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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  23/6/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
Αριθ. Πρακτικού: 15/23-6-2017    Αριθ. Απόφασης:450/2017 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  23 Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή  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. 
2/46474/19.6.2017 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 του Ν.3463/2006.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

25.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

 26. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 
Δ.Σ. 
  

2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

27. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
28. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

4.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 29. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  30.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 31.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας Δ.Σ. 

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

  

11.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

32.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

12. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

13. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 33. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

14.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 34.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
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Παράταξης«ΛΑΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

15.ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

16.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

  

17.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 36. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 

18.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

19.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 
 

  

20.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

21.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  

22.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

23.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

24.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ (δικ/νος) 6. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

2. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ (δικ/νη) 

3.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

4.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

9. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

5.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος  

10.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Δημοτικός Σύμβουλος  κ. Αθηνόδωρος Κωνσταντίνου δεν εκλήθη 
στη Συνεδρίαση σύμφωνα με την  αριθ. 1249/2017 Διαπιστωτική Πράξη  του 
Δήμου Ρόδου επί της αρ. ΕΜΠ15/1.9.2014 Απόφασης του Γ.Γ.Αποκεντρωμένης 
Δ/σης Αιγαίου.  

 

Επίσης στη συνεδρίαση παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ 
κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος, ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Ρόδου κ.Μ.Παγκάς 
και η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ασκληπείου κα.Μ.Παπαβασιλείου. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα έξι (46) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα έξι 
(36), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 

 

Θ Ε Μ Α 1.3: Έγκριση της αρ. 334/12-6-2017 απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Λήψη απόφασης για 
συμβιβαστική τακτοποίηση χρηματικών καταλόγων του Δήμου 
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Ρόδου σε βάρος των εταιρειών “SWISSPORT HELLAS SUD 
S.A.” και “SKYSERV A.E.” 
 
 Ο Αντιδήμαρχος κ. Σ.Διακοσταματίου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε 
υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ.334/2017 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής:   
 
O ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την 
γνωμάτευση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 
2/43758/09-06-2017, ως κατωτέρω: 
 
 
 ΘΕΜΑ: Εισήγηση για την διόρθωση των υπ’ αριθμ. 209/2010, 
210/2010, 211/2010, 212/2010, 213/2010 Χρηματικών 
Καταλόγων σε βάρος της Εταιρείας Swissport Hellas Sud. 

 
Α. Σύντομο Ιστορικό  
Ο πρώην Δήμος Πεταλούδων είχε εκδώσει σε βάρος της εταιρείας 

Swissport Hellas Sud SA τους ακόλουθους χρηματικούς καταλόγους για τα 
τέλη καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων από τον Κρατικό 
Αερολιμένα Ρόδου «Διαγόρας», ήτοι:  

i. τον υπ’ αριθμ. 209 Χρηματικό Κατάλογο για τα Τέλη 
Καθαριότητας και Αποκομιδής Απορριμμάτων στο χώρο του 
Αερολιμένα Ρόδου του έτους 2005 ποσού 31.001.18€ 

ii. τον υπ’ αριθμ. 210 Χρηματικό Κατάλογο για τα Τέλη 
Καθαριότητας και Αποκομιδής Απορριμμάτων στο χώρο του 
Αερολιμένα Ρόδου του έτους 2006 ποσού 45.356,98€ 

iii. τον υπ’ αριθμ. 211Χρηματικό Κατάλογο για τα Τέλη 
Καθαριότητας και Αποκομιδής Απορριμμάτων στο χώρο του 
Αερολιμένα Ρόδου του έτους 2007 ποσού 45.356,98€ 

iv. τον υπ’ αριθμ. 212Χρηματικό Κατάλογο για τα Τέλη 
Καθαριότητας και Αποκομιδής Απορριμμάτων στο χώρο του 
Αερολιμένα Ρόδου του έτους 2008 ποσού 45.356,98€ 

v. τον υπ’ αριθμ. 213Χρηματικό Κατάλογο για τα Τέλη 
Καθαριότητας και Αποκομιδής Απορριμμάτων στο χώρο του 
Αερολιμένα Ρόδου του έτους 2009 ποσού 45.356,98€ 

