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Τηλ. Επικ/νίας. : 22413-61339, 22413-61301   
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Α.Δ.Α.: 69ΞΖΩ1Ρ-ΙΦΒ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Από το πρακτικό της με αριθμό 04
ης

 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίασης 2021 

της 12
ης

 Φεβρουαρίου 2021 

 

Αριθμός Απόφασης 89/2021 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 02
ο
  

 Ανάθεση σε εξειδικευμένα επί διοικητικών συμβάσεων Δικηγορικά Γραφεία Αθηνών  του όλου  

εξώδικου και δικαστικού χειρισμού και της εν γένει νομικής υποστήριξης του Δήμου επί κάθε νομικού 

ζητήματος της από 28-02-2018 «Σύμβασης παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης του 

οπτικοακουστικού θεάματος στο δημοτικό ανθόκηπο πλατείας Ρίμινι Ρόδου» επί της  Διακήρυξης αρ. 

πρωτ. Δ.Ρ. 02/8139/24-01-2013. (α/α εισήγησης 626/12-02-2021 Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου). 

 

Στη Ρόδο σήμερα Παρασκευή 12
η
 Φεβρουαρίου 2021 με την δια περιφοράς διαδικασία  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», την με αρ. 276/23-09-2020 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου «Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους» και την υπ’ 

αριθμό 2116/29-09-2020 απόφαση Δημάρχου (Α.Δ.Α.:9ΑΟΦΩ1Ρ-79Φ) «Ορισμός Αντιδημάρχων ως  τακτικά 

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

Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και Δημάρχου Δήμου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη, με 

αριθμ. πρωτ.: 2/7459/12-02-2021, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 77, παράγραφος 

6 του Ν.4555/2018, το άρθρο 184 του Ν.4635/2019 και τα διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 163/33282/29-5-

2020 του Υπ. Εσωτερικών και τις Εγκυκλίους 18318/13-3-2020, 40 με αρ.πρωτ.: 20930/31-3-2020 και 

426/2020 με αρ. πρωτ.: 77233/13-11-2020 του ΥΠΕΣ και, αποφασίζει την έκδοση των κατωτέρω 

αποφάσεων. 

        Αφού διαπιστώθηκε βάσει της ανωτέρω νομοθεσίας ότι συμμετέχουν τουλάχιστον τα 2/3 των μελών 

της Οικονομικής Επιτροπής δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών, συναινούν με την δια περιφοράς 

διαδικασία άνω των 2/3 μελών ήτοι οκτώ (08) μέλη, η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη λήψη 

απόφασης. 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

ενώ κλήθηκαν για τη συμμετοχή 

1.  Καμπουράκης Β. Αντώνης  

2. Καρίκης Ευστράτιος  

3.  Καμπούρης Τηλέμαχος  

4.  Φλοσκάκης Νεκτάριος  

5.  Κιαχαγιά - Μαγιόγλου Τσαμπίκα  

6.  Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης)  
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7.  Μανέττας Βασίλειος  

8.  Σπυρόπουλος Σπύρος  

9. Διακοσταματίου Σάββας (Δηλώνει συμμετοχή στην 

συνεδρίαση και αποχή από την ψηφοφορία των 

θεμάτων) 

 

10. Παλαιολόγου Μιχαήλ (Δηλώνει συμμετοχή στην 

συνεδρίαση και αποχή από την ψηφοφορία των 

θεμάτων) 

 

11.Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος 

(Δηλώνει συμμετοχή στην συνεδρίαση και αποχή 

από την ψηφοφορία των θεμάτων) 

 

Τα μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Διακοσταματίου Σάββας και Παλαιολόγου Μιχαήλ δήλωσαν το εξής: 

ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»: Διαφωνούμε με τον έκτακτο και 

κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης καθώς εισάγονται ως κατεπείγοντα σοβαρά θέματα για το δήμο 

της Ρόδου που απαιτούν συζήτηση επιπέδου δημοτικού συμβουλίου που κατ' επανάληψη έχουμε επισημάνει. 

Για το λόγο αυτό απέχουμε από τη συζήτηση και τη ψηφοφορία των θεμάτων. 

