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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  2/8/ 2018  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού:13/2-8-2018    Αριθ. Απόφασης: 797/2018 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  2 Αυγούστου  2018 ημέρα Πέμπτη 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. 
2/46631/27.7.2018 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 

26. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ   

27.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

28.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
 

5.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

6.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 30.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

7. . ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

31.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

  
 

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 32.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

10.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 
 

 

11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 33. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

12.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

13. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

14.ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 35. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

15. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 36. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 
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16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 37. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 
 

17. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

38. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

18. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 
 

19. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

  

21.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

22.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

23. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-
Αντιδήμαρχος 
 

 

  

24. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
 

 

25.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1 ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος  

 

6.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7. ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος 

3. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 8. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

4. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 9. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας 

5. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

  

 

Στη συνεδρίαση παρίστανται ο Γενικός Γραμματέας 
κ.Ε.Κορναρόπουλος και οι Νομικοί Σύμβουλοι του Δήμου              
κ.κ. Θ.Παπαγεωργίου και Δ.Σαλαμαστράκης 
 
Ο Αντιδήμαρχος κ. Μ.Παλαιολόγου απεχώρησε  από τη Συνεδρίαση 

μετά την έναρξη της Συνεδρίασης. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
οκτώ (38), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος  με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 
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Θ Ε Μ Α  1.2:  Έγκριση της αρ.373/2018 Απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Εξώδικη επίλυση 
διαφοράς με τον κ.Δημήτριο Παρασό του Παράσχου». 
 
Ο Αντιδήμαρχος κ. Σ.Διακοσταματίου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε 
υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ.373/2018 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής,  η οποία έχει ως εξής: 

 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τη γνωμοδότηση του 
νομικού συμβούλου του Δήμου Ρόδου κ. Δημητρίου Σαλαμαστράκη, με 
αριθμό πρωτ. 2/42422/10.07.2018, ως κατωτέρω:  
 
«ΘΕΜΑ: Εξώδικη επίλυσης διαφοράς με το Δημήτριο Παρασό του 

Παράσχου. 
ΣΧΕΤ:  Η με αριθμό πρωτ. 2/86689/20-10-2017 αίτησή του.    
 