Ο υπολογισμός των ανωτέρω ποσών είχε γίνει δυνάμει της υπ’ αριθ. 
45/2007 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Πεταλούδων 
«Τροποποίηση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Πεταλούδων» (η οποία 
κρίθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθμ πρωτ. 2093/20-02-2007 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου), στο άρθρο 22 της οποίας 
οριζόταν ότι τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού στον κρατικό 
αερολιμένα Ρόδου έχουν ως εξής:  

α) για τους στεγασμένους χώρους 12,00€/ τμ 
β) για τους μη στεγασμένους χώρους 15,00€/τμ και 
γ) για τις εταιρείες εξυπηρέτησης επιβατών 0,10€/ επιβάτη  
 
Σε βάρος των ανωτέρω χρηματικών καταλόγων η υπόχρεη εταιρεία 

έχει ασκήσει τις ακόλουθες προσφυγές, οι οποίες μετά από αναβολές 
συζητούνται ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου κατά τη 
δικάσιμο της 23-11-2017, ήτοι:  
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i. την από 1/10/2010 και με αριθμό κατάθεσης 743/2010 προσφυγή 
κατά του Δήμου Πεταλούδων, νυν Δήμου Ρόδου και της με αριθμό 
209/2010 Εγγραφής της εταιρείας στο χρηματικό κατάλογο του 
Δήμου για Τέλη καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων στο 
χώρο του αερολιμένα Ρόδου έτους 2005, ύψους 31.001,18,   

ii. την από 1/10/2010 και με αριθμό κατάθεσης 744/2010 προσφυγή 
κατά του ανωτέρω Δήμου και της με αριθμό 210/2010 Εγγραφής της 
εταιρείας στο χρηματικό κατάλογο του Δήμου για Τέλη καθαριότητας 
και αποκομιδής απορριμμάτων στο χώρο του αερολιμένα Ρόδου 
έτους 2006, ύψους 45.356,98, 

iii. την από 1/10/2010 και με αριθμό κατάθεσης 741/2010 προσφυγή 
κατά του ανωτέρω Δήμου και της με αριθμό 211/2010 Εγγραφής της 
εταιρείας στο χρηματικό κατάλογο του Δήμου για Τέλη καθαριότητας 
και αποκομιδής απορριμμάτων στο χώρο του αερολιμένα Ρόδου 
έτους 2007, ύψους 45.356,98, 

iv. την από 1/10/2010 και με αριθμό κατάθεσης 742/2010 προσφυγή 
κατά του ανωτέρω Δήμου και της με αριθμό 212/2010 Εγγραφής της 
εταιρείας στο χρηματικό κατάλογο του Δήμου για Τέλη καθαριότητας 
και αποκομιδής απορριμμάτων στο χώρο του αερολιμένα Ρόδου 
έτους 2008, ύψους 45.356,98, 

v. την από 1/10/2010 και με αριθμό κατάθεσης 745/2010 προσφυγή 
κατά του ανωτέρω Δήμου και της με αριθμό 213/2010 Εγγραφής της 
εταιρείας στο χρηματικό κατάλογο του Δήμου για Τέλη καθαριότητας 
και αποκομιδής απορριμμάτων στο χώρο του αερολιμένα Ρόδου 
έτους 2009, ύψους 18.898,74. 

Δεδομένου ότι οι ανωτέρω χρηματικοί κατάλογοι βεβαιώθηκαν από 
την αρμοδία Δ.Ο.Υ. με αποτέλεσμα η εταιρία να μην μπορεί να εκδώσει 
φορολογική ενημερότητα, η τελευταία κατέβαλε στον Δήμο Πεταλούδων το 
σύνολο των ανωτέρω τελών καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων 
πλέον όλων των προσαυξήσεων, ήτοι κατέβαλε το ποσό των € 205.000,00 
(πλέον ή ελάττον).  