Το μέλος της μειοψηφίας κ. Προυσάλογλου Παντελής – Κωνσταντίνος δήλωσε τα εξής: 
....... Κύριοι πρέπει να σας δηλώσω την παρουσία μου στην έκτακτη δια περιφοράς της 04ης ημερήσιας διάταξης της 

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής , για τις 12.02.2021 και συγχρόνως την αποχή μου από την ψηφοφορία των 

θεμάτων για τους λόγους τους οποίους έχω εκφράσει στο παρελθόν επανειλημμένα.  

 

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης, επί συνόλου δύο (02), καθώς και την απόφαση για την έγκριση της έκτακτης δια 

περιφοράς συνεδρίασης, ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις τους για το παρακάτω θέματα, σύμφωνα με 

την εισήγηση με αρ. 626/12-02-2021 Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου , η οποία έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ:  Ανάθεση σε εξειδικευμένα επί διοικητικών συμβάσεων Δικηγορικά Γραφεία Αθηνών  του 

όλου  εξώδικου και δικαστικού χειρισμού και της εν γένει νομικής υποστήριξης του Δήμου επί κάθε νομικού 

ζητήματος της από 28-02-2018 «Σύμβασης παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης του 

οπτικοακουστικού θεάματος στο δημοτικό ανθόκηπο πλατείας Ρίμινι Ρόδου» επί της  Διακήρυξης αρ. πρωτ. 

Δ.Ρ. 02/8139/24-01-2013. 

        Α) Όπως είναι γνωστό η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου κατά τη συνεδρίαση της 25-01-2021 

έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις: 

         α)Με την υπ. αρ. 47
Α
/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου  αποφασίσθηκε:-

«Η απόρριψη του αιτήματος χορήγησης οποιαδήποτε τέταρτης (04ης) στη σειρά εξωσυμβατικής, παράνομης 

παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του λήξαντος νομίμως  στις 31-12-2018 χρονοδιαγράμματος 

εκτέλεσης εργασιών και την απόρριψη της σχετικής υπ΄αριθμό  πρωτοκόλλου  02/17.685/24-04-2020 

αίτησης της παραπάνω εταιρείας και συνεπακόλουθα   εγκρίνει την ρητή απόρριψη  και της αρ. πρωτ. 

39890/ 21.8.2020 νέας ένστασης  κατά της υπ. αρ.  451/2020 απόφασης τα Οικονομικής Επιτροπής με τη 

οποία ορθά δεν έγινε δεκτή και άλλη επόμενη  με αρ. πρωτ. 2/29023/23-06-2020 αίτηση-όχλησης της 

εταιρείας «ΗΧΟΣ & ΦΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» προκειμένου  να τροποποιηθεί 

παράνομα το άρθρο 9 παρ. 1 της Σύμβασης ως προς το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών για να 

επιμηκυνθεί αυτό έως 30-04-2021, με απόλυτη ισχύ όσων ορθά διαλαμβάνονται στις υπ. αρ. 239/2020,  

450/2020 και 451/2020 αποφάσεις  της Οικονομικής Επιτροπής.» 

                    β) Με την υπ. αρ. 47
Β
/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου  

αποφασίσθηκαν τα εξής: «Εγκρίνεται λόγω μη συμμόρφωσης της αναδόχου στα επιτασσόμενα στη 

Διακήρυξη και στη Σύμβαση όπως περιγράφονται στην  υπ΄αριθμό 239/2020 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, να εφαρμοσθούν όλα τα προβλεπόμενα στην υπ΄αριθμό 239/2020 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου και όλα τα προβλεπόμενα από την σύμβαση παραχώρησης 

κατ΄ενεργοποίηση του Άρθρου 15  της από 28-02-2018 ανωτέρω Σύμβασης, ήτοι για τους λόγους που 

γνωμοδοτεί και εισηγείται η Ε.Π.Π.Ε. με το από 02-12-2020 Πρακτικό δια της παρούσας καταγγέλεται  η 

Σύμβαση  λόγω μη τήρησης του χρονοδιαγράμματος και υπαίτιας καθυστέρησης ολοκλήρωσης εργασιών με  

κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης  και επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής 
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εκπλήρωσης μόνο κατά το μέρος μόνο που ενεργοποιηθείσα εισπράχτηκαν μέσω αυτής οφειλόμενα 

μισθώματα μέχρι της καταγγελίας και παρέμεινε  υπόλοιπο,   όπως  προβλέπονται στα λοιπά άρθρα της 

σύμβασης 9 και 12.» 