1. Κατά το άρθρο 72 παρ. 1 εδάφια ιδ΄ και 2 του Ν. 3852/2010, όπως 
αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 4071/2012 «1. Η 
Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της 
οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες 
Αρμοδιότητες: α) … ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και τον 
εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του 
ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και εισηγείται στο δημοτικό 
συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν 
αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό….. 2. Για τις περιπτώσεις 
ιβ`, ιγ` και ιδ` της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται 
ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται 
ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Προκειμένου για μισθολογικές 
απαιτήσεις, κάθε μορφής, περιλαμβανομένων και των επιδομάτων, δεν 
είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή 
εξώδικος συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις περιπτώσεις 
που το νομικό ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η 
παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το δημοτικό 
συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντικειμένου των τριάντα χιλιάδων 
(30.000) ευρώ της περίπτωσης ιδ` της προηγούμενης παραγράφου.» 
2. Κατά το άρθρο 871 ΑΚ «με τη σύμβαση του συμβιβασμού οι 
συμβαλλόμενοι διαλύουν με αμοιβαίες υποχωρήσεις μια φιλονικία τους, ή 
μια αβεβαιότητα για κάποια έννομη σχέση. Με αβέβαιη σχέση εξομοιώνεται 
και η επισφαλής απαίτηση». 
3. Περαιτέρω κατά το άρθρο 214 Α Κ.Πολ.Δ. «1. Οι διάδικοι μπορούν να 
συμβιβάζονται, μετά την επέλευση της εκκρεμοδικίας μέχρι την έκδοση 
τελεσίδικης απόφασης και χωρίς να υφίσταται στάση της δίκης, όταν 
αντικείμενο της είναι ιδιωτικού δικαίου διαφορά, για την οποία επιτρέπεται 
κατά το ουσιαστικό δίκαιο να συνομολογηθεί συμβιβασμός. 2. Για το 
συμβιβασμό συντάσσεται ατελώς πρακτικό, που περιλαμβάνει το 
περιεχόμενο της συμφωνίας τους και ιδίως το είδος του αναγνωριζόμενου 
δικαιώματος, το ποσό της οφειλόμενης παροχής και τους τυχόν όρους υπό 
τους οποίους θα εκπληρωθεί, καθώς και πρόβλεψη για τα δικαστικά έξοδα. 
Το πρακτικό συντάσσεται σε τόσα αντίτυπα όσοι και οι διάδικοι ή ομάδες 
διαδίκων, που αντιδικούν, χρονολογείται και υπογράφεται από αυτούς ή 
από τους δικηγόρους τους αν έχουν ειδική πληρεξουσιότητα κατά το άρθρο 
98 περίπτωση β`. 3. Κάθε διάδικος μπορεί, προσκομίζοντας το πρακτικό σε 
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πρωτότυπο, να ζητήσει την επικύρωση του από το δικαστή ή τον πρόεδρο 
του δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η αγωγή ή το ένδικο μέσο. 
Το πρακτικό επικυρώνεται αφού διαπιστωθεί ότι:  α) η διαφορά είναι 
δεκτική συμβιβαστικής επίλυσης, β) το πρακτικό έχει υπογραφεί σύμφωνα 
με όσα προαναφέρονται και  γ) από αυτό προκύπτει σαφώς το είδος του 
αναγνωριζόμενου δικαιώματος και το ποσό της οφειλόμενης παροχής, 
καθώς και οι τυχόν όροι εκπλήρωσης της. Αν η διαφορά περιλαμβάνει και 
καταψήφιση, το πρακτικό αποτελεί από την επικύρωση του τίτλο εκτελεστό 
και περιάπτεται με τον εκτελεστήριο τύπο από το αρμόδιο για την 
επικύρωση του δικαστήριο. Αν η διαφορά έχει χαρακτήρα απλώς 
αναγνωριστικό, το πρακτικό αποδεικνύει το δικαίωμα. Με την επικύρωση 
του πρακτικού επέρχεται κατάργηση της δίκης.» 
4.  Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι ο συμβιβασμός αποτελεί 
αμφοτεροβαρή σύμβαση, η οποία αν μεν γίνεται στα πλαίσια εκκρεμούς 
δίκης υπό τους όρους του άρθρου 293 του ΚΠολΔ επιφέρει, αυτοδικαίως, 
κατάργηση της εκκρεμούς δίκης, ενώ αν έγινε εκτός εκκρεμούς δίκης 
(εξώδικος) κρίνεται ως προς το κύρος του κατά τις διατάξεις του 
ουσιαστικού δικαίου (παρ. 2 άρθρου 293 ΚΠολΔ). Βασική προϋπόθεση για 
τη συγκρότηση του συμβιβασμού είναι η ύπαρξη έριδας ή αβεβαιότητας 
γύρω από κάποια έννομη σχέση και η διάλυσή της με αμοιβαίες 
υποχωρήσεις των συμβαλλομένων. Έριδα, κατά την έννοια του νόμου, 
υπάρχει όταν ο ένας ή και οι δύο συμβαλλόμενοι αμφισβητούν την ύπαρξη 
απαίτησης του άλλου, έστω και αν η βασιμότητα αυτής είναι βέβαιη, η δε 
αμφισβήτηση μπορεί να οφείλεται και σε απλή κακοβουλία. Αμοιβαίες 
υποχωρήσεις αποτελούν κάθε είδους αμοιβαίες θυσίες, όπως όταν 
συμφωνείται ο οφειλέτης να εξοφλήσει το χρέος του τμηματικά, με δόσεις, 
σε μεταγενέστερο χρόνο, αναγνωρίζεται όμως συγχρόνως ότι οφείλει 
τόκους τόκων, τους οποίους αυτός αμφισβητεί (ΑΠ 586/2017). Το 
χαρακτηριστικό αυτό της υποχώρησης δεν λαμβάνεται με τη στενή τεχνική 
έννοια του όρου, αλλά υπό ευρεία έννοια των εν γένει συναλλαγών. Δεν 
είναι απαραίτητο έτσι να αφορά η παραίτηση ή υποχώρηση ένα μέρος της 
εκκρεμούς σχέσης. Αρκεί ότι ο διάδικος ή το ένα συμβαλλόμενο μέρος 
προβαίνει σε μία θυσία, γιατί σε αντίστοιχη θυσία προβαίνει και το άλλο 
συμβαλλόμενο μέρος. Η υποχρέωση στην οποία προβαίνει το ένα μέρος 
δεν είναι απαραίτητο να είναι ισάξια προς την υποχώρηση του άλλου 
μέρους (ΑΠ 138/2014). Για τη σύναψη της σύμβασης του συμβιβασμού 
απαιτείται πρόταση του ενός από τα μέρη να διαλύσουν με αμοιβαίες 
υποχωρήσεις έριδα ή αβεβαιότητα για κάποια έννομη σχέση και αποδοχή 
της πρότασης από το άλλου μέρος (ΟλΑΠ 578/1980, ΑΠ 1416/2008). Για 
την κατάρτιση του συμβιβασμού αρκεί να συνάγεται η βούληση των μερών 
για την επιδίωξή του από το περιεχόμενο της σύμβασης, χωρίς να είναι 
αναγκαία η πανηγυρική διατύπωση του σχετικού όρου (ΑΠ 1416/2008).  
5. Εφόσον η έριδα αφορά διαφορά ιδιωτικού δικαίου για την οποία 
επιτρέπεται να συνομολογηθεί συμβιβασμός και υπάρχει εκκρεμοδικία ως 
προς αυτήν οι διάδικοι μπορούν να συμβιβάζονται σύμφωνα με τα 
παραπάνω μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης, για το συμβιβασμό δε 
αυτό συντάσσεται πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει το περιεχόμενο της 
συμφωνίας τους και ιδίως το είδος του αναγνωριζόμενου δικαιώματος, το 
ποσό της οφειλόμενης παροχής και τους τυχόν όρους υπό τους οποίους θα 
εκπληρωθεί, καθώς και πρόβλεψη για τα δικαστικά έξοδα. Όταν συνταχθεί 
το πρακτικό και υπογραφτεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 214Α 
Κ.Πολ.Δ. κάθε διάδικος μπορεί να προσκομίσει αυτό σε πρωτότυπο και  να 
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ζητήσει την επικύρωση του από το δικαστή ή τον πρόεδρο του 
δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η αγωγή ή το ένδικο μέσο, ο 
οποίος επικυρώνει αυτό εφόσον συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις που 
τάσσει το άρθρο αυτό. 
6. Στην προκειμένη περίπτωση ο Δημήτριος Παρασός του Παράσχου 
άσκησε εναντίον του Δήμου Ρόδου την από 1-6-2017 και με αριθμό 
κατάθεσης 157//2017 αίτησή του, που απευθυνόταν στο Μονομελές 
Πρωτοδικείο Ρόδου, με την οποία ζητούσε την έκδοση διαταγής πληρωμής 
για το ποσό των 54.759,04 ευρώ, ως αμοιβή του, συμπεριλαμβανομένου 
και του ΦΠΑ (4ος λογαριασμός), σε εκτέλεση της από 1-11-1996 σύμβασης 
ανάμεσα στην πρώην Κοινότητα Θεολόγου και τα συμπράττοντα γραφεία 
Μ. Λεγάκης και Δ. Παρασού για τη εκπόνηση μελέτης «Πράξης Εφαρμογής 
Πολεοδομικής Μελέτης Κοινότητας θεολόγου Ρόδου» του πρώην Δήμου 
Πεταλούδων, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την πάροδο διμήνου από 
την ημερομηνία έγκρισης του λογαριασμού (28-12-2005) και μέχρι την 
εξόφληση. 
7. Επί της αίτησης αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 166/2017 διαταγής 
πληρωμής της Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου Αικατερίνης 
Καρτσούνη, με την οποία υποχρεώθηκε ο Δήμος Ρόδου να καταβάλει στο 
Δημήτριο Παρασό το ποσό των 57.759,04 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από 
την πάροδο διμήνου από την ημερομηνία έγκρισης του λογαριασμού (28-
12-2005) και μέχρι την εξόφληση, ως επίσης και το ποσό των 300,00 ευρώ 
για δικαστικά έξοδα του καθού για την έκδοση της διαταγής πληρωμής. 
8. Στις 9-6-2017 ο Δημήτριος Παρασός κοινοποίησε στο Δήμο Ρόδου 
αντίγραφο από το πρώτο απόγραφο εκτελεστό της παραπάνω διαταγής 
πληρωμής, με την παρά πόδας αυτής από 7-6-2017 επιταγής προς 
εκτέλεση, με την οποία ο επιτάσσει το Δήμο Ρόδου να καταβάλει σαυτόν 
εμπρόθεσμα τα αναφερόμενα ποσά σε εκτέλεση αυτής.  
9. Κατά του Δημητρίου Παρασού, της παραπάνω διαταγής πληρωμής και 
της επιταγής προς εκτέλεση ο Δήμος Ρόδου άσκησε την από 5-6-2017 και 
με αριθμό κατάθεσης 345/10-7-2017 ανακοπή του, που απευθύνεται προς 
το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, με την οποία ζητά την ακύρωσή τους, 
δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 17-4-2018 και μετά από αναβολή η 16-
10-2018, οι λόγοι της οποίας έχουν ως εξής:  
«1. Γιατί με το άρθρο 93 του Συντάγματος ορίζεται ότι "1. Τα δικαστήρια 
διακρίνονται σε διοικητικά, πολιτικά και ποινικά και οργανώνονται με 
ειδικούς νόμους" ενώ με το άρθρο 94 ορίζεται ότι "1. Στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια υπάγονται οι διοικητικές 
διαφορές, όπως νόμος ορίζει, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2. Στα πολιτικά δικαστήρια υπάγονται οι ιδιωτικές 
διαφορές, καθώς και οι υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας, όπως νόμος 
ορίζει. 3. Σε ειδικές περιπτώσεις και προκειμένου να επιτυγχάνεται η ενιαία 
εφαρμογή της αυτής νομοθεσίας μπορεί να ανατεθεί με νόμο η εκδίκαση 
κατηγοριών ιδιωτικών διαφορών στα διοικητικά δικαστήρια ή κατηγοριών 
διοικητικών διαφορών ουσίας στα πολιτικά δικαστήρια. 4. Στα πολιτικά ή 
διοικητικά δικαστήρια μπορεί να ανατεθεί και κάθε άλλη αρμοδιότητα 
διοικητικής φύσης, όπως νόμος ορίζει. Στις αρμοδιότητες αυτές 
περιλαμβάνεται και η λήψη μέτρων για τη συμμόρφωση της διοίκησης με 
τις δικαστικές αποφάσεις. Οι δικαστικές αποφάσεις εκτελούνται 
αναγκαστικά και κατά του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, όπως νόμος 
ορίζει".  
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• Το Σύνταγμα, με τις προμνησθείσες διατάξεις, οργανώνει την 
απονομή της δικαιοσύνης με την λειτουργία δικαιοδοτικών οργάνων 
αντίστοιχων προς τη φύση των αναφυομένων δικαστικών διαφορών, ως 
ιδιωτικών ή διοικητικών, κατά τα λοιπά δε αναθέτει στον κοινό νομοθέτη 
την υποχρέωση να θεσπίζει τους κατάλληλους δικονομικούς κανόνες για 
την εκδίκαση των ιδιωτικών διαφορών από τα πολιτικά δικαστήρια και των 
διοικητικών διαφορών από το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα διοικητικά 
δικαστήρια με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του ελεγκτικού 
Συνεδρίου. Εξαίρεση από τον κανόνα της κατανομής της δικαιοδοσίας, 
ανάλογα με τη φύση της διαφοράς ως ιδιωτικής ή διοικητικής, επιτρέπεται 
με τις τασσόμενες στο άρθρο 94 παρ. 3 του Συντάγματος προϋποθέσεις. 
Εξάλλου, ενόψει του προβλεπομένου από το Σύνταγμα οργανωτικού 
σχήματος των χωριστών δικαιοδοσιών, ο έλεγχος των αποφάσεων και 
λοιπών διαδικαστικών πράξεων ενεργείται υποχρεωτικά από όργανα που 
ανήκουν στον ίδιο δικαιοδοτικό κλάδο, υπό την επιφύλαξη ότι δεν 
πρόκειται για πράξεις που συνιστούν άσκηση αρμοδιότητας διοικητικής 
φύσεως (ΑΕΔ 18/2005).  