 
Εν προκειμένω θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι κατά το ανωτέρω 

χρονικό διάστημα, δυνάμει του από 20-9-2005 Μισθωτηρίου 
Συμφωνητικού, η υπόχρεη εταιρία είχε προβεί στην μίσθωση από την 
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) των ακολούθων χώρων εντός του 
Αερολιμένα της Ρόδου «ΔΙΑΓΟΡΑΣ», αντί συνολικού μηνιαίου μισθώματος 
€ 2.929,38 ήτοι: 

� δύο στεγασμένων χώρων 18,30 τμ και 18,50 τμ αντίστοιχα, 
δηλαδή συνολικά στεγασμένοι χώροι 36,80 τμ και  

� υπαίθριου – μη στεγασμένου χώρου συνολικού εμβαδού 
1.680 τμ 

 
Β. Νομικό Μέρος 
Επειδή από τα στοιχεία του φακέλου δεν είναι ευχερής ο τρόπος με 

τον οποίο υπολογίστηκαν τα ανωτέρω τέλη δεδομένου ότι με βάση του 
μισθωμένους χώρους (στεγασμένοι χώροι 36,80 τμ επί € 12 ίσον € 441,60 
και υπαίθριος χώρος 1.680 τμ επί € 15 ίσον € 25.200) το συνολικό ετήσιο 
τέλος καθαριότητας θα έπρεπε να καθορίζεται στο ποσό των € 25.641,60. 



5 

 

 
 Επειδή περαιτέρω από τα στοιχεία του φακέλου αφενός μεν δεν 

είναι δυνατός ο υπολογισμός των τελών καθαριότητας με βάση την τιμή 
€0,10 ανά επιβάτη αφετέρου είναι προφανές ότι είναι εσφαλμένος ο ίδιος 
υπολογισμός των τελών καθαριότητας στο ποσό των € 45.386 για τα έτη 
2006, 2007 και 2008 αφού δεν δύναται να γίνει δεκτό ότι υπήρξε απόλυτη 
ταύτιση των επιβατών για τα ανωτέρω έτη. 

 
Επειδή από το συνδυασμό των άρθρων 4 και 5 του ν. 1080/1980, 

25 παρ. 12 του ν. 1828/1989 και 1 παρ 1 του ν. 25/1975 προκύπτει ότι τα 
τέλη καθαριότητας και φωτισμού είναι ανταποδοτικά και πρέπει να 
επιμερίζονται ανάλογα με το βαθμό χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών 
σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας1. Η ανταποδοτική φύση του 
πιο πάνω τέλους έχει ακριβώς την έννοια ότι η επιβολή του και ιδίως το 
ύψος του συναρτάται με την αναλογία εξόδων – εσόδων που προκαλούνται 
από την λειτουργία της συγκεκριμένης υπηρεσίας, αλλά και ιδίως με τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον συγκεκριμένο αποδέκτη τους, φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο. Τούτο έχει την έννοια, ότι η επιβολή του τέλους αυτού 
παραβιάζει τόσο την αρχή της ισότητας όσο και αυτή καθ’ εαυτή την έννοια 
της ανταποδοτικότητας, όταν δεν συνδέεται με την παροχή ανάλογων – 
αντίστοιχων υπηρεσιών. Ιδιαίτερα, δε, η διάταξη του άρθρου 1 παρ. 5 του 
ν. 25/1975 επιβάλλει την λήψη υπόψη της ανταποδοτικότητας που πρέπει 
να διέπει τη σχέση τέλους και παρεχόμενης υπηρεσίας.  

 
Επειδή εν προκειμένω, οι ανωτέρω τιμές των τελών καθαριότητας 

και αποκομιδής απορριμμάτων είναι πέρα από κάθε έννοια 
ανταποδοτικότητας αφού δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόβλεψη μεταξύ 
του επιβαλλόμενου τέλους και της παρεχόμενης υπηρεσίας αλλ’ αντιθέτως 
αφενός μεν καθορίζονται εντελώς αυθαίρετα και απολύτως δυσανάλογα 
αφετέρου δε υπολογίζονται κατά τρόπο ασαφή και απροσδιόριστο. 
Χαρακτηριστικό του αυθαίρετου καθορισμού των τελών καθαριότητας που 
αναφέρονται στην υπ’ αριθμόν 45/2007 απόφαση του Δήμου Πεταλούδων 
είναι ότι ενώ η υπόχρεη εταιρία καλείτο να καταβάλλει ετήσιο μίσθωμα € 
35.152,56 (δηλαδή € 2.929,58 επί 12 μήνες) την ίδια στιγμή επιβαρυνόταν 
με ετήσια τέλη καθαριότητας € 45.386, δηλαδή τα επιβαλλόμενα τέλη ήταν 
κατά € 10.000 ακριβότερα από το καταβλητέο μίσθωμα! 

