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ΘΕΜΑ:  Αναδιάρθρωςη Νομικήσ Τπηρεςίασ-διαπιςτωτική λύςη έμμιςθησ εντολόσ 
 

ΑΠΟΥΑΗ ΑΡ. 507/2022 
 

        Έχοντασ υπόψη:  
       α) Σην αναγκαιότητα αναδιϊρθρωςησ τησ Νομικόσ Τπηρεςύασ του Δόμου Ρόδου και 
ανακατανομόσ όλων των υποθϋςεων για την απρόςκοπτη και χωρύσ κενϊ ςυνϋχιςη 
διαχεύριςησ των υποθϋςεων λόγω αφενόσ μεν λόγω ορύου ηλικύασ εκ του νόμου 
αποχώρηςησ ϊμεςα του νομικού ςυμβούλου κ. Κ. Γιαννακού και προςεχώσ των νομικών 
ςυμβούλων κ.κ. Δ. αλαμαςτρϊκη αρχικϊ και Θ. Παπαγεωργύου ςτη ςυνϋχεια, αφετϋρου δε 
λόγω τησ ολοκλόρωςησ των διαδικαςιών διαγωνιςμού και τησ πρόςληψησ  νϋων ϋμμιςθων 
νομικών ςυμβούλων τησ  κ. Αναςταςύασ-Γεωργύασ. Παπανικολϊου και του κ. Μιχαόλ 
Καραγιϊννη (ΥΕΚ Γ 141/2022)..  
        β) Σην κατϊ ςυνδυαςμό με τισ ωσ ϊνω αποχωρόςεισ, ϊμεςη αναγκαιότητα κατανομόσ 
και χρϋωςησ και των εκκρεμών και των νϋων  των υποθϋςεων, κατϊ τρόπο ώςτε  να 
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υπϊρξει από τουσ νϋουσ νομικούσ ςυμβούλουσ η απαιτούμενη πλόρησ  γνώςη  αλλϊ  και 
υπεύθυνοσ χειριςμόσ  όλων των υποθϋςεων. 
       γ) Σο γεγονόσ  ςύμφωνα και με την υπαρ. 4430/2019 απόφαςη του  Δημϊρχου Ρόδου 
κ. Αντώνη Β. Καμπουρϊκη,  κατϊ τον υφιςτϊμενο Ο.ΕΤ.. του Δόμου Ρόδου (ΥΕΚ Β 
3159/2011), η Νομικό Τπηρεςύα του Δόμου Ρόδου παραλεύφθηκε και δεν ορύζεται ςε 
ςυγκεκριμϋνο επύπεδο οργανικόσ μονϊδασ, ώςτε  δεν προβλϋπεται θϋςη προώςταμϋνου ό 
υπευθύνου και προώςτϊμενοσ αυτόσ εύναι ο Δόμαρχοσ (ϊρθρο 58 παρ. 1 εδ.δ  τουΝ. 
3852/2010),   ό ο Αντιδόμαρχοσ που εκχωρεύται από τον Δόμαρχο η επ΄αυτόσ 
αρμοδιότητα (ϊρθρο 59 παρ. 1 του Ν. 3852/2010).    
       δ) Σην υπ’αρ5557/2021 απόφαςη του Δημϊρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουρϊκη περύ 
μεταβύβαςησ προσ εμϊσ τησ  αρμοδιότητασ Εποπτεύασ, υντονιςμού & Παρακολούθηςησ 
των εργαςιών τησ Νομικόσ Τπηρεςύασ και του ϋργου των Δικηγόρων με ϋμμιςθη εντολό.  

Αποφαςίζουμε: 
Προβαύνουμε ςτην  ωσ ακολούθωσ κατανομό των δικαςτικών και εξωδικαςτικών 

υποθϋςεων του Δόμου Ρόδου, με εντολό ϊμεςησ ςυμμόρφωςησ και ενεργοπούηςησ. 
 