• Η έκδοση διαταγής πληρωμής που εκδίδεται κατά τις διατάξεις των 
άρθρων 624 έως 634 εντάσσεται στην άσκηση δικαστικής και όχι 
διοικητικής αρμοδιότητας, ο δε έλεγχος της ορθότητας της αποφάσεως του 
δικαστικού λειτουργού της πολιτικής δικαιοδοσίας, που δέχθηκε την αίτηση 
εκδόσεως διαταγής πληρωμής για απαίτηση από σύμβαση δημόσιου έργου, 
ανήκει, κατά τα προεκτεθέντα, αποκλειστικά στα πολιτικά δικαστήρια. 
Περαιτέρω, από το άρθρο 1 ΚΠολΔ, το οποίο καθορίζει τις διαφορές, οι 
οποίες υπάγονται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων και ορίζει, 
ότι στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων αυτών ανήκουν οι διαφορές του 
ιδιωτικού δικαίου, εφόσον ο νόμος δεν τις έχει υπαγάγει σε άλλα 
δικαστήρια και οι υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας και δημοσίου δικαίου 
που ο νόμος έχει υπαγάγει σ' αυτά και το οποίο, κατά το άρθρο 591 παρ. 1 
ιδίου Κώδικα, εφαρμόζεται και στις ειδικές διαδικασίες του τετάρτου βιβλίου 
του Κώδικα αυτού, μεταξύ των οποίων και η διαδικασία εκδόσεως διαταγής 
πληρωμής, σε συνδυασμό με το άρθρο 623 ιδίου Κώδικα, κατά το οποίο, 
κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 624 έως 634, μπορεί να ζητηθεί η 
έκδοση διαταγής πληρωμής και για χρηματικές απαιτήσεις, που 
αποδεικνύονται, όπως και το οφειλόμενο ποσό, με δημόσιο ή ιδιωτικό 
έγγραφο, συνάγεται, ότι, μεταξύ των νομίμων προϋποθέσεων, οι οποίες 
πρέπει να συντρέχουν, για την έκδοση διαταγής πληρωμής, είναι να 
πρόκειται για απαίτηση, η οποία προέρχεται από διαφορά που υπάγεται στη 
δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων, όπως είναι οι απαιτήσεις, οι οποίες 
προέρχονται από διαφορές δημόσιες συμβάσεις και, συνεπώς, λόγω 
ελλείψεως της ανωτέρω νομίμου προϋποθέσεως, δεν είναι δυνατή η 
έκδοση διαταγής πληρωμής για απαίτηση, η οποία προέρχεται από διαφορά 
δημοσίου δικαίου, όπως είναι και οι διαφορές από τις δημόσιες συμβάσεις, 
αφού πρόκειται για απαιτήσεις από διαφορές, οι οποίες δεν υπάγονται στη 
δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων, αλλά έχουν υπαχθεί στη 
δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων.  

• Τα ανωτέρω δεν παραλλάσσουν και με την εκδοχή, ότι στις δικαστικές 
αποφάσεις, οι οποίες, κατά το άρθρο 94 παρ. 4 εδ. τελευταίο του 
Συντάγματος, εκτελούνται (πλέον) αναγκαστικά, όπως νόμος ορίζει και 
κατά του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως και των 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, περιλαμβάνονται (παρά το εδάφιο, 
το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 20 νόμου 3301/2004 στο άρθρο 1 του 
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εκτελεστικού του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 94 
του Συντάγματος νόμου 3068/2002) και οι διαταγές πληρωμής. Τούτο διότι 
η ανωτέρω συνταγματική διάταξη δεν μετέβαλε το νομικό καθεστώς 
σχετικά με την έκδοση διαταγών πληρωμής, επιτρέποντας γενικά την 
έκδοση διαταγής πληρωμής κατά του Δημοσίου κλπ, αλλά επέτρεψε την 
αναγκαστική εκτέλεση και κατά του Δημοσίου κλπ διαταγών πληρωμής, 
εφόσον όμως έχουν εκδοθεί εγκύρως βάσει του νομικού καθεστώτος, το 
οποίο ισχύει σχετικά. Δηλαδή, με την ανωτέρω συνταγματική διάταξη δεν 
μεταβλήθηκε το μέχρι τότε νομοθετικό καθεστώς σχετικά με την έκδοση 
διαταγής πληρωμής και, συνεπώς, ούτε στα πολιτικά δικαστήρια 
παρασχέθηκε δυνατότητα έκδοσης διαταγής πληρωμής για απαίτηση, η 
οποία απορρέει από διαφορά, που δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία τους, ούτε 
στα διοικητικά δικαστήρια παρασχέθηκε δυνατότητα έκδοσης διαταγής 
πληρωμής, σε αντίθεση με τον ΚΔιοικΔ (νόμος 2717/1999), ο οποίος δεν 
γνώριζε το θεσμό αυτό, μέχρι τη δημοσίευση του ν.4329/2015 (2-6-2015), 
με τον οποίο θεσπίστηκε (για πρώτη φορά) το διαδικαστικό πλαίσιο για την 
έκδοση διαταγής πληρωμής για απαιτήσεις, οι οποίες απορρέουν από 
διαφορά που υπάγεται στη διαδικασία των διοικητικών δικαστηρίων.  