 
Επειδή, θα πρέπει ιδιαίτερα να ληφθεί υπ’ όψιν από την Οικονομική 

Επιτροπή ότι όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, και 
συγκεκριμένα από την υπ’ αριθμ. 95/2008 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Δήμου Πεταλούδων, οι ισχύουσες τιμές προ του έτους 
2008 ήταν οι εξής: 
«Για χώρους άλλης χρήσης οι οποίοι βρίσκονται στον Κρατικό Αερολιμένα 
Ρόδου «Διαγόρας» όπου η αποκομιδή των απορριμμάτων γίνεται 
συχνότερα αλλά και ο όγκος τους είναι ιδιαίτερα μεγάλος και έχουν 
εμβαδόν μέχρι 6000 τ.μ. 3,81 €/τ.μ. και άνω των 6000  τ.μ. 2,34 
€/τ.μ.» 
  

Επιπροσθέτως, με βάση την ως άνω απόφαση, οι ισχύουσες τιμές 
από το έτος 2008 ήταν οι εξής:  

                                                 

.   
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«Για χώρους άλλης χρήσης οι οποίοι στον Κρατικό Αερολιμένα Ρόδου 
«Διαγόρας» όπου η αποκομιδή των απορριμμάτων γίνεται συχνότερα αλλά 
και ο όγκος τους είναι ιδιαίτερα μεγάλος και έχουν εμβαδόν μέχρι 6000 
τ.μ. 4,57 €/τ.μ. και άνω των 6000 τ.μ. 2,81 €/τ.μ.» 

 
Επειδή με βάση τα ανωτέρω, σαφώς προκύπτει ότι για το ίδιο 

χρονικό διάστημα από 2005 έως και 2009, ο Δήμος Πεταλούδων είχε 
καθορίσει εντελώς διαφορετικές (πολύ χαμηλότερες τιμές) οι οποίες δεν 
έχουν καμία απολύτως σχέση με τις τιμές που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 
45/2007 απόφασή του (άρθρο 22).  

 
Επειδή κατά συνέπεια με βάση τους χώρους που μίσθωνε η 

υπόχρεη εταιρία από την ΥΠΑ ήτοι συνολικά  1.716,80 τμ (36,80 τμ στεγ. 
Χώροι και 1.680 τμ υπαίθριοι)   προκύπτει ότι σύμφωνα με τα όσα 
περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 95/2008 απόφαση του Δήμου Πεταλούδων, 
η υπόχρεη θα έπρεπε να καταβάλλει τα ακόλουθα ποσά:  

1. για τα έτη 2005, 2006 και 2007, θα έπρεπε να καταβάλλει 
ετησίως το συνολικό ποσό των € 6.541,01 (δηλαδή 1.716,80 
τμ επί € 3.81) 

2. και για τα έτη 2008 και 2009 θα έπρεπε να καταβάλλει 
ετησίως το συνολικό ποσό των € 7.845,77 (δηλαδή 1.716,80 
τμ επί € 4,57) 

Επειδή θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι και οι επόμενοι χρηματικοί 
κατάλογοι για τα έτη 2010 και έπειτα έγιναν αρχικά με βάση τις τιμές της 
υπ’ αριθμόν 95/2008 απόφασης και όχι της 45/2007 και στη συνέχεια μετά 
το 2012 με τις νεώτερες μειωμένες τιμές.  

