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ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος 

Τηλ. Επικ/νίας. : 22413-61339, 22413-61301   

E-mail : oikepitropi@rhodes.gr,  URL : www.rhodes.gr 
Α.Δ.Α.: 6ΕΘΧΩ1Ρ-ΝΕΩ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Από το πρακτικό της με αριθμό 4
ης

  Συνεδρίασης 2020 

της 21ης Φεβρουαρίου 2020 

 

Αριθμός Απόφασης 45/2020 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 13ο   

Έγκριση ανακοπής και αίτησης αναστολή του Δήμου Ρόδου κατά του Αντωνίου Κουφού του Μιχαήλ 

και κατά της με αριθμό 139/2-5-2019 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Ρόδου και της από 23-1-2020 επιταγής προς πληρωμή και εκτέλεση. 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Παρασκευή  21
η
 Φεβρουαρίου 

2020 και ώρα  13:00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου 

(σύμφωνα με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 760/08-09-2019 (676ΧΩ1Ρ-ΧΑΞ)  

«Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου (άρθρα 74 Ν.3852/2010, 71 Ν.4555/2018, 2 

Ν.4623/2019 και εγκύκλιο ΥΠΕΣ ΑΡ. 90/2019» και την υπ’ αριθμ 4463/17-09-2019 απόφαση Δημάρχου 

(ΩΚ1ΨΩ1Ρ-Λ7Ψ) «Ορισμός Αντιδημάρχων ως  τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής», σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και 

Αντιδημάρχου Οικονομικών – Προσόδων και Ενεργειακών Επενδύσεων κ. Τηλέμαχου Καμπούρη, με αριθμ. 

πρωτ. 2/8361/17-02-2020, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα και σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018. 

Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχο Ρόδου κ. Αντώνη Β. 

Καμπουράκη, σύμφωνα και πάλι με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε 

σύνολο μελών (εκτός του Δημάρχου) βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) μέλη και ονομαστικά: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Καρίκης Ευστράτιος   1.  Καραταπάνης Σάββας 

2.  Καμπούρης Τηλέμαχος 2.  Προυσάλογλου Παντελής-Κων/νος 

3.   Φλοσκάκης Νεκτάριος  

4.  Κιαχαγιά - Μαγιόγλου Τσαμπίκα                  

5.  Coliadi Alexandre-Basile (Aλέξης)  

6.  Μανέττας  Βασίλειος  

7.  Διακοσταματίου Σάββας  

8. Παλαιολόγου Μιχαήλ  

9. Σπυρόπουλος Σπύρος (αναπληρώνει τον κ.  

Καραταπάνη Σάββα που απουσιάζει) 

 

παρόντων επίσης, της Γενικής Γραμματέως του Δήμου Ρόδου κας Κυριακής Νικολαΐδου, της 

αναπληρώτριας γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής κας Μαρίας Παπαγεωργίου, του Νομικού 

Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Εμμανουήλ Στάγκα, του δικηγόρου κ. Σέργιου Αναστασιάδη, της 

Προϊσταμένης Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κας Στεργούλας Ζανεττούλλη, της Δημοτικής Ταμίας 

κας Ανθής Κατσαρά, του Προϊσταμένου τμήματος προγραμματισμού & Ανάπτυξης κ. Βασιλείου Μωραϊτη 

και του Υπαλλήλου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σωτηρίου Μοσχούς.  
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  O Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αντώνης Β. Καμπουράκης,  έθεσε υπόψη των μελών την  

γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κου Εμμανουήλ Στάγκα και  με αρ. πρωτ.: 2/5730/4-2-

2020, η οποία έχει ως εξής:  

ΘΕΜΑ: : Έγκριση ανακοπής και αίτησης αναστολής του Δήμου Ρόδου κατά του Αντωνίου Κουφού του 

Μιχαήλ και κατά της με αριθμό 139/2-5-2019 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Ρόδου και της από 23-1-2020 επιταγής προς πληρωμή και εκτέλεση, συνολικού ποσού 

20.947,4€. 