• Εξάλλου, τα ανωτέρω δεν μεταβλήθηκαν ούτε από την 18/2005 
απόφαση του ΑΕΔ, αφού, όπως ρητά αναφέρεται στην απόφαση αυτή, το 
Δικαστήριο, το οποίο την εξέδωσε, δεν αποφάνθηκε για το αν είναι κατά 
νόμο επιτρεπτή η έκδοση και από ποιο όργανο (θέμα, το οποίο αφορά την 
προκειμένη υπόθεση) διαταγής πληρωμής για απαίτηση από διοικητική 
σύμβαση, αλλά παρέπεμψε τα θέματα αυτά στο Δικαστήριο, υπέρ της 
δικαιοδοσίας του οποίου έλυσε την ενώπιον του σύγκρουση. Με την ως 
άνω ερμηνεία ο δικαιούχος απαιτήσεως από διαφορά δημοσίου δικαίου δεν 
στερείται του δικαιώματος πρόσβασης στη δικαιοσύνη ούτε εκείνου της 
ιδιοκτησίας, αφού μπορεί να επιδιώξει την πλήρη και αποτελεσματική 
ικανοποίηση του δια της προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια με τα 
προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα, (και ήδη μετά την ισχύ του ως άνω 
ν.4329/2015 και με την έκδοση διαταγής πληρωμής), τα οποία και είναι 
προσαρμοσμένα στις ιδιομορφίες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
διοικητικών διαφορών, οι οποίες και έχουν θεμελιώδεις διαφορές από 
εκείνες του ιδιωτικού δικαίου, λόγο ακριβώς για τον οποίο και 
προβλέπονται και από το ίδιο το σύνταγμα διαφορετικές δικαιοδοσίες για 
την εκδίκαση τους. 

• Συνεπώς, με την ερμηνεία αυτή δεν παραβιάζονται οι διατάξεις των 
άρθρων 20 παρ.1, 93 παρ. 3, 94, 95 παρ. 5 του Συντάγματος, 1 
ν.3068/2002, 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ και 1 εδ. α' του 1ου Πρόσθετου 
Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, 2 παρ. 3, 14 παρ. 1 εδ. α' και β' του Διεθνούς 
Συμφώνου για τα Ατομικά Πολιτικά Δικαιώματα (ΑΠ 1264/2011, ΑΠ 
1256/2011). Τέλος, κατά το άρθρο 632 ΚΠολΔ, αν εκδοθεί διαταγή 
πληρωμής παρά την έλλειψη της ανωτέρω νομίμου προϋποθέσεως, 
ακυρώνεται αυτή μετά από ανακοπή του καθ' ου η εν λόγω διαταγή 
πληρωμής (ΑΠ 1264/2011, 218/2016 και 661/2016). 

• Επιπρόσθετα με όλα τα παραπάνω ήδη κατά το άρθρο 623 Κ.Πολ.Δ., 
όπως ισχύει μετά το ν. 4335/2015 «Κατά τις διατάξεις των άρθρων 624 
έως 636 μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής για χρηματικές 
απαιτήσεις ή απαιτήσεις παροχής χρεογράφων, εφόσον πρόκειται για 
ιδιωτικού δικαίου διαφορά και η απαίτηση, καθώς και το οφειλόμενο ποσό 
αποδεικνύονται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο ή με απόφαση 
ασφαλιστικών μέτρων, η οποία εκδόθηκε μετά από ομολογία ή αποδοχή 
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της αίτησης του οφειλέτη». Από τη διάταξη αυτή σαφώς προκύπτει ότι για 
την έκδοση διαταγής πληρωμής απαιτείται μεταξύ των άλλων η διαφορά να 
είναι ιδιωτικού δικαίου, επομένως δεν μπορεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής 
όταν η διαφορά προκύπτει από δημόσια σύμβαση.       

• Τέλος, κατά το άρθρο 632 ΚΠολΔ, αν εκδοθεί διαταγή πληρωμής 
παρά την έλλειψη της ανωτέρω νομίμου προϋποθέσεως, ακυρώνεται αυτή 
μετά από ανακοπή του καθ' ου η εν λόγω διαταγή πληρωμής. Με την ως 
άνω ερμηνεία ο δικαιούχος απαίτησης από απαίτηση δημοσίου δικαίου δεν 
στερείται του δικαιώματος πρόσβασης στη δικαιοσύνη ούτε εκείνου της 
ιδιοκτησίας, αφού μπορεί να επιδιώξει την πλήρη και αποτελεσματική 
ικανοποίησή του δια της προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια με τα 
προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα τα οποία και είναι προσαρμοσμένα στις 
ιδιομορφίες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διοικητικών διαφορών, οι 
οποίες και έχουν θεμελιώδεις διαφορές από εκείνες του ιδιωτικού δικαίου, 
λόγο ακριβώς για τον οποίο και προβλέπονται και από το ίδιο το σύνταγμα 
διαφορετικές δικαιοδοσίες για την εκδίκασή τους. Συνεπώς με την ερμηνεία 
αυτή δεν παραβιάζονται οι διατάξεις των άρθρων 2 παρ.1, 4 παρ. 1, 17 
παρ. 1, 20, 25, 28 παρ. 1, 93 παρ. 3, 95 παρ. 5 του Συντάγματος, 6 παρ. 
1, 13 και 14 της ΕΣΔΑ και 1 εδ. α' του 1ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της 
ΕΣΔΑ, 2 παρ. 3, 14 παρ. 1 εδ. α' και β', 26 του Διεθνούς Συμφώνου για τα 
Ατομικά Πολιτικά Δικαιώματα (ΑΠ 1264/2011). 

• Στην προκειμένη περίπτωση ο καθού με την παραπάνω από 1-6-2017 
αίτηση του προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου ισχυρίζεται κατά λέξη 
τα εξής: «Με την από 1η Νοεμβρίου 1996 Σύμβαση ανατέθηκε από τον 
Κοινότητα Θεολόγου Ρόδου στα συμπράττοντα γραφεία Μ. Λεγάκη - Δ. 
Παρασού η εκπόνηση Μελέτης «Πράξης Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης 
Κοινότητας Θεολόγου Ρόδου» στα πλαίσια της οποίας καθορίστηκε να γίνει 
συμπληρωματική τοπογράφηση και ανασύνταξη της κτηματογράφησης. 
Σημειωτέον δε ότι η ανωτέρω Μελέτη, η οποία ανατέθηκε από την τέως 
Κοινότητα Θεολόγου, μεταβιβάστηκε αρχικώς στον Πρώην Καποδιστριακό 
Δήμο Πεταλούδων (Ν. 2539/1997) και τελικώς στον καθ΄ ου Καλλικρατικό 
Δήμο Ρόδου (Ν.3852/2010) (Σχετ. 1). 

• «Ειδικότερα βάσει των ορισθέντων στο άρθρο 4 της Σύμβασης, η 
αμοιβή της μελέτης προεκτιμήθηκε στο ποσό των 33.000.000 δρχ., ενώ η 
συμβατική αμοιβή που τελικώς θα καταβαλλόταν στον ανάδοχο, θα 
καθοριζόταν κατά το χρόνο εκτέλεσης της μελέτης. Όπως ρητώς ορίστηκε 
στην καταβαλλόμενη αμοιβή θα περιλαμβανόταν η αποζημίωση του 
Αναδόχου, οι κάθε μορφής δαπάνες για την εκπόνηση της μελέτης, για 
γενικά και επισφαλή έξοδα, οι φόροι, τα τέλη χαρτοσήμου και κάθε νόμιμη 
εισφορά που ίσχυε την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης. Περαιτέρω στο 
ίδιο άρθρο ορίστηκε ότι σε κάθε λογαριασμό πρέπει να περιλαμβάνονται με 
φροντίδα του Αναδόχου, πίνακας αμοιβής αιτιολογημένος με αναφορά στις 
σχετικές διατάξεις περί αμοιβής, ανακεφαλαιωτική επιμέτρηση των 
εργασιών που εκτελέσθηκαν και πιστοποιούνται με αναφορά σε αντίστοιχα 
στοιχεία της μελέτης ή εγκριτικές αποφάσεις με σημείωμα για το 
εμπρόθεσμο ή όχι της υποβολής της μελέτης και σχετική δικαιολόγηση . 

