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ & 

ΝΕΟΛΑΙΑΣ (Δ.Ο.Α.Ν.) του πρώην Δήμου Ιαλυσού και απευθυνόταν στο 

Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, με την οποία ισχυριζόταν ότι απασχο-

λήθηκε ως γυμναστής στο παραπάνω πρώην ΝΠΔΔ από 1-7-2003 μέχρι 1-

7-2004, από 26- 7-2004 μέχρι 26-7-2005, από 27-7-2005 μέχρι 31-12-

2005, από 1-1-2006 μέχρι 1-1-2007, από 1-4-2007 μέχρι 31-5-2007, από 

2-1-2008 μέχρι 2-1-2009 και από 2-1-2009 μέχρι 2-1- 2010, με συμβάσεις 

εργασίας ορισμένου χρόνου που συνήψε με αυτό, ότι από 2-1-2007 μέχρι 

31-3-2007 εργαζόταν στο ίδιο πρώην ΝΠΔΔ χωρίς έγγραφη σύμβαση με 

απλή de facto εργασιακή σχέση και ότι από 1-6-2007 μέχρι 31-12-2007 

εργαζόταν στο ίδιο πρώην ΝΠΔΔ με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 

που συνήψε με το πρώην ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ 

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

(Μ.Ε.Κ.Τ.Ο) του πρώην Δήμου Ιαλυσού. 

Με βάση τα αμέσως παραπάνω ζητούσε να αναγνωρισθεί ότι συνδεόταν με 

το πρώην ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΟΛΗΣΗΣ & 

ΝΕΟΛΑΙΑΣ (Δ.Ο.Α.Ν.) του πρώην Δήμου Ιαλυσού με σύμβαση 

εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου από την αρχική πρόσληψή του, 

ήτοι από 1-7-2003 και να υποχρεωθεί αυτό να αποδέχεται τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες του υπό καθεστώς σύμβασης εξαρτημένης 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και με απαγγελία εναντίον 

του χρηματικής ποινής 100 ευρώ για κάθε ημέρα άρνησης  συμμόρφωσής 

του με το διατακτικό της απόφασης. Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η με 

αριθμό 184/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, με την οποία 



έκαμε δεκτή την παραπάνω αγωγή, αναγνώρισε ότι ο Ευάγγελος Χατζη- 

αντωνίου του Νικολάου συνδεόταν με το παραπάνω πρώην ΝΠΔΔ με 

σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από 

την αρχική πρόσληψή του και υποχρέωσε αυτό να αποδέχεται τις 

υπηρεσίες του, με απειλή χρηματικής ποινής 100 ευρώ για κάθε ημέρα 

άρνησης αποδοχής των υπηρεσιών του, κήρυξε μάλιστα την απόφασή του 

προσωρινά  εκτελεστή. 

Κατά της αμέσως παραπάνω απόφασης άσκησε για λογαριασμό του 

Οργανισμού μας  την Από 28-11-2013  και με αριθμό

 κατάθεσης   (αριθμός κατάθεσης στο Μονομελές Εφετείο 

Δωδ/σου 191/2013 ), δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 11-4-

2014 .  

Με την υπ’αριθμ.248/2013 απόφαση ΔΣ του Δ.Ο.Π.Α.Ρ. εγκρίναμε την 

άσκηση έφεσης  κατά  Ευάγγελου Χατζηαντωνίου του Νικολάου κατά της 

184/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και δώσαμε 

εντολή της πληρεξουσιότητας στους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου 

Ρόδου κ Δημητρίου Σαλαμαστράκη και  κ.Γιαννακού Κων/νου όπως από 

κοινού η χωριστά ο καθένας να παραστούν στο μονομελές Εφετείο 

Δωδεκανήσου στις 11/4/2014 και σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο 

μετ’αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο για να εκπροσωπήσουν τον 

Οργανισμό μας για την υπεράσπιση του να ασκήσουν και πρόσθετους 

λόγους έφεσης με οποιοδηποτε περιεχόμενο, να υποβάλουν προτάσεις και 

γενικά να προβούν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες ούτως ώστε να γίνει 

δεκτή η έφεση .  