             γ) Με την υπ. αρ. 47
Γ
/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου  

αποφασίσθηκαν τα εξής:-«Λαμβάνοντας υπόψη  ότι η αρμοδιότητα της ανάκλησης των υπ΄αριθμ. 321/2017, 

900/2018, 1171/2018, 328/2019, 690/2019 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου έχει περιέλθει στην 

Οικονομική Επιτροπή, επειδή σύμφωνα με την από 02-12-2020 Γνωμοδότηση-Εισήγηση της Ε.Π.Π.Ε   οι 

αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου ως  Αναθέτουσας Αρχής μεταβιβάσθηκαν στην Οικονομική 

Επιτροπή (Άρθρο 72 παρ. 01,εδ. η και ιδ Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με όπως είχε τροποποιηθεί με 

το άρθρο 06 παρ. 05Ν.4071/2012,ΦΕΚ Α΄85,το Άρθρο 54, του Ν. 4447/2016 ΦΕΚ Α 241, και το Άρθρο 

203,Παρ. 03Ν.4555/2018,και με το Άρθρο 03,Παρ. 01, Ν.4623/2019), ώστε πλέον  σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999) αρμόδιο 

όργανο για την έκδοση τους, αν υπήρχαν οι κατά το Νόμο και τη Διακήρυξη προϋποθέσεις, είναι 

αποκλειστικά  η Οικονομική Επιτροπή και όχι το Δημοτικό Συμβούλιο, ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ για τους λόγους που 

διαλαμβάνονται στο παραπάνω Πρακτικό της Ε.Π.Π.Ε.  η  ανάκληση των αποφάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου της Ρόδου, οι οποίες ήσαν παράνομες, άκυρες και άκρως δυσμενείς για το Δημόσιο 

συμφέρον, το δημοσιονομικό συμφέρον, τα δικαιώματα του Δήμου της Ρόδου και των δημοτών του, και 

προκλητικά ευνοϊκές – ευμενείς για την ανάδοχο εταιρία και τους εταίρους της ήτοι των υπ΄αριθμό 

321/2017, 900/2018, 1171/2018, 328/2019, 690/2019, καθώς και όποιων  άλλων  αποφάσεων  εκδόθηκαν 

από άλλα αρμόδια ή μη όργανα, προκειμένου να μην συνεχίσει να γίνεται επίκληση αυτών, σύμφωνα  τάχα 

με την «αρχή της εμπιστοσύνης ως «φερόντων τεκμήριο νομιμότητας.» 

                     δ) Με την υπ. αρ. 47Δ/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου  

αποφασίσθηκαν τα εξής:-«Σύμφωνα με την από 30 Οκτωβρίου 2020 γνωμοδότηση της εταιρίας Ορκωτών 

Λογιστών Grand Thornton ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ να κινηθούν άμεσα από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και το 

Δημοτικό Ταμείο, ως κατά νόμο αρμόδιες υπηρεσίες και όργανα,  οι διαδικασίες ώστε εφόσον αρμοδίως 

υπήρξε ολιγωρία  και δεν βεβαιώθηκαν ακόμη μέχρι σήμερα , να βεβαιωθούν και κατ΄εντολή εφόσον 

παραμένει ολιγωρία,   πάραυτα  εις βάρος της αναδόχου εταιρίας, όλα τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση 

ποσά, (συμφωνηθέντα και μη καταβληθέντα ανταλλάγματα, από την έναρξη της συμβάσεως έως σήμερα, 

χαρτόσημο, ποινικές ρήτρες), εντόκως με τις προβλεπόμενες από τη σύμβαση προσαυξήσεις 2,5% μηνιαίως 

βάσει του συμβατικού όρου 7 παρ. 6 της συμβάσεως και τις λοιπές προβλεπόμενες από το Νόμο 

επιβαρύνσεις, τα οποία σύμφωνα με την  ως άνω Γνωμοδότηση ανέρχονται στο ποσό των € 660.656,87, 

πλέον προσαυξήσεων ποσού € 35.000 ή κάθε άλλο ποσό που νομίμως συνάγεται με ενεργοποίηση και της 

Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκπλήρωσης των όρων της Σύμβασης, στο βαθμό που δεν ενεργοποιήθηκε,  

για  τα οφειλόμενα μέχρι της καταγγελίας της σύμβασης από τον Δήμο Ρόδου.» 