• «Στο πλαίσιο εκτέλεσης της ως άνω καταρτισθείσας συμβάσεως, στις 
27/10/2005 υπέβαλλα στην διευθύνουσα υπηρεσία της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου- Κοινότητα Θεολόγου, τον 4ο Λογαριασμό 
της Μελέτης «Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής μελέτης Κοινότητας 
Θεολόγου Ν. Ρόδου» συνολικού ποσού 54.759,04 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 13%. Ο λογαριασμός αυτός 
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συνοδευόμενος από την 4η Εντολή Πληρωμής, και το σχετικό συνοπτικό 
πίνακα πιστώσεων και πληρωμών, ελέγχθηκε και υπογράφηκε από την 
επιβλέπουσα Μηχανικό Βάσω Σταυρούλη και ακολούθως εγκρίθηκε από τον 
Προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας στις 27/10/2005. Ο 
λογαριασμός αυτός εφόσον εγκρίθηκε από τη ανωτέρω διευθύνουσα 
υπηρεσία αποτέλεσε την 4η πιστοποίηση για την πληρωμή των 
εκτελεσθεισών εκ μέρους μου εργασιών (Σχετ. 2). 

• «Εν συνεχεία, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου (Διεύθυνση 
Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιβάλλοντος) με το αριθμό πρωτοκόλλου 
ΟΙΚ 7306/27-10-2005 έγγραφο της διαβίβασε τον ανωτέρω 4ο 
Λογαριασμό στο Δήμο Πεταλούδων, ο οποίος με το με αριθμό 
πρωτοκόλλου 8342/4-11-2005 έγγραφου του, τον διαβίβασε περαιτέρω 
στις Οικονομικές του Υπηρεσίες (Σχετ. 3 και 4). 

• «Για την πληρωμή του λογαριασμού αυτού εξέδωσα την υπ' αρ. 
79/11.3.2008 απόδειξη παροχής υπηρεσιών, ισόποσης αξίας και κατέβαλα 
τις κατά νόμο κρατήσεις, φορολογικές και υπέρ τρίτων, ΤΣΜΕΔΕ και ΤΕΕ 
(Σχετ. 5, 6, 7 και 8). 

• «Επειδή ο ανωτέρω 4ος λογαριασμός, εγκεκριμένος από την ανωτέρω 
διευθύνουσα υπηρεσία, αποτελεί πιστοποίηση για τις εκ μέρους μου 
εκτελεσθείσες εργασίες και ως εκ τούτου ανακύπτει υποχρέωση του καθ' 
ου για την πληρωμή του συνολικού ποσού των 54.759,04 ευρώ.» 