 
Επειδή ενόψει των ανωτέρω θεωρούμε ότι πιθανολογείται η 

ευδοκίμηση των ανωτέρω ασκηθεισών προσφυγών οπότε σε αυτήν την 
περίπτωση ο Δήμος Ρόδου θα υποχρεωθεί να αποδώσει το σύνολο των 
καταβληθέντων χρημάτων που υπερβαίνουν τα τέλη υπολογιζόμενα με 
βάση την απόφαση 95/2008 και μάλιστα με τον νόμιμο τόκο από της 
καταβολής.  

 
Προς αποφυγή της ανωτέρω επιζήμιας περίπτωσης για τα έννομα 
συμφέροντα του Δήμου Ρόδου θεωρούμε ότι υπό τον ρητό όρο της μη 
απόδοσης χρημάτων από τον Δήμο στην εταιρία, θα πρέπει να επέλθει 
εξωδικαστικός συμβιβασμός ως ακολούθως: 

�    Να γίνει διόρθωση των επιδίκων χρηματικών καταλόγων (209, 
210, 211, 212 και 213/2010) με βάση τις τιμές που προβλέπονται 
στην υπ’ αριθμόν 95/2008 απόφαση του πρώην Δήμου 
Πεταλούδων και σύμφωνα με τους χώρους που μίσθωνε η 
υπόχρεη εταιρία στον Αερολιμένα της Ρόδου «ΔΙΑΓΟΡΑΣ» από την 
ΥΠΑ κατά το χρονικό διάστημα από 2005 έως και 2009.  

�    Το πιστωτικό υπόλοιπο που θα προκύψει υπέρ της υπόχρεης 
εταιρίας, μετά την αφαίρεση από το καταβληθέν χρηματικό ποσό 
των νέων – διορθωμένων χρεώσεων, να συμψηφισθεί με επόμενες 
χρεώσεις τόσο της υπόχρεης – προσφεύγουσας εταιρίας όσο και 
άλλων συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου που 
δραστηριοποιούνται στον ανωτέρω Αερολιμένα, μετά από 
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εκχώρηση της σχετικής απαίτησης καθώς και να εξευρεθούν άλλοι 
τρόποι συνεργασίας επ’ ωφελεία αμφοτέρων των πλευρών.  

�    Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος Ρόδου δεν υποχρεούται στην 
απόδοση κανενός χρηματικού ποσού πέραν του ανωτέρω 
συμψηφισμού και άλλων τρόπων συνεργασίας». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κου 
Γιαννακού Κωνσταντίνου) 

 
Η  Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

• Την με αρ. πρωτ.: 2/43758/09-06-2017 γνωμάτευση Νομικού 
Συμβούλου του Δήμου Ρόδου, 

• Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
• Την με αρ. 290/2017 (Α.Δ.Α.: ΩΣ51Ω1Ρ-ΟΞΞ) με θέμα «Λήψη 

απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός 
ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης συνεδρίασης» 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, 
(Μειοψηφούσης της κ. Καραγιάννη Μαρίας) 

Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου, λόγο 
αρμοδιότητας. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να επισημάνω στο Σώμα ότι η ψήφιση που ζητώ 
να κάνετε είναι επί της εισηγήσεως της Νομικής Υπηρεσίας, διότι έτσι 
όπως έχει διατυπωθεί δεν είναι απολύτως διευκρινισμένο τι ακριβώς 
ψηφίζουμε. Διευκρινίζω λοιπόν προς το Σώμα ότι ψηφίζουμε την 
γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας.  

Κύριε Γιαννακάκη; Ναι. Κύριε Υψηλάντη; Έχετε το λόγο. 
 
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : Στο συγκεκριμένο θέμα θα 

ψηφίσουμε αρνητικά όχι γιατί δεν κατανοούμε τη αναγκαιότητα 
συμβιβασμού, γιατί από ότι φαίνεται τα πράγματα όπως έγιναν την 
περίοδο εκείνη στο Δήμο Πεταλούδων δεν έγιναν με τον 
ευτυχέστερο τρόπο ή με τον πιο προσεκτικό τρόπο για να το πω, οι 
χρεώσεις, το επίπεδο και η ουσία των αποφάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου που καθόριζαν τα θέματα αυτά, ωστόσο θα ψηφίσουμε 
όχι γιατί διαφωνώ σε κάποια σημεία και με τις τοποθετήσεις της 
Νομικής Υπηρεσίας.  