       - Η Νομική ύμβουλοσ κ. Αναςταςία - Γεωργία Παπανικολάου, με αναπληρωτή 
τον Νομικό ύμβουλο κ. Μιχαήλ Καραγιάννη, ϋχει την ευθύνη χειριςμού όλων των 
δικαςτικών και εξωδικαςτικών υποθϋςεων που αφορούν το Αυτοτελϋσ Σμόμα Δημϊρχου 
παρϊλληλα με τον Νομικό ύμβουλο κ. Μιχαόλ Καραγιϊννη, ωσ και των  Διευθύνςεων  
Οικονομικών Τπηρεςιών,  (πλην του τμόματοσ   Αξιοπούηςησ Ακύνητησ Περιουςύασ), 
Διοικητικών Τπηρεςιών, ωσ και τα ςυναφό αντικεύμενα των δημοτικών οργϊνων ΔΟΠ, 
ΔΟΠΑΡ και Μουςεύο Νεοελληνικόσ Σϋχνησ «Δόμοσ Ρόδου» ωσ προσ το δικαςτικό μϋροσ.  
       Η  Νομικό ύμβουλοσ κ. Αναςταςύα - Γεωργύα Παπανικολϊου, θα εδρεύει ςε Γραφεύο 
εντόσ του Δημαρχιακού Μεγϊρου (πλ. Ελευθερύασ) με τόρηςη ςχετικού πρωτοκόλλου 
παρουςύασ από την Γραμματεύα τησ Νομικόσ Τπηρεςύασ. 
 
       -Ο Νομικόσ ύμβουλοσ κ. Μιχαήλ Καραγιάννησ, με αναπληρώτρια την Νομική 
ύμβουλο κ. Αναςταςία - Γεωργία Παπανικολάου, ϋχει την ευθύνη χειριςμού όλων των 
δικαςτικών και εξωδικαςτικών υποθϋςεων που αφορούν το Αυτοτελϋσ Σμόμα Δημϊρχου, 
παρϊλληλα με τη Νομικό ύμβουλο κ. Αναςταςύα – Γεωργύα Παπανικολϊου, ωσ και των  
Διευθύνςεων  Σεχνικών Έργων και Τποδομών, Πολεοδομικών Εφαρμογών (Τπηρεςύασ 
Δόμηςησ), Διεύθυνςη  Πολεοδομικού χεδιαςμού, Σουριςμού και των Αυτοτελών  
Σμημϊτων Επικοινωνύασ, Δημοςύων και Διεθνών χϋςεων, Διαφϊνειασ- Διαύγειασ, 
Μεςαιωνικόσ Πόλησ και Μνημεύων, Σροχαύου Τλικού και Μηχανημϊτων και του 
Αυτοτελούσ  Σμόματοσ Πολιτικόσ Προςταςύασ, ωσ και τα ςυναφό αντικεύμενα των 
δημοτικών οργανιςμών Δ.Ο.Π., Δ.Ο.Π.Α.Ρ και Μουςεύου Νεοελληνικόσ Σϋχνησ «Δόμου 
Ρόδου» ωσ προσ το δικαςτικό μϋροσ. 

-Ο Νομικόσ ύμβουλοσ κ. Μιχαόλ Καραγιϊννησ, θα εδρεύει ςε Γραφεύο εντόσ του 
Δημαρχιακού Μεγϊρου (πλ. Ελευθερύασ),  με τόρηςη ςχετικού πρωτοκόλλου παρουςύασ 
από την Γραμματεύα τησ Νομικόσ Τπηρεςύασ.  

 
          -Ο Νομικόσ ύμβουλοσ κ. Εμμανουήλ τάγκασ, με αναπληρωτή Νομικό 
ύμβουλο τον κ. Μιχαήλ Καραγιάννη  και ςτα θέματα των Δ/νςεων Περιβάλλοντοσ 
και Πραςίνου, Καθαριότητασ και Ανακύκλωςησ και του Σμήματοσ  Αξιοποίηςησ 
Ακίνητησ Περιουςίασ την κ.  Αναςταςία - Γεωργία Παπανικολάου, ϋχει την ευθύνη 
χειριςμού όλων των δικαςτικών και εξωδικαςτικών υποθϋςεων που αφορούν το Σμόμα 
Αξιοπούηςησ Ακύνητησ Περιουςύασ τησ Δ/νςησ Οικονομικών Τπηρεςιών, τισ Διευθύνςεισ 
Προγραμματιςμού και Οργϊνωςησ, Περιβϊλλοντοσ και Πραςύνου, Καθαριότητασ και 
Ανακύκλωςησ,  Πληροφορικόσ και Νϋων Σεχνολογιών, Πρωτογενό  Σομϋα, Ληξιαρχεύου και 
Μητρώων, Εμπορύου, Ενϋργειασ και Βιομηχανύασ, Εξυπηρϋτηςησ Πολιτών, Προςχολικόσ 
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Αγωγόσ και Δημιουργικόσ Απαςχόληςησ, Κοινωνικόσ Πολιτικόσ και Τγεύασ, Παιδεύασ, 
Πολιτιςμού και Αθλητιςμού, ωσ και τα ςυναφό αντικεύμενα των δημοτικών οργανιςμών 
Δ.Ο.Π., ΔΟΠΑΡ και Μουςεύου Νεοελληνικόσ Σϋχνησ «Δόμου Ρόδου» ωσ προσ το δικαςτικό 
μϋροσ, ωσ και του Σμόματοσ Ακύνητησ Περιουςύασ και Κτηματολογύου παρϊλληλα με τουσ 
ωσ ϊνω Νομικούσ υμβούλουσ .  
       Επύςησ ϋχει την ευθύνη παρϊδοςησ όλων των φακϋλων που δεν ανόκουν ςτα 
παραπϊνω αντικεύμενα και πλϋον δεν θα χειρύζεται και γνωςτοπούηςησ και πλόρουσ 
ενημϋρωςησ των επύ αυτών δικαςτικών και εξώδικων εκκρεμοτότων προσ τουσ ϊνω 
ςυναδϋλφουσ του και προσ το Αρχεύο τησ Γραμματεύασ Νομικόσ Τπηρεςύασ 