• Με βάση την αίτηση αυτή ο καθού ζητούσε την έκδοση διαταγής 
πληρωμής και έτσι εκδόθηκε η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής στην 
οποία περιλαμβάνεται αυτολεξί ο παραπάνω ισχυρισμός του. Σύμφωνα 
όμως με όσα ισχυρίζεται ο καθού πρόκειται περί διαφορά από δημόσια 
σύμβαση, όμως, όπως αναφέραμε παραπάνω, η απαίτηση αυτή του καθού 
είναι δημοσίου δικαίου, αφού προέρχεται από δημόσια σύμβαση, και 
επομένως δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων, 
ανεξάρτητα από το ότι ρητά πλέον ορίζεται με το άρθρο 623 Κ.Πολ.Δ. ότι 
για να εκδοθεί διαταγή πληρωμής πρέπει η διαφορά να είναι ιδιωτικού 
δικαίου και γιαυτό δεν είχε αρμοδιότητα η Δικαστής του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Ρόδου να προβεί στην έκδοση της προσβαλλόμενης διαταγής 
πληρωμής. Επομένως πρέπει να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη διαταγή 
πληρωμής για το λόγο αυτό.  
2.  Γιατί, κατά το άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου 
Λογιστικού και ελέγχου δαπανών του Κράτους», «οποιαδήποτε απαίτηση 
κατά του Δημοσίου παραγράφεται μετά πενταετία, εφόσον από άλλη γενική 
ή ειδική διάταξη δεν ορίζεται βραχύτερος χρόνος παραγραφής αυτής» και 
κατά τη διάταξη του άρθρου 91 εδ. α΄ του ίδιου νόμου, «επιφυλασσομένης 
κάθε άλλης ειδικής διατάξεως του παρόντος η παραγραφή οποιασδήποτε 
απαιτήσεως κατά του Δημοσίου αρχίζει από του τέλους του οικονομικού 
έτους, μέσα στο οποίο γεννήθηκε και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξη 
αυτής». Οι διατάξεις αυτές ισχύουν και για τους ΟΤΑ, ήτοι τους δήμους και 
τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, δυνάμει του άρθρου 276 παρ. 2 του ν. 3463/2006 
«Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». Από τη διάταξη αυτή, που λαμβάνεται 
εξάλλου υπόψη και αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο, σαφώς προκύπτει 
ότι κάθε απαίτηση κατά των Δήμων, εκτός από την καταβολή των μισθών, 
παραγράφεται μετά από πέντε έτη από τότε που κατέστη απαιτητή, εκτός 
αν από άλλη διάταξη ορίζεται βραχύτερη παραγραφή, αρχίζει δε η 
παραγραφή από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκε και ήταν 
δυνατή η δικαστική επιδίωξή της. 
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• Στην προκειμένη περίπτωση ο καθού με την παραπάνω από 1-6-2017 
αίτησή του προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου ζήτησε την έκδοση 
διαταγής πληρωμής με βάση τον παραπάνω 4ο λογαριασμό, όπως αυτός 
εγκρίθηκε αρμόδια στις 27-10-2005, ποσού  54.759,04 ευρώ, ο οποίος 
ήταν πληρωτέος αμέσως από την έγκρισή του. Έτσι από τις 31-12-205 
άρχισε να τρέχει η παραγραφή της απαίτησης του καθού εναντίον του 
πρώην Δήμου Πεταλούδων, ο οποίος διαδέχτηκε την πρώην Κοινότητα 
Θεολόγου, της οποίας ήταν καθολικός διάδοχος, η οποία παραγραφή 
συμπληρώθηκε στις 31-12-2010. Επομένως κατά την έκδοση της 
προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής στις 2-6-2017, ήδη είχε προ πολλού 
παραγραφεί η απαίτηση του καθού από την παραπάνω απαίτησή του 
εναντίον μας, ως καθολικού διαδόχου του πρώην Δήμου Πεταλούδων, 
πράγμα που όφειλε να λάβει αυτεπάγγελτα υπόψη της η Πρωτοδίκης 
Αικατερίνη Καρτσούνη που εξέδωσε την προσβαλλόμενη διαταγή 
πληρωμής και έπρεπε να απορρίψει την παραπάνω αίτηση. Μη νόμιμα 
επομένως εκδόθηκε η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής και άρα μη 
νόμιμη είναι και η προσβαλλόμενη από 7-6-2017 επιταγή για εκτέλεση που 
γράφτηκε παρά πόδας αυτής και γιαυτό πρέπει να ακυρωθούν για το λόγο 
αυτό.       
3.  Γιατί σύμφωνα με το άρθρο 21 του δ/τος της 26.6/10.7.1944 του 
«Κώδικα περί δικών του Δημοσίου», που ισχύει και για τους ΟΤΑ, ήτοι τους 
δήμους και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 276 του ν. 
3463/2006, «ο νόμιμος και ο της υπερημερίας τόκος πάσης του Δημοσίου 
οφειλής ορίζεται εις 6% ετησίως, πλην εάν άλλως ωρίσθη δια συμβάσεως ή 
ειδικού νόμου. Ο ειρημένος τόκος άρχεται από της επιδόσεως της αγωγής». 
Από τη διάταξη αυτή σαφώς προκύπτει ότι οι ΟΤΑ υποχρεούνται να 
καταβάλλουν τόκους υπερημερίας μόνο από την επίδοση της αγωγής και 
όχι από την επόμενη ημέρα που έχει οριστεί για την καταβολή της παροχής 
ή από την όχληση, ο τόκος δε υπερημερίας που οφείλουν να καταβάλλουν 
οι ΟΤΑ είναι 6% ετησίως.  
• Στην προκειμένη περίπτωση με την προσβαλλόμενη διαταγή 
πληρωμής υποχρεωθήκαμε να καταβάλουμε στον καθού το ποσό των 
54.759,04, με το νόμιμο τόκο από την πάροδο διμήνου από την 
ημερομηνία έγκρισης του λογαριασμού (28-12-2005) και μέχρι την 
ολοσχερή εξόφληση, χωρίς να διευκρινίζεται αν ο τόκος υπερημερίας θα 
υπολογιστεί με το 6% ετησίως. Σύμφωνα όμως με τα παραπάνω εμείς 
οφείλουμε τόκους υπερημερίας μόνο από την επίδοση της αγωγής και μόνο 
με επιτόκιο 6% ετησίως. Επομένως πρέπει να ακυρωθεί τόσον η 
προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής όσο και η επιταγή για εκτέλεση και για 
το λόγο αυτό. 
4.  Γιατί σύμφωνα με το άρθρο 924 ΚΠολΔ ότι η αναγκαστική εκτέλεση 
άρχεται από της επιδόσεως προς τον καθού αντιγράφου του απογράφου με 
επιταγή προς εκτέλεση, σύμφωνα δε την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 
3068/2002 αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του Δημοσίου κτλ επιτρέπεται 
μετά παρέλευση εξήντα ημερών από την επίδοση της απόφασης στον 
εκπρόσωπο του ΝΠΔΔ, η διάταξη δε αυτή εφαρμόζεται και για τους Δήμους 
κατ' εφαρμογή του άρθρου 276 παρ. 1 εδάφιο β του Ν. 3463/2006 
σύμφωνα με το οποίο οι Δήμοι έχουν όλα ανεξαιρέτως τα δικαστικά και 
δικονομικά προνόμια που παρέχονται στο Δημόσιο. Αν επομένως πριν την 
παρέλευση εξήντα ημερών από την επίδοση του τίτλου εκτέλεσης, π.χ. 
διαταγής πληρωμής, στο Δήμο επιδοθεί σαυτόν επιταγή για εκτέλεση ή 
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γίνει οποιαδήποτε άλλη πράξη εκτέλεσης, η επιταγή αυτή και οι άλλες 
πράξεις εκτέλεσης που ακολουθούν είναι άκυρες. 
• Στην προκειμένη περίπτωση ο καθού δεν επέδωσε σε εμάς στις 9-6-
2017 μόνο την προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής και να αναμένει την 
πάροδο των εξήντα ημερών από την επίδοση για να επιδώσει στη συνέχεια 
την επίσης προσβαλλόμενη επιταγή για εκτέλεση, αλλά συγχρόνως 
επέδωσε σε εμάς στις 9-6-2017 τη διαταγή πληρωμής και την από 7-6-
2017 επιταγή για εκτέλεση, που γράφτηκε παρά πόδας επικυρωμένου 
αντιγράφου του πρώτου απογράφου εκτελεστού της διαταγής πληρωμής, 
με την οποία μας επιτάσσει να καταβάλουμε σαυτόν τα παραπάνω ποσά. 
Σύμφωνα επομένως με τα παραπάνω πρέπει να ακυρωθεί η 
προσβαλλόμενη επιταγή για εκτέλεση και για το λόγο αυτό.»»   
10. Μετά την άσκηση της παραπάνω ανακοπής ο Δημήτριος Παρασός 
υπέβαλε στο Δήμο Ρόδου τη με αριθμό πρωτ. 2/86689/20-10-2017 αίτησή 
του, με την οποία ζητά τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, 
παραιτούμενος από το 15% των επιδικασθέντων τόκων (το σύνολο των 
οποίων όπως ισχυρίζεται ανερχόταν στο ποσό των 56.551,30 ευρώ), 
επιπλέον αποδεχόταν την από μέρους του Δήμου Ρόδου καταβολή του 
συνολικού ποσού σε δόσεις.   
11. Στο μεταξύ η Δνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου 
απέστειλε στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου το με αριθμό πρωτ. 
1616/12-8-2014 έγγραφό της, με θέμα: ««Λύση Σύμβασης για τη Μελέτη 
«Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης οικισμού Θεολόγου Ρόδου», 
που ανατέθηκε από την τέως Κοινότητα Θεολόγου, μεταβιβάστηκε αρχικά 
στον πρώην «Καποδιστριακό» Δήμο Πεταλούδων (Ν. 2539/97) και τελικά 
στον «Καλλικρατικό» Δήμο Ρόδου (Ν. 3852/2010)»», φωτοαντίγραφο του 
οποίου σας επισυνάπτω, στο οποίο αναφέρει όλο το ιστορικό της ανάθεσης 
της παραπάνω μελέτης στα συμπράττοντα γραφεία Μ. Λεγάκη και Δ. 
Παρασού, την πορεία και την εκτέλεση αυτής, τους λογαριασμούς που 
εκδόθηκαν από τους μελετητές και τις πληρωμές που έγιναν. Ανέφερε 
επίσης ότι έχει επικαιροποιήσει τους πίνακες με τις κτηματολογικές μερίδες 