Θεωρώ εξαιρετικά επικίνδυνη την άποψη η οποία αναφέρεται 
από τη Νομική Υπηρεσία στην εισήγηση που διανεμήθηκε και που 
λέει ότι «προκύπτει από τα άρθρα τάδε, τάδε, ότι τα τέλη 
καθαριότητας και φωτισμού είναι ανταποδοτικά, ως εδώ καλά, και 
πρέπει να επιμερίζονται ανάλογα με το βαθμό χρήσης των 
παρεχόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής 
πείρας. Και παρακάτω αλλά και ιδίως με τις παρεχόμενες υπηρεσίες 
προς το συγκεκριμένο αποδέκτη τους φυσικό ή νομικό πρόσωπο». 

Αυτό είναι μια τελείως επικίνδυνη κατ’ εμένα τουλάχιστον 
άποψη με την οποία διαφωνώ πλήρως. Η ανταποδοτικότητα των 
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παρεχόμενων υπηρεσιών κρίνεται σε συνολικό επίπεδο. Το αν 
σκουπίζεται ο δρόμος μπροστά στο σπίτι μου, αν μαζεύονται σε 
τακτά χρονικά διαστήματα ή με το ρυθμό ή με την πρέπουσα τάξη τα 
σκουπίδια μπροστά στο δρόμο μου δεν με απαλλάσσει από την 
υποχρέωση να πληρώνω τέλος καθαριότητας και φωτισμού.  

Άρα η εισήγηση για εμένα εάν γίνει δεκτή από το Δημοτικό 
Συμβούλιο ως τέτοια δημιουργεί έναν κίνδυνο υιοθέτησης μιας 
άποψης η οποία κατ’ εμέ είναι επικίνδυνη για τη συνολική εξέλιξη 
των πραγμάτων στο Δήμο. Θα μπορεί να έλθει δηλαδή ένα 
ξενοδοχείο και να πει επειδή εγώ δεν, δεν πληρώνω. Ή εγώ δεν 
αποδέχομαι τον καθορισμό των τελών σε αυτό το ύψος.  

Επίσης πρέπει να κατανοήσουμε ότι υπάρχουν χώροι στους 
οποίους παρέχονται υπηρεσίες καθαριότητας, σχολεία, ποιος 
πληρώνει για το σχολείο; Δεν πληρώνει το σχολείο. Υπάρχουν 
πάρκα, κοινόχρηστοι χώροι, παραλίες που πρέπει να καθαριστούν 
αυτά καλύπτονται από τα τέλη καθαριότητας τα οποία πληρώνουμε 
όλοι. Αυτός είναι ο λόγος που προσωπικά και ως παράταξη δεν θα 
ψηφίσουμε το θέμα αυτό. 

 
ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ : Εγώ νομίζω ότι σε αυτό το 

κομμάτι έχει δίκιο ο κ. Υψηλάντης και νομίζω ότι δεν είναι κρίσιμο 
αυτό, αυτή η διατύπωση δεν είναι κρίσιμη, αν λοιπόν η Νομική 
Υπηρεσία την αποσύρει αυτήν, την διορθώσει, τότε νομίζω δεν 
υπάρχει ζήτημα. 

Δηλαδή κρίσιμο είναι ο λάθος τρόπος χρέωσης, αυτό είναι το 
κρίσιμο, που είναι πασιφανές δηλαδή δε χρειάζεται να το ψάξει 
κανείς.  

Από εκεί και πέρα νομίζω ότι τι λέει ο κ. Γιαννακός ότι αυτή η 
διατύπωση στο συγκεκριμένο σημείο δεν είναι κρίσιμο θα μπορούσε 
να αντικατασταθεί για να έχουμε και μια ομόθυμη, ορίστε;  

 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΟΥ) : Νομική Αναφορά είναι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τη  διαγράφουμε όμως. 
 
ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ : Για να είναι μια ομόφωνη 

απόφαση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τη διαγράφουμε λοιπόν, αποφασίζει το Δημοτικό 

Συμβούλιο. 
 
ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ : Όχι, να το πει ο Νομικός 

Σύμβουλος όχι εσείς. 
 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΟΥ) : Έχω το λόγο; Η εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας 
προκλήθηκε από το γεγονός ότι κατατέθηκαν κάποιες προσφυγές 
από την εταιρία SWISSPORT, διότι εκδόθηκαν από τον πρώην Δήμο 
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Πεταλούδων 5 χρηματικοί κατάλογοι για τα έτη 2005, 2006, 2007, 
2008 και 2009 οι οποίοι στηρίχθηκαν σε μια απόφαση που παρά τις 
επίπονες προσπάθειες να ανακαλύψουμε πως υπολογίστηκαν τα 
ποσά δυστυχώς δεν μπορέσαμε να βγάλουμε επακριβή εικόνα πως 
έγινε ακριβώς ο υπολογισμός.  

Στην ουσία τα ποσά που έπρεπε να πληρώνονται έπρεπε να 
ήταν στο ήμισυ γύρω στις 25.000 € περίπου με την απόφαση η οποία 
ίσχυε, όμως στα ενδιάμεσα και στο πριν χρονικό διάστημα υπήρχε 
απόφαση η οποία υπολόγιζε τις χρεώσεις σε πολύ μικρότερα ποσά. 

 
ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ : Αυτό που επισημαίνει ο κ. 

Υψηλάντης, αν μου επιτρέψετε για να μην μακρηγορήσουμε, ο κ. 
Υψηλάντης δεν διαφωνεί σε αυτά, ο κ. Υψηλάντης διαφωνεί στη 
διατύπωση των συγκεκριμένων δύο σημείων όπου λέει το εξής εάν 
εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο αποδεχτούμε ως λόγο ενός 
συμβιβασμού το αόριστο κλπ τότε ελλοχεύει ένας κίνδυνος. 

 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΟΥ) : Μα εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με κάτι αόριστο. 
 
ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ : Όχι έκανε συγκεκριμένη 

παρατήρηση. Η παρατήρηση αυτή ρωτώ εγώ εάν απαλειφθεί ή εάν 
διατυπωθεί …. 

 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΟΥ) : Όχι δεν παίζει κανένα απολύτως ρόλο, μπορεί να 
απαλειφθεί. 

 
ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ : Αυτό θέλουμε ώστε η 

απόφαση να είναι ομόφωνη.  
 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΟΥ) : Μπορεί να απαλειφθεί.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συνεπώς με την απαλοιφή αυτή οπότε μπορείτε 

να το διαβιβάσετε για να γραφτεί χωρίς τη συγκεκριμένη πρόταση. 
Είναι 2 σημεία τα οποία πρέπει να απαλειφθούν. Κύριε Γιαννακέ 
ξέρετε ποιο είναι το σημείο που είπε ο κ. Υψηλάντης;  

 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΟΥ) : Κύριε Πρόεδρε εγώ μνημονεύω τις διατάξεις του νόμου 
τα άρθρα 4,5 του Ν. 1080 όπου μιλά για τα τέλη καθαριότητας και 
την ανταποδοτικότητα αυτή είναι και γίνεται μια ανάλυση εκεί το τι 
εννοείται ανταποδοτικότητα… 

 
ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ : Εντάξει δεν χρειάζεται να μπει 

αυτή η ανάλυση. 
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ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΔΗΜΟΥ) : Θεωρώ ότι μπορεί να είναι και ένας πλεονασμός και 
μπορεί να απαλειφθεί και τελειώνει εδώ η ιστορία. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Υψηλάντη καλύπτεστε;  
 
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : Με την απαλοιφή. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Με την απαλοιφή. Συνεπώς το συγκεκριμένο 

θέμα γίνεται ομοφώνως δεκτό. Κυρία Μπιλλιά συμφωνείτε και εσείς; 
Ναι. Ομόφωνα δεκτό και το θέμα 1.3. 