 
       - Ο Νομικόσ ύμβουλοσ κ. Δημήτριοσ αλαμαςτράκησ, ϋχει την ευθύνη μϋχρι 30-
06-2022 παρϊδοςησ όλων των φακϋλων που χειρύζεται και γνωςτοπούηςησ και πλόρουσ 
ενημϋρωςησ των δικαςτικών και εξώδικων εκκρεμοτότων προσ τουσ ϊνω ςυναδϋλφουσ 
του και προσ το  Αρχεύο τησ Νομικόσ Τπηρεςύασ, καθώσ επύςησ να παρϋχει μϋχρι 
αποχώρηςησ του γνωμοδοτικϋσ ό δικαςτηριακϋσ υπηρεςύεσ  ςε κϊθε υπόθεςη που ειδικώσ 
του ανατύθεται, καθώσ επύςησ μϋχρι αποχώρηςησ του, να παρϋχει πλόρεισ  γνωμοδοτικϋσ 
υπηρεςύεσ  προσ τον Δημοτικό Οργανιςμό Πολιτιςμού και Αθληςησ του Δόμου Ρόδου και 
προσ το Μουςεύο Νεοελληνικόσ Σϋχνησ «Δόμοσ Ρόδου».   
 
    - Ο Νομικόσ ύμβουλοσ κ. Θεόδωροσ Παπαγεωργίου ϋχει την ευθύνη μϋχρι 30-06-
2022 παρϊδοςησ όλων των φακϋλων που χειρύζεται και γνωςτοπούηςησ και πλόρουσ 
ενημϋρωςησ των δικαςτικών και εξώδικων εκκρεμοτότων προσ τουσ ϊνω ςυναδϋλφουσ 
του και προσ το  Αρχεύο τησ Νομικόσ Τπηρεςύασ, καθώσ επύςησ να παρϋχει μϋχρι 
αποχώρηςησ του  γνωμοδοτικϋσ ό δικαςτηριακϋσ υπηρεςύεσ  ςε κϊθε υπόθεςη που ειδικώσ 
του ανατύθεται, καθώσ επύςησ μϋχρι αποχώρηςησ του, να παρϋχει  πλόρεισ γνωμοδοτικϋσ 
υπηρεςύεσ  προσ τον Δημοτικό Οργανιςμό Πρόνοιασ του Δόμου Ρόδου. 
 

Η ωσ ϊνω κατηγοριοπούηςη των υποθϋςεων δεν εύναι αυςτηρό και η Δημοτικό Αρχό 
ϋχει απόλυτη ευχϋρεια όπωσ κατϊ την κρύςη τησ και χωρύσ  την ϋγγραφη τροποπούηςη τησ 
παρούςασ, να εντϋλλεται την ανϊθεςη ςυγκεκριμϋνησ υπόθεςησ ό κατηγορύασ υποθϋςεων, 
διαφορετικϊ. Επύςησ η ϋννοια του αναπληρωτό,  επϋχει και τη ςυνεργαςύα μεταξύ των 
νομικών ςυμβούλων  για το χειριςμό των υποθϋςεων από κοινού ό κατϊ μόνασ.  

 
 

Ο Αντιδήμαρχοσ 
 

Ευςτράτιοσ Καρίκησ 
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