και τους ιδιοκτήτες της Πράξης Εφαρμογής. Καθώς και το κτηματολογικό 
υπόβαθρο, επιπλέον έχει συντάξει τη μελέτη της Πράξης Εφαρμογής, 
δηλαδή έχει προχωρήσει και στη δημιουργία των νέων οικοπέδων, οπότε 
το εναπομείναν συμβατικό αντικείμενο της μελέτης έχει σχεδόν 
ολοκληρωθεί, εκκρεμούσε μόνο η τυχόν τροποποίηση των παραπάνω μετά 
την ανάρτηση των πινάκων – διαγραμμάτων, που θα προκύψει από την 
εξέταση των τυχόν ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες.  
12. Από όσα ανέφερε η Δνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού προέκυπτε ότι 
για να προβεί αυτή σε οποιαδήποτε ενέργεια για την ολοκλήρωση της 
Πράξης Εφαρμογής Θεολόγου, δηλαδή την ανάρτηση των πινάκων – 
διαγραμμάτων για την υποβολή των ενστάσεων, έπρεπε να προηγηθεί η 
λύση της σύμβασης της Μελέτης, γιαυτό παρακαλούσε την Οικονομική 
Επιτροπή για τη συναινετική λύση της σύμβασης, με τον όρο να 
επικαιροποιηθεί και να αποζημιωθεί ο 4ος λογαριασμός της μελέτης, όπως 
ζητούσε ο Δημήτριος Παρασός με το με αριθμό πρωτ. 1065/16-5-2014 
έγγραφό του. Το έγγραφο αυτό η Οικονομική Επιτροπή το διαβίβασε στη 
Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου με το με αριθμό πρωτ. 2/106323/29-9-
2014 έγγραφό της για σχετική γνωμοδότηση. 
13. Από το παραπάνω έγγραφο προκύπτει ότι ο Δημήτριος Παρασός 
υπέβαλε νόμιμα στις 27-10-2005 τον 4ο λογαριασμό της παραπάνω 
μελέτης, ποσού 54.759,04 ευρώ, μετά του ΦΠΑ, του οποίου ήταν 
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δικαιούχος σύμφωνα με την παραπάνω σύμβαση, ο οποίος λογαριασμός και 
εγκρίθηκε νόμιμα. Προκύπτει επίσης ότι οι εργασίες που πιστοποιούνταν με 
τον 4ο λογαριασμό παραδόθηκαν στη Δνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού και 
ελέγχθηκαν, οπότε δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η πιστοποιημένη δαπάνη 
από την τότε επιβλέπουσα Υπηρεσία, τα πρωτότυπα όμως παραστατικά 
απωλέσθηκαν από τον πρώην Δήμο Πεταλούδων, ενώ υπάρχει 
αλληλογραφία που αποδεικνύει την έκδοσή τους. Ότι με το με αριθμό 
πρωτ. 1065/16-5-2014 έγγραφό του ο Δημήτριος Παρασός συναινεί στη 
λύση της παραπάνω από 1-1-1996 σύμβασης με τον όρο να επανυποβληθεί 
(λόγω αλλαγής συντελεστή ΦΠΑ) και να εξοφληθεί ο 4ος λογαριασμός, 
συνολικού ποσού 56.212,82 ευρώ. Ότι η μονομερής λύση της σύμβασης 
από το Δήμο Ρόδου, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 3 του ν. 716/1977 και 
το άρθρο 14 του ΠΔ 194/1979, προϋποθέτει την αποζημίωση του 
αναδόχου για το τμήμα της σύμβασης που δεν έχει εκτελεστεί κατά το 
ποσοστό 30%, που καθορίζεται στο ποσό των 8.790,57 ευρώ, το οποίο 
σημειωτέον με το με αριθμό πρωτ. 1612/5-7-2018 έγγραφό της προς τη 
Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών, φωτοαντίγραφο του οποίου σας 
επισυνάπτω, η Δνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού επανακαθόρισε στο ποσό 
των 9.396,82 ευρώ. 
14. Μετά την έγκριση του παραπάνω 4ου λογαριασμού ο Δημήτριος 
Παρασός εξέδωσε και υπέβαλε στον πρώην Δήμο Πεταλούδων τη με αριθμό 
79/11-3-2008 απόδειξη παροχής υπηρεσιών ποσού 54.759,04 ευρώ, 
προφανώς γιατί του ζητήθηκε για την πληρωμής του, για την εξόφληση δε 
της απόδειξης αυτής ο Δημήτριος Παρασός κατέβαλε στη Δ.Ο.Υ. Ρόδου το 
ποσό των 1.938,37 ευρώ ως προκαταβολή φόρου για την αμοιβή του, για 
το οποίο εκδόθηκε το με αριθμό 14776/24-3-2008 διπλότυπο είσπραξης, 
και το ποσό των 969,19 ευρώ για λογαριασμό του ΤΕΕ, για το οποίο 
εκδόθηκε το με αριθμό 8587/24-3-2008 διπλότυπο είσπραξης, ως επίσης 
κατέβαλε στο ΤΕΕ το ποσό των 1.453,75 ευρώ για λογαριασμό του 
ΤΣΕΜΕΔΕ, για το οποίο εκδόθηκε η από 26-3-2008 απόδειξη είσπραξης της 
Τράπεζας της Ελλάδας. Υπέβαλε επίσης τη με αριθμό πρωτ. 30308603/25-
3-2008 φορολογική ενημερότητα και τη με αριθμό πρωτ. 461/24-3-2008 
ασφαλιστική ενημερότητα. Όλα τα παραπάνω είναι συνημμένα στο 
παραπάνω με αριθμό πρωτ. 1616/12-8-2014 έγγραφο της Δνσης 
Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Ρόδου.   
15. Παρά όμως τα παραπάνω ο πρώην Δήμος Πεταλούδων δεν κατέβαλε 
στο Δημήτριο Παρασό το παραπάνω ποσό των 54.759,04 ευρώ σε 
εξόφληση της με αριθμό 79/11-3-2008 απόδειξής του παροχής υπηρεσιών, 
ούτε και ο Δήμος Ρόδου, προφανώς λόγω οικονομικών δυσχερειών, γιαυτό 
αυτός υπέβαλε στο Δήμο Ρόδου την από 1-10-2013 αίτησή του, που πήρε 
αριθμό πρωτ. 1568/1-10-20134, με την οποία μεταξύ των άλλων ζητούσε 
να εξοφληθεί η παραπάνω απόδειξη παροχής υπηρεσιών, λόγω δε του ότι 
δεν εξοφλήθηκε τελικά αυτή αναγκάστηκε να προβεί στην έκδοση της 
παραπάνω διαταγής πληρωμής. 
16. Ενόψει όλων των παραπάνω εισηγούμαι να συμβιβαστεί ο Δήμος 
Ρόδου με το Δημήτριο Παρασό καταβάλλοντας σαυτόν μόνο το ποσό των 
54.759,04 ευρώ, χωρίς την καταβολή τόκων υπερημερίας, δικαστικών 
εξόδων και δικηγορικών αμοιβών, ενόψει και του ότι αυτός δεν επιδίωξε 
δικαστικώς την εξόφληση του παραπάνω λογαριασμού επί τόσα χρόνια από 
την υποβολή της παραπάνω απόδειξης παροχής υπηρεσιών και της 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σε προθεσμία τριών μηνών 
από την επικύρωση του πρακτικού εξώδικης επίλυσης της διαφοράς κατά 
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το άρθρο 214Α Κ.Πολ.Δ. και να λυθεί συναινετικά η παραπάνω σύμβαση 
χωρίς την καταβολή σαυτόν οποιουδήποτε ποσού αποζημίωσης ή αμοιβής 
από οποιαδήποτε αιτία από τη σύμβαση, παραιτούμενος αυτός από 
οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση οποιασδήποτε φύσης από τη σύμβαση.    
17. Την παραπάνω πρόταση υποβάλω λαμβάνοντας υπόψη και του ότι: α) 
ο Δημήτριος Παρασός δικαιούταν να εισπράξει το παραπάνω ποσό των 
54.759,04 ευρώ από την υποβολή στον πρώην Δήμο Πεταλούδων της 
παραπάνω απόδειξης παροχής υπηρεσιών αλλά και της φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενημερότητας, αφού χωρίς την υποβολή της φορολογικής 
και ασφαλιστικής ενημερότητας δεν μπορεί να πληρωθεί κανένας 
λογαριασμός από σύμβαση μελέτης (βλ. αποφάσεις 534 και 287/2018 
Διοικητικού Εφετείου Πειραιά) και του ότι υπέβαλε στο Δήμο Ρόδου την 
παραπάνω από 1-10-2013 αίτησή του για καταβολή του παραπάνω ποσού, 
οπότε υπάρχει σοβαρή αμφισβήτηση αν έχει παραγραφεί η απαίτησή του, 
αφού η παραπάνω διαταγή πληρωμής εκδόθηκε και επιδόθηκε μέσα στο 
2017, β) με την παραπάνω διαταγή πληρωμής ο Δήμος Ρόδου υποχρεούται 
να καταβάλει στο Δημήτριο Παρασό το ποσό των 54.759,04 ευρώ με το 
νόμιμο τόκο από τις 28-12-2005 μέχρι την εξόφληση, οι οποίοι μέχρι 
σήμερα ανέρχονται στο ποσό των 41.163,80 ευρώ υπολογισμένοι με 
επιτόκιο 6%, γ) σε περίπτωση μονομερούς λύσης από μέρους του Δήμου 
Ρόδου της παραπάνω σύμβασης για να ολοκληρωθεί η Πράξη Εφαρμογής, 
την οποία λύση ζητά η Δνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, ο Δήμος Ρόδου θα 
πρέπει να καταβάλει στο Δημήτριο Παρασό το ποσό των 9.396,82 ευρώ ως 
αποζημίωση και δ) και αν από τα πολιτικά δικαστήρια κριθεί τελικά, μετά 
την άσκηση από το Δήμο Ρόδου της παραπάνω ανακοπής, ότι το 
Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου δεν είχε δικαιοδοσία για την έκδοση της 
παραπάνω διαταγής πληρωμής, ο Δημήτριος Παρασός μπορεί να ασκήσει 
σχετική αγωγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά για την καταβολή 
του παραπάνω ποσού με το νόμιμο τόκο από τις 28-5-2005 μέχρι την 
εξόφληση ή να ζητήσει την έκδοση διαταγής πληρωμής από το Μονομελές 
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά με το ίδιο αίτημα. 
18. Η πρόταση αυτή είναι προφανώς προς όφελος του Δήμου Ρόδου, 
καθόσον θα καταβάλει στο Δημήτριο Παρασό μόνο την αμοιβή του που 
εξάλλου την δικαιούταν σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, αλλά και θα λυθεί 
συναινετικά χωρίς την καταβολή αποζημίωσης η παραπάνω σύμβαση για να 
ολοκληρωθεί έτσι η Πράξη Εφαρμογής, διαφορετικά θα υποχρεωθεί ο 
Δήμος Ρόδου να προβεί στη μονομερή λύση της σύμβασης με όλες τις σε 
βάρος του συνέπειες.» 

