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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Από το πρακτικό της με αριθμό 4
ης

  Συνεδρίασης 2020 

της 21ης Φεβρουαρίου 2020 

 

Αριθμός Απόφασης 48/2020 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 16ο   

Έγκριση άσκησης έφεσης του Δήμου Ρόδου κατά του Βαγιανού Γαμβρούδη του Χρήστου και της με 

αριθμό 411/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, που απευθύνεται στο Μονομελές 

Εφετείο Δωδ/σου 

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 Δημητρίου Σαλαμαστράκη και  με αρ. πρωτ.: 

2/7576/13-2-2020, η οποία έχει ως εξής:  

ΘΕΜΑ: Έγκριση άσκησης έφεσης του Δήμου Ρόδου κατά του Βαγιανού Γαμβρούδη του Χρήστου και της 

με αριθμό 411/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, που απευθύνεται στο 

Μονομελές Εφετείο Δωδ/σου.  

Ο Βαγιανός Γαμβρούδης του Χρήστου άσκησε εναντίον του Δήμου Ρόδου την από 4-10-2016 και με 

αριθμό κατάθεσης 173/11-4-2017 αγωγής του, που απευθυνόταν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, με την 

οποία ισχυριζόταν ότι συνήψε με το Δήμο Ρόδου στις 14-5-2015 έγγραφη σύμβαση παροχής υπηρεσιών, με 

τίτλο «Φύλαξη της Δημοτικής Ενότητας Λινδίων», με την οποία ανέλαβε την παροχή των αναφερομένων 

στην αγωγή υπηρεσιών, που αφορούσαν τη φύλαξη της Δημοτικής Ενότητας Λινδίων», έναντι αμοιβής για 

την παροχή των υπηρεσιών του, ότι παρά το ότι παρείχε τις υπηρεσίες του δεν του κατέβαλε ο Δήμος Ρόδου 

τη συμφωνηθείσα αμοιβή. Με βάση αυτά ζητούσε να υποχρεωθεί ο Δήμος Ρόδου να του καταβάλει το ποσό 

των 22.567,94 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης 

εξώδικης όχλησης της οφειλής του στο Δήμο Ρόδου στις 14-8-2016, άλλως από την επίδοση της αγωγής και 

μέχρι την οριστική εξόφλησή του, επίσης να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 

να καταδικασθεί ο Δήμος Ρόδου στη δικαστική του δαπάνη. 

Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 411/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, η 

οποία έκαμε μερικά δεκτή αυτήν και υποχρέωσε το Δήμο Ρόδου να καταβάλει στο Βαγιανό Γαμβρούδη το 

ποσό των 22.567,94 ευρώ με το νόμιμο τόκο 6% ετησίως από την επίδοση της αγωγής. 

Κατά του Βαγιανού Γαμβρούδη του Χρήστου και της απόφασης αυτής έχω ασκήσει για λογαριασμό του 

Δήμου Ρόδου την από 11-10-2014 και με αριθμό κατάθεσης 194/14-10-2019 (αριθμός κατάθεσης στο 

Εφετείο Δωδ/σου 20/24-1-2020) έφεση, που απευθύνεται στο Μονομελές Εφετείο Δωδ/σου, δικάσιμος της 

οποίας έχει οριστεί η 13-3-2020 και η οποία έχει ως εξής: 

««ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

Ε Φ Ε Σ Η 

Του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ», που εδρεύει στη Ρόδο και 

εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ 997561152 Δ.Ο.Υ. Ρόδου). 

Κ Α Τ Α 

Βαγιανού Γαμβρούδη του Χρήστου, κατοίκου Δ.Κ. Αφάντου του Δήμου Ρόδου, 20
ο
 χιλ. Εθνικής οδού 

Ρόδου Λίνδου (ΑΦΜ 052410453 Δ.Ο.Υ. Ρόδου).  

Κ Α Τ Α 

Της με αριθμό 411/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου. 