 

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

αποφασίσει σχετικά. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μ.Δράκος, Μ.Καραγιάννη, Στ.Δράκος, 

Ι.Περδίκης, ο Γραμματέας του Δ.Σ. κ.Α.Γιαννικουρής, ο 

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ.Στ.Στάγκας , ο επικεφαλής της παράταξης 

«ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» κ.Ε.Καρίκης και ο επικεφαλής της παράταξης 

«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.Κ.Πότσος, απουσίαζαν από τη συζήτηση και 

λήψη απόφασης για το θέμα. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την πρόταση του επικεφαλής 
της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» κ. Γ.Υψηλάντη που 
περιγράφεται ανωτέρω η οποία έγινε δεκτή από το Σώμα, τις 
διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 93 του 
Ν.3463/2006,  με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Σώματος και 
μετά διαλογική συζήτηση, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ομόφωνα 

 
1. Την απαλοιφή της κατωτέρω παραγράφου της εισήγησης της 

Νομικής Υπηρεσίας: 
 
«Επειδή από το συνδυασμό των άρθρων 4 και 5 του ν. 1080/1980, 
25 παρ. 12 του ν. 1828/1989 και 1 παρ 1 του ν. 25/1975 προκύπτει 
ότι τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού είναι ανταποδοτικά και 
πρέπει να επιμερίζονται ανάλογα με το βαθμό χρήσης των 
παρεχόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής 
πείρας2. Η ανταποδοτική φύση του πιο πάνω τέλους έχει ακριβώς 
την έννοια ότι η επιβολή του και ιδίως το ύψος του συναρτάται με 
την αναλογία εξόδων – εσόδων που προκαλούνται από την 
λειτουργία της συγκεκριμένης υπηρεσίας, αλλά και ιδίως με τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον συγκεκριμένο αποδέκτη τους, 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Τούτο έχει την έννοια, ότι η επιβολή του 
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τέλους αυτού παραβιάζει τόσο την αρχή της ισότητας όσο και αυτή 
καθ’ εαυτή την έννοια της ανταποδοτικότητας, όταν δεν συνδέεται 
με την παροχή ανάλογων – αντίστοιχων υπηρεσιών. Ιδιαίτερα, δε, η 
διάταξη του άρθρου 1 παρ. 5 του ν. 25/1975 επιβάλλει την λήψη 
υπόψη της ανταποδοτικότητας που πρέπει να διέπει τη σχέση τέλους 
και παρεχόμενης υπηρεσίας.»  
 

2. Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 334/2017 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής που αφορά στον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του 
Δήμου Ρόδου και των εταιρειών “SWISSPORT HELLAS SUD 
S.A.” και “SKYSERV A.E.” ως ακολούθως: 
 
 

�    Να γίνει διόρθωση των επιδίκων χρηματικών καταλόγων (209, 
210, 211, 212 και 213/2010) με βάση τις τιμές που προβλέπονται 
στην υπ’ αριθμόν 95/2008 απόφαση του πρώην Δήμου 
Πεταλούδων και σύμφωνα με τους χώρους που μίσθωνε η 
υπόχρεη εταιρία στον Αερολιμένα της Ρόδου «ΔΙΑΓΟΡΑΣ» από την 
ΥΠΑ κατά το χρονικό διάστημα από 2005 έως και 2009.  

�    Το πιστωτικό υπόλοιπο που θα προκύψει υπέρ της υπόχρεης 
εταιρίας, μετά την αφαίρεση από το καταβληθέν χρηματικό ποσό 
των νέων – διορθωμένων χρεώσεων, να συμψηφισθεί με επόμενες 
χρεώσεις τόσο της υπόχρεης – προσφεύγουσας εταιρίας όσο και 
άλλων συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου που 
δραστηριοποιούνται στον ανωτέρω Αερολιμένα, μετά από 
εκχώρηση της σχετικής απαίτησης καθώς και να εξευρεθούν άλλοι 
τρόποι συνεργασίας επ’ ωφελεία αμφοτέρων των πλευρών.  

�    Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος Ρόδου δεν υποχρεούται στην 
απόδοση κανενός χρηματικού ποσού πέραν του ανωτέρω 
συμψηφισμού και άλλων τρόπων συνεργασίας». 
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