 
(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Σαλαμαστράκη 

Δημητρίου) 
 
Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν 
σχετικά, 
Η  Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

• Τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010, 
• Το άρθρο 6 του Ν.4071/2012, 
• Τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας με αριθμό πρωτ. 

2/42422/10-07-2018      
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Παραπέμπει με θετική εισήγηση, στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
Ρόδου, λόγω ποσού (άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ιδ' του ν. 3852/2010, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 4071/2012) για τη λήψη 
απόφασης προκειμένου ο Δήμος Ρόδου να συμβιβαστεί με το Δημήτρη 
Παρασό του Παράσχου, τη σύμφωνα με την παραπάνω γνωμοδότηση του 
νομικού συμβούλου του Δήμου Ρόδου κ. Δημητρίου Σαλαμαστράκη, με 
αριθμό πρωτ. 2/42422/10.07.2018, καταβάλλοντας σ’αυτόν μόνο το ποσό 
των 54.759,04 ευρώ, χωρίς την καταβολή τόκων υπερημερίας, δικαστικών 
εξόδων και δικηγορικών αμοιβών, ενόψει και του ότι αυτός δεν επιδίωξε 
δικαστικώς την εξόφληση του παραπάνω λογαριασμού επί τόσα χρόνια από 
την υποβολή της παραπάνω απόδειξης παροχής υπηρεσιών και της 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σε προθεσμία τριών μηνών 
από την επικύρωση του πρακτικού εξώδικης επίλυσης της διαφοράς κατά 
το άρθρο 214Α Κ.Πολ.Δ. και να λυθεί συναινετικά η αναφερόμενη στην 
εισήγηση Σύμβαση για τη Μελέτη «Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής 
Μελέτης οικισμού Θεολόγου Ρόδου» χωρίς την καταβολή στο Δημήτριο 
Παρασό του Παράσχου οποιουδήποτε ποσού αποζημίωσης ή αμοιβής από 
οποιαδήποτε αιτία από τη σύμβαση, παραιτούμενος αυτός από οποιοδήποτε 
δικαίωμα ή αξίωση οποιασδήποτε φύσης από τη σύμβαση. Να 
εξουσιοδοτηθεί ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Ρόδου κ. Δημήτριος 
Σαλαμαστράκης να υπογράψει για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου με το 
Δημήτριο Παρασό του Παράσχου το πρακτικό εξώδικης επίλυσης της 
διαφοράς του άρθρου 214Α Κ.Πολ.Δ. και να προβεί σε όλες τις νόμιμες 
ενέργειες για την επικύρωσή του από το Δικαστή του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Ρόδου.     
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 373/2018 

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
 
Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.Κ.Πότσος, οι 
Ανεξάρτητοι Δ.Σ. κ.κ.Α.Παπουράς και Ι.Περδίκης και οι  Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ.Στ.Δράκος,Ι.Γιαννακάκης, Ε.Ατσίδη,Μ.Καραγιάννη, 
Α.Κωνσταντίνου, Σ.Καλαθενός, Δ.Μουτάφης και Στ.Παρδαλός, 
απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση  της Υπηρεσίας, μετά διαλογική συζήτηση που περιγράφεται 

στο Πρακτικό της Συνεδρίασης, 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, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜΟΦΩΝΑ   
 

Εγκρίνει την υπ΄αριθ. 373/2018 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής λόγω ποσού (άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ιδ' του ν. 
3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 



15 

 

4071/2012)  που αφορά τον συμβιβασμό του Δήμου Ρόδου  με τον  
κ. Δημήτρη Παρασό του Παράσχου, τη σύμφωνα με την παραπάνω 
αναφερόμενη  γνωμοδότηση του Νομικού συμβούλου του Δήμου 
Ρόδου κ. Δημητρίου Σαλαμαστράκη, με αριθμό πρωτ. 
2/42422/10.07.2018, καταβάλλοντας σ’αυτόν μόνο το ποσό των 
54.759,04 ευρώ, χωρίς την καταβολή τόκων υπερημερίας, 
δικαστικών εξόδων και δικηγορικών αμοιβών, ενόψει και του ότι 
αυτός δεν επιδίωξε δικαστικώς την εξόφληση του παραπάνω 
λογαριασμού επί τόσα χρόνια από την υποβολή της παραπάνω 
απόδειξης παροχής υπηρεσιών και της φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενημερότητας, σε προθεσμία τριών μηνών από την 
επικύρωση του πρακτικού εξώδικης επίλυσης της διαφοράς κατά το 
άρθρο 214Α Κ.Πολ.Δ. και να λυθεί συναινετικά η αναφερόμενη στην 
εισήγηση Σύμβαση για τη Μελέτη «Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής 
Μελέτης οικισμού Θεολόγου Ρόδου» χωρίς την καταβολή στο 
Δημήτριο Παρασό του Παράσχου οποιουδήποτε ποσού αποζημίωσης 
ή αμοιβής από οποιαδήποτε αιτία από τη σύμβαση, παραιτούμενος 
αυτός από οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση οποιασδήποτε φύσης από 
τη σύμβαση.  

 Εξουσιοδοτείται  ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Ρόδου               
κ. Δημήτριος Σαλαμαστράκης να υπογράψει για λογαριασμό του 
Δήμου Ρόδου με το Δημήτριο Παρασό του Παράσχου το πρακτικό 
εξώδικης επίλυσης της διαφοράς του άρθρου 214Α Κ.Πολ.Δ. και να 
προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την επικύρωσή του από το 
Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.     
 

                  
     
                      ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
  
                                    
 
                 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ    

 
 