             ε) Με την υπ. αρ. 47
Ε
/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου  

αποφασίσθηκαν τα εξής: «Εγκρίνεται  να   αποσταλεί,  πλήρης φάκελος της συμβάσεως  αυτής, με όσες 

αποφάσεις  Δημοτικού Συμβουλίου με τα τηρηθέντα πρακτικά, και έγγραφα την αφορούν, σε κάθε αρμόδια 

Ελεγκτική αρχή, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά :  Ελεγκτικό Συνέδριο,  Εισαγγελέα Διαφθοράς-

Οικονομικών Εγκλημάτων, Εθνική Αρχή Διαφάνειας (μονάδα επιθεωρήσεων και ελέγχων),   ή 

οποιονδήποτε άλλο αρμόδιο ελεγκτικό φορέα ώστε να διερευνηθεί η οικονομική ζημία την οποία έχει 

υποστεί ο Δήμος της Ρόδου» 

Β) Κατά των παραπάνω αποφάσεων από την εταιρεία «ΗΧΟΣ & ΦΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» ασκήθηκαν  ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά α) η από 28-01-2021 αρ. καταχ. 

ΠΡ24/28-01-2021 προσφυγή για την ακύρωση αυτών και β) η από 28-01-2021 αρ.  καταθ.  ΑΝ 03/28-01-

2021αίτηση αναστολής αυτών και  χορήγησης προσωρινής διαταγής αναστολής έως την έκδοση οριστικής 

απόφασης επί της αναστολής. 

 Τα ως άνω δικόγραφα κατατέθηκαν με νομική εκπροσώπηση της εταιρείας από δύο δικηγορικά 

Γραφεία α)  Θεσσαλονίκης και β) Αθηνών, το πρώτο με εμπειρία επί διοικητικών συμβάσεων και το δεύτερο 

υπό τη διεύθυνση Καθηγητή Δημοσίου Δικαίου.   

Αυθημερόν των ως άνω καταθέσεων των δικογράφων στο Πειραιά, έγιναν και οι επιδόσεις  αυτών 

στη Ρόδο,  με κλήση της Προέδρου του Δικαστηρίου εντός 2 εργασίμων ημερών να διατυπώσει ο Δήμος 

Ρόδου τις Απόψεις του επί του αιτήματος της προσωρινής διαταγής. Πράγματι  ο Δήμος Ρόδου, κατόπιν 

προσυνεννόησης,  με ηλεκτρονικό μήνυμα διαβίβασε αργά τις μεσημβρινές ώρες της 01-02-2021 (2
ης

 

εργάσιμης ημέρας) πολυσέλιδες Απόψεις τεκμηρίωσης εννέα (9) λόγων μη επιτρεπτού χορήγησης της 

προσωρινής διαταγής και απόρριψης της αίτησης αναστολής. Όμοια διαδικασία  υπήρξε και ενώπιον του 
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Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, επί αντίστοιχης επί της  μη είσπραξης των εγγυητικών επιστολών από 

26-01-2021 αρ. καταθ. 28/26-01-2021αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, με αίτημα παρομοίως προσωρινής 

διαταγής,  που με κλήση υποβολής επ’αυτού σημειώματος μέχρι την 27-01-2021 όπως και έγινε, την 

επομένη ημέρα 28-01-2021 εκδόθηκε διάταξη που απέρριψε την αίτηση γενομένων  δεκτών των θέσεων του 

Δήμου Ρόδου, ορισθείσας δικασίμου για την 09-03-2021.. 