Την 28-1-2020 ο Αντώνιος Κουφού του Μιχαήλ επέδωσε στον Δήμο, για 2
η
 φορά, ακριβές αντίγραφο 

από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο της με αριθμό 139/2-5-2019 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου με την παρά πόδας αυτής από 23-1-2020 επιταγής προς πληρωμή - 

εκτέλεση, με την οποία μας επιτάσσει να καταβάλλουμε σ΄αυτόν το συνολικό ποσόν των 20.947,4€ και 

ειδικώτερα: α) για νόμιμους τόκους του κεφαλαίου των  65.824,58 ευρώ και για το διάστημα που ορίζει το 

διατακτικό της διαταγής πληρωμής, υπολογισθέντες κατά τον ν. 4607/2019, ανερχόμενους στο συνολικό 

ποσόν των 19.747,40 ευρώ, β) για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη το ποσόν των 1.000 ευρώ και γ) για 

αντίγραφο, σύνταξη, επίδοση επιταγής το ποσόν των 200 ευρώ. Με την επιταγή αυτή ο καθού ρητά 

παραιτείται από την προηγούμενη, από 15-5-2019, επιταγή του μόνον ως προς τους τόκους, τους οποίους 

εναπυπολόγισε με τον ν. 4607/2019.  

Κατά της παραπάνω διαταγής πληρωμής και της επιταγής προς πληρωμή ασκήσαμε λόγω του κινδύνου 

εκτέλεσης και με προφορική εντολή του προϊσταμένου της Ν.Υ. την από 31-1-2020 και με αρ. καταθ. 70/31-

1-2020 στο ΜΠρΡόδου ανακοπή, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 6-10-2020, με αρ. πινακίου 25, και βάσει 

αυτής την από 31-1-2020 αίτηση αναστολής, αν και εκ του νόμου η 2
η
 κοινοποίηση διαταγής πληρωμής δεν 

επιτρέπει την αίτηση αναστολής, και το αίτημα προσωρινής διαταγής αναστολής εκτέλεσης απορρίφθηκε! 

 Αντίγραφα των παραπάνω δύο δικογράφων επισυνάπτονται στην παρούσα.  

Επειδή απαιτείται κατά τον νόμο (άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιη΄ του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με 

το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 4623/2019) απόφαση της Επιτροπής σας, με την οποία να εγκρίνεται η άσκηση των 

παραπάνω δύο ενδίκων μέσων (ανακοπής και αίτησης αναστολής) και η εξουσιοδότησή μου για την 

συζήτησή τους, ενεργώντας κάθε απαραίτητο, καθώς και η ανάθεση στο δικαστικό επιμελητή στο Εφετείο 

Δωδ/σου Σίμο Καρακόπουλο των επιδόσεων των δικογράφων, παρακαλούμε για την σχετική απόφασή σας. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Β. 

Καμπουράκης, κάλεσε τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ με αρ. πρωτ.: 

2/5730/4-2-2020, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστήθηκε με το άρθρο 3, 

παράγραφος 1, εδάφιο (ιβ΄), του Ν. 4623/2019,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει την ανακοπή και αίτησης αναστολής του Δήμου Ρόδου κατά του Αντωνίου Κουφού του 

Μιχαήλ και κατά της με αριθμό 139/2-5-2019 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Ρόδου και της από 23-1-2020 επιταγής προς πληρωμή και εκτέλεση, συνολικού ποσού 

20.947,4€. 

Β)  Εξουσιοδοτεί τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Ρόδου να ενεργήσει κάθε απαραίτητο,  

Γ) Αναθέτει στο δικαστικό επιμελητή του Εφετείο Δωδ/σου Σίμο Καρακόπουλο την επίδοση των 

δικογράφων,  

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 45/2020  
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 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        

   

 

      Αντώνης Β.  Καμπουράκης            Τηλέμαχος Καμπούρης 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρίκης Ευστράτιος 

Φλοσκάκης Νεκτάριος     

Κιαχαγιά - Μαγιόγλου Τσαμπίκα                                                                                                  

Coliadis Alexandre-Basile (Αλέξης) 

        Μανέττας Βασίλειος  

 Διακοσταματίου Σάββας 

 Παλαιολόγου Μιχαήλ 

 Σπυρόπουλος Σπύρος 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

α/α 

η αναπληρώτρια 

 

Παπαγεωργίου Μαρία 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Δήμαρχος Ρόδου 

α/α 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

Τηλέμαχος Καμπούρης 

 