Στη συνέχεια με την υπάριθμ.685/2013 απόφαση Προέδρου του 

Δ.Ο.Π.Α.Ρ. Αποδεχθήκαμε προσωρινά τις υπηρεσίες του κ.Ευάγγελου 

Χατζηαντωνίου του Νικολάου σε εκτέλεση της με αριθμ.184/2013 

απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου ,μέχρι την έκδοση 

απόφασης επι της από 25-11-2013 και με αριθμ.κατάθεσης 191/2013 

(αριθμ.κατάθεσης στο Εφετείο Δωδεκανήσου 132/2013) έφεση . 

Σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν.4447/23-12-2016 (ΦΕΚ 241/ΤΑ/23-12-

2016) :  

 1.Η περίπτωση ιγ' της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α' 87) 

αντικαθίσταται ως εξής: 

ιγ) αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και 

των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά». 

2.Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 

καταργείται. 

3.Η περίπτωση ι' της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 3852/2010 

αντικαθίσταται ως εξής: 



«ι) Την απόφαση για την άσκηση ή μη όλων των ενδίκων βοηθημάτων και 

των ενδίκων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά». 

4.Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ιβ' της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 

3852/2010 καταργείται. 

5.Αποφάσεις αρμοδίων οργάνων Ο.Τ.Α. α' ή β' βαθμού περί μη άσκησης ή 

περί παραίτησης από ένδικο μέσο, οι οποίες εκδόθηκαν ως την έναρξη 

ισχύος του παρόντος, θεωρούνται, ως προς όλες τις συνέπειες τους, 

νόμιμες. 

Επειδή ο εν λόγω υπάλληλος κος Χατζηαντωνίου Ευάγγελος απασχολείται 

ηδη στον Οργανισμό μας ως ΠΕ Γυμναστής καλύπτοντας πάγιες κ διαρκείς 

ανάγκες και συνεπώς δεν υπάρχει ουδεμία επιπλέον οικονομική 

επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του Οργανισμού μας , 

 

εισηγούμαστε στο Δ.Σ του Δ.Ο.Π.Α.Ρ. : 
1.Την ανάκληση της υπάριθμ.248/2013 απόφασης Δ.Σ του Δ.Ο.Π.Α.Ρ. με 
την οποία εγκρίθηκε η άσκηση έφεσης κατά της 184/2013 απόφασης 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου . 
2.Εξουσιοδοτούμε τον  Νομικό Σύμβουλο  του Δήμου Ρόδου κ Δημήτριο  
Σαλαμαστράκη να παραιτηθεί του δικαιώματος και του δικογράφου της από 
25/11/2013 Έφεσης (αριθμ.βιβλίου προσδ.132/2-12-2013). 
 
    Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη του ΔΣ να αποφασίσουν σχετικά  
το σώμα μετά από διαλογική συζήτηση  ,αφού έλαβαν υπόψη όλα τα 
ανωτέρω  
                                 αποφασίζει  ομόφωνα  
1.Ανακαλεί την  υπάριθμ.248/2013 απόφαση Δ.Σ του Δ.Ο.Π.Α.Ρ. με την 
οποία εγκρίθηκε η άσκηση έφεσης κατά της 184/2013 απόφασης 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου . 
2. Εξουσιοδοτεί τον  Νομικό Σύμβουλο  του Δήμου Ρόδου κ Δημήτριο  
Σαλαμαστράκη να παραιτηθεί του δικαιώματος και του δικογράφου της από 
25/11/2013 Έφεσης (αριθμ.βιβλίου προσδ.132/2-12-2013). 
 
ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ: Κ. Πρόεδρε ναι απλά να επισημάνω την 
υποκρισία που υπάρχει στο Ελληνικό Δημόσιο άνθρωποι οι οποίοι 
εργάζονται για χρόνια και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες θεωρούν 
ότι είναι επί συμβάσει και έχουν  βρεθεί πολλοί άνθρωποι μετά από πολλά 
χρόνια να σύρονται στα δικαστήρια και να απολύονται ενώ πραγματικά δεν 
έχουν καμία ευθύνη. 
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Στην συγκεκριμένη περίπτωση θα ψηφίσουμε 
παρών για ένα λόγο. Θεωρώ ότι δικαίως ο εργαζόμενος διεκδικεί και του 
αξίζει το δικαίωμα να δικαιωθεί .Ωστόσο έχω βιώσει αντίστοιχη εμπειρία 
των εργαζομένων της πρώην ΔΕΥΑΡ που εν μια νυχτί απολύθηκαν και ήταν 
ακριβώς η ίδια περίπτωση, χωρίς κανείς να παραιτηθεί από τα ένδικα μέσα 
ή οτιδήποτε, ούτε καν τους επετράπη να ολοκληρώσουν την διαδικασία 
των ένδικων μέσων γι αυτό παρών . 
ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτό ήρθε 
στο ΔΣ . Δεν είναι αρμοδιότητα του ΔΣ αυτό είναι αρμοδιότητα καθαρά του 



νομικού προσώπου, το μόνο που χρειάζεται είναι μια και το επισημαίνω 
γιατί είναι σοβαρό μια γνωμοδότηση του νομικού προσώπου ένα . 
Δεύτερον, μια ίδια περίπτωση θα απασχολήσει προς ενημέρωση του 
σώματος και την Οικονομική Επιτροπή τις επόμενες ημέρες για την 
κατάργηση δίκης που αφορά 4-5 παιδιά της πρώην Δημοτικής επιχείρησης 
Καθαριότητας Ρόδου που υπηρετούν εδώ αλλά είναι θέμα Οικονομικής 
Επιτροπής , όπως και αυτό είναι θέμα του συμβουλίου .Δεν έχω θέμα να το 
ψηφίσω μήπως έκαναν λάθος . 
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ: Να το δούμε και να δούμε με τον 
ΔΟΠΑΡ ακριβώς τι γίνεται γιατί επιμένουν και εκείνοι . 
ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: Αυτό, που καταλαβαίνω και μπαίνει θέμα είναι ένα να 
λάβει γνώση το ΔΣ και δεύτερο ότι στις εφέσεις είναι δικαιωματικό αν θες ή 
όχι και στην ουσία παίρνουμε απόφαση όπως κάποτε πήραν παλιά ότι 
καταργούνται και δεν πηγαίνουμε σε έφεση εφόσον είναι θετική η 
απόφαση .Το ψηφίζουμε . 
 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Α. Σπανός-Παπαγιάννης,  

Μ.Δράκος, ο Γραμματέας Δ.Σ. κ. Α. Γιαννικουρής  και ο Αντιδήμαρχος 

κ. Σ. Παρδαλός απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του 

θέματος.   

 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση, τις τοποθετήσεις των μελών του Σώματος,  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 «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» με επικεφαλής τον κ.Γ.Υψηλάντη, οι οποίο 

ψήφισαν «παρών» 
 

  



 
 Εγκρίνει την  αρ.271/2016 Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΔΟΠΑΡ, σύμφωνα με την οποία: 
 
1.Ανακαλείται η  υπ’ αριθμ.248/2013 απόφαση Δ.Σ του Δ.Ο.Π.Α.Ρ. 
με την οποία εγκρίθηκε η άσκηση έφεσης κατά της 184/2013 
απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου . 
2. Εξουσιοδοτείται  ο  Νομικός Σύμβουλος  του Δήμου Ρόδου κ 
Δημήτριος  Σαλαμαστράκη να παραιτηθεί του δικαιώματος και του 
δικογράφου της από 25/11/2013 Έφεσης (αριθμ.βιβλίου 
προσδ.132/2-12-2013). 

 
 

 
   ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     
 
 
 
 
                           ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ    
 

 