Ωστόσο στη προκειμένη περίπτωση  της  ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά  από 28-01-

2021 αρ.  καταθ.  ΑΝ 03/28-01-2021 αίτηση αναστολής  και  χορήγησης προσωρινής διαταγής αναστολής, 

αυθημερόν της καταληκτικής ημέρας υποβολής των Απόψεων (01-02-2021),  εκδόθηκε  Προσωρινή 

Διαταγή ΠΔ 457/-1-02-2021) με την οποία έγινε καθόλα δεκτό το αίτημα της προσωρινής διαταγής και 

διατάχθηκε η αναστολή εκτέλεσης και των πέντε παραπάνω αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής 

αναστολής έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της εκκρεμούς αίτησης αναστολής.  

Η παραπάνω αυθημερόν προσωρινή διαταγή εκδόθηκε κατ΄ερημοδικία του Δήμου Ρόδου,  δηλαδή 

δεν ελήφθησαν υπόψη οι Απόψεις του Δήμου Ρόδου «επειδή διαβιβάσθηκαν καθυστερημένα μετά τις 2.00.» 

όπως τηλεφωνικά από τη Γραμματεία του Δικαστηρίου μου ανακοινώθηκε τη πρωία της 01-02-2021.. 

Επίσης άλλη σοβαρή περάμετρος της υπόθεσης είναι η άρνηση του εδρεύοντος στην Αθήνα ΤΜΕΔΕ 

κατάπτωσης και πληρωμής της υπ. αρ. 62362/2919 εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης επί της ως άνω 

Σύμβασης, η οποία εγγυητική επιστολή ενώ βεβαιώνεται στο αρχείο του Δημοτικού Ταμείου ως αορίστου 

χρόνου, προέκυψε κατά την αξίωση κατάπτωσης ότι έληξε στις  31-12-2020 και επ’ αυτού το ΤΜΕΔΕ  

επικαλείται  λήξη,  παρά το γεγονός ότι η δικαστική επιδίωξη πληρωμής δικαστικά είναι σε εξέλιξη με τις ως 

άνω εκκρεμείς δίκες και κάθε άλλο λόγο(άρθρο 866 Α.Κ.) 

Γ) Επειδή μετά ταύτα είναι προφανές ότι λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης η νομική 

εκπροσώπηση του Δήμου Ρόδου  ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά υπολείπεται αντικειμενικά, και 

πρέπει να είναι επίσης παρούσα στην έδρα του Δικαστηρίου και επίσης ισότιμη τουλάχιστον με την δια των 

ως άνω δύο γραφείων νομική εκπροσώπηση της αντιδίκου εταιρείας,    

ως έμμισθος νομικός  σύμβουλος του Δήμου Ρόδου που από τον Απρίλιο του 2020 χειρίζομαι 

αποκλειστικά  την με  αναδειχθείσες πολυεπίπεδες νομικές  πτυχές ως άνω διοικητική σύμβαση, γνωμοδοτώ  

σύμφωνα  με τις διατάξεις του εδ ιδ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 ότι: 

Λόγω της  από το λεπτομερώς αναλυόμενο στα  πρακτικά των ως άνω πέντε αποφάσεων της 

Οικονομικής Επιτροπής,   ιστορικό  καταφανέστατης ιδιαίτερης σημασίας αλλά και της πρόδηλης  

σπουδαιότητας  της υπόθεσης της συγκεκριμένης Σύμβασης για τα συμφέροντα του Δήμου Ρόδου, ως και 

λόγω  του μεγάλου  ύψους  του οικονομικού αντικειμένου της,    όπως: 

   Κατ’ εξαίρεση, τόσο ο εξώδικος όσο και δικαστικός χειρισμός της υπόθεσης της από 28-02-2018 

«Σύμβασης παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης του οπτικοακουστικού θεάματος στο δημοτικό 

ανθόκηπο πλατείας Ρίμινι Ρόδου» επί της  Διακήρυξης αρ. πρωτ. Δ.Ρ. 02/8139/24-01-2013, μετά τις ως άνω 

υπ. αρ.  47
Α
/2021, 47Β/2021, 47Γ/2021,  47Δ/2021 και 47

Ε
/2021 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Ρόδου, τόσο επί των ως ανωτέρω εκκρεμών δικών ενώπιον του Διοκητικού Εφετείου Πειραιά 

προσφυγής με αρ.καταθ. ΠΡ24/28-01-2021  και αίτησης αναστολής με αρ. καταθ. ΑΝ03/28-01-2021, όσο 

και του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου ασφαλ. μέτρων με αρ. καταθ. 28/26-01-2021 με αντίδικο την 

εταιρεία «ΗΧΟΣ & ΦΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» , ως και κάθε ένδικου βοηθήματος 

κατά του ΤΜΕΔΕ για την είσπραξη της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης,  ανατεθεί με εντολή και 

δικαίωμα  κοινής ή χωριστής εκπροσώπησης του Δήμου Ρόδου   σε δύο έγκριτα Δικηγορικά Γραφεία 

Αθηνών,   με αναγνωρισμένη  εξειδικευμένη νομική  γνώση αλλά και εμπειρία στο τομέα του Διοικητικού 

Δικαίου, και δη: 

 α) προς τη Δικηγορική Εταιρεία των εγκρίτων Καθηγητών  Διοικητικού Δικαίου της Νομικής 

Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κ.κ. Κωνσταντίνου Ρέμελη και  Αθανάσιου 

Τσιρωνά , με την επωνυμία  «Ρέμελης Τσιρωνάς και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία»  Α.Μ. 80099 

Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών). 

 β) προς την Δικηγόρο Αθηνών κα Κεφαλίδου Φωτεινής του Ιορδάνη, Δικηγόρο παρ Αρείω 

Παγω-ΣτΕ  (Α.Μ. 16635 Δικηγορικού Συλλογου Αθηνών), με μεγάλη εμπειρία επί διοικητικών 

συμβάσεων από υπηρεσίες νομικού συμβούλου στα Υπουργεία Μεταφορών και Δικτύων και 

Αγροτικής Ανάπτυξης και μέλους  οργάνων ευρωπαϊκών  φορέων διοικητικών δράσεων. 

Ως προς την  αμοιβή, γνωμοδοτούμε τη  καθοριζόμενη κατά τις παραπάνω διατάξεις σύμφωνα με το 

άρθρο 281 παρ. 3  του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), ήτοι με καθορισμό της  από το 

Δημοτικό Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών,  ύστερα από υποβολή εκ μέρους των 
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Πινακίων των εκάστοτε εξωδίκων ή τυχόν  στο μέλλον και δικαστικών υπηρεσιών,  μετά ΦΠΑ και τυχόν 

εξόδων,  με συνοπτική περιγραφή  του αντικειμένου της εκάστοτε υπηρεσίας και θεώρηση  του εκάστοτε 

Πινακίου  από Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Ρόδου, οριζόμενο από  τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών ή τη 

Γενική Γραμματέα του Δήμου Ρόδου. 

      

 
Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. εισήγησης 626/12-02-2021 της Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου του κ. Παπαγεωργίου, 

Θεόδωρα, της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου. 

 Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 04
ης

 έκτακτης δια περιφοράς 

συνεδρίασης 2021, η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά - με email σε όλα τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής,  

 Το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, 

 Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης 

του (αρ. φύλλου 55/11-3-2020), 

 Την με αρ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας. 

 Τις Εγκυκλίους με αρ. 163/33282/29-5-2020, 18318/13-3-2020, 40 με αρ. πρωτ.: 20930/31-3-2020  

 Το με αρ. πρωτ.: 60249/22-9-2020 έγγραφο και την εγκύκλιο 426/2020 με αρ. πρωτ.: 77233/13-11-

2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων κατά το διάστημα 

εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του Κορωνοϊού. 

 Το Νόμο 3463/2006 

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

 Τις διατάξεις του άρθρου 72  εδ.1 παραγρ. 1 και παραγρ. 3 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό 

αντικαταστήθηκε με το άρθρο 3, του Ν. 4623/2019 και τις ρυθμίσεις του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 

197/12.10.2020 τεύχος Α'). 

 Την διαπιστωτική πράξη με ημερομηνία 30-09-2020 για την σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 Την με αρ. 87/2021 (Α.Δ.Α.: ΨΦ4ΡΩ1Ρ-6ΜΧ) για την έγκριση της έκτακτης συνεδρίασης. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

Εγκρίνει   κατ’ εξαίρεση, τόσο ο εξώδικος όσο και δικαστικός χειρισμός της υπόθεσης της από 28-

02-2018 «Σύμβασης παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης του οπτικοακουστικού θεάματος στο 

δημοτικό ανθόκηπο πλατείας Ρίμινι Ρόδου» επί της  Διακήρυξης αρ. πρωτ. Δ.Ρ. 02/8139/24-01-2013, μετά 

τις ως άνω υπ. αρ.  47
Α
/2021, 47Β/2021, 47Γ/2021,  47Δ/2021 και 47

Ε
/2021 αποφάσεις της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, τόσο επί των ως ανωτέρω εκκρεμών δικών ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 

Πειραιά προσφυγής με αρ.καταθ. ΠΡ24/28-01-2021  και αίτησης αναστολής με αρ. καταθ. ΑΝ03/28-01-

2021, περιλαμβανόμενης και αίτησης ανάκλησης της εκδοθείσας ΠΔ 457/-1-02-2021προσωρινής διαταγής, 

όσο και του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου ασφαλ. μέτρων με αρ. καταθ. 28/26-01-2021 με αντίδικο την 

εταιρεία «ΗΧΟΣ & ΦΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» , ως και κάθε ένδικου βοηθήματος 

κατά του ΤΜΕΔΕ για την είσπραξη της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης,  ανατεθεί με εντολή και 

δικαίωμα  κοινής ή χωριστής εκπροσώπησης του Δήμου Ρόδου   σε δύο έγκριτα Δικηγορικά Γραφεία 

Αθηνών,   με αναγνωρισμένη    εξειδικευμένη νομική  γνώση αλλά και εμπειρία στο τομέα του Διοικητικού 

Δικαίου, και δή: 

 α) προς τη Δικηγορική Εταιρεία των εγκρίτων Καθηγητών  Διοικητικού Δικαίου της Νομικής 

Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κ.κ. Κωνσταντίνου Ρέμελη και  Αθανάσιου 

Τσιρωνά , με την επωνυμία  «Ρέμελης Τσιρωνάς και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία»  Α.Μ. 80099 

Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών). 

 β) προς την Δικηγόρο Αθηνών κα Κεφαλίδου Φωτεινής του Ιορδάνη, Δικηγόρο παρ Αρείω 

Παγω-ΣτΕ  (Α.Μ. 16635 Δικηγορικού Συλλογου Αθηνών), με μεγάλη εμπειρία επί διοικητικών 

συμβάσεων από υπηρεσίες νομικού συμβούλου στα Υπουργεία Μεταφορών και Δικτύων και 

Αγροτικής Ανάπτυξης, παροχής νομικών υπηρεσιών σε Ο.Τ.Α. και μέλους  οργάνων ευρωπαϊκών  

φορέων διοικητικών δράσεων. 
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Ως προς την  αμοιβή, εγκρίνει τη  καθοριζόμενη κατά τις παραπάνω διατάξεις σύμφωνα με το άρθρο 

281 παρ. 3  του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) , ήτοι μέχρι του ποσού των 20.000,00 ευρώ 

πλέον Φ.Π.Α. και ως επιτρεπτή απευθείας ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσιών (άρθρο 118 του  Ν. 4412/2016), 

με καθορισμό της επίσης εφόσον απαιτείται και  από το Δημοτικό Συμβούλιο, πληρωτέα  σε δόσεις  ύστερα 

από υποβολή εκ μέρους των Πινακίων των εκάστοτε εξωδίκων και δικαστικών υπηρεσιών, με συνοπτική 

περιγραφή  του αντικειμένου της εκάστοτε υπηρεσίας και θεώρηση  του εκάστοτε Πινακίου  από Νομικό 

Σύμβουλο του Δήμου Ρόδου, οριζόμενο από  τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών ή τη Γενική Γραμματέα του 

Δήμου Ρόδου. 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 89/2021  
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Καρίκης Ευστράτιος 
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Κιαχαγιά - Μαγιόγλου Τσαμπίκα    

Coliadis Alexandre-Basile (Αλέξης)  

Μανέττας Βασίλειος 

                             Σπυρόπουλος Σπύρος 

                                                                                

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

     

 

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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