_____________________________________ 

Ο εφεσίβλητος άσκησε εναντίον μας την από 4-10-2016 και με αριθμό κατάθεσης 173/11-4-2017 αγωγής 

του, που απευθυνόταν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, με την οποία ισχυριζόταν ότι συνήψε με εμάς 

στις 14-5-2015 έγγραφη σύμβαση παροχής υπηρεσιών, με τίτλο «Φύλαξη της Δημοτικής Ενότητας 

Λινδίων», με την οποία ανέλαβε την παροχή των αναφερομένων στην αγωγή υπηρεσιών, που αφορούσαν τη 

φύλαξη της Δημοτικής Ενότητας Λινδίων», έναντι αμοιβής για την παροχή των υπηρεσιών του, ότι παρά το 

ότι παρείχε τις υπηρεσίες του δεν του καταβάλαμε τη συμφωνηθείσα αμοιβή. Με βάση αυτά ζητούσε να 

υποχρεωθούμε να του καταβάλουμε το ποσό των 22.567,94 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με το 

νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης εξώδικης όχλησης της οφειλής του σε εμάς στις 14-8-2016, 

άλλως από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την οριστική εξόφλησή του, επίσης να κηρυχθεί η απόφαση 

που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή, και να καταδικασθούμε στη δικαστική του δαπάνη. 

Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 411/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, η 

οποία έκαμε μερικά δεκτή αυτήν και μας υποχρέωσε να καταβάλουμε στον εφεσίβλητο το ποσό των 

22.567,94 ευρώ με το νόμιμο τόκο 6% ετησίως από την επίδοση της αγωγής. 

Την απόφαση αυτή εκκαλούμε για τους παρακάτω νόμιμους και βάσιμους λόγους και για όσους άλλους 

επιφυλασσόμαστε να προσθέσουμε αργότερα. 

1. Γιατί η εκκαλούμενη απόφαση εσφαλμένα ερμήνευσε τις διατάξεις των άρθρων 94 του Συντάγματος, 
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1 του ν. 1406/1983 και το άρθρο 68 του ν. 3863/2010, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 

22 του ν. 4144/2013 και δέχτηκε ότι η από 14-5-2015 σύμβαση ανάμεσα σε εμάς και τον εφεσίβλητο, για 

την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στη Δημοτική Ενότητα Λινδίων, για ποσό 22.537,06 ευρώ με ΦΠΑ, η οποία 

καταρτίστηκε με βάση τις διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και του άρθρου 68 του 

ν. 3863/2010, η σύμβαση δεν εκπληρώθηκε από μέρους μας, λόγω μη θεώρησης του χρηματικού εντάλματος 

πληρωμής της ένδικης αμοιβής από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εξαιτίας πλημμελειών κατά 

τον προαναφερόμενο Ν.3863/2010, ήτοι παραλείψεων όρων τυπικών για τον προσδιορισμό, υπολογισμό και 

έγκριση του διοικητικού κόστους της σύμβασης και της οφειλής του ΟΤΑ. Ότι πρόκειται όμως, για όρους 

που δεν συνδέονται με τον χαρακτήρα της θέσης του εφεσίβλητου ιδιώτη ως υφιστάμενης της θέσης μας, 

αφού οι εν λόγω πλημμέλειες είναι τυπικά στοιχεία για την συγκεκριμενοποίηση και λελογισμένο έλεγχο 

έγκρισης του χρηματικού ποσού της αμοιβής, κι εντεύθεν δεν είναι ουσιαστικοί όροι προσδιορισμού των 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων. Εξάλλου, οι όροι αυτοί που έπρεπε να πληρωθούν με 

βάση το Ν.3863/2010 δεν καθιστούν αφ' εαυτοί τη σύμβαση διοικητική καθότι κατά τα ανωτέρω, δεν 

εμπίπτει η επίδικη σύμβαση σε διοικητική σύμβαση - παρέχουσα υπερέχουσα θέση στον ΟΤΑ - δημόσια 

αναθέτουσα αρχή. Έτσι δέχτηκε ότι είχε δικαιοδοσία να δικάσει την επίδικη διαφορά, αφού έκρινε ότι η 

σύμβαση είναι ιδιωτική και όχι διοικητική.  

 Αν όμως η εκκαλούμενη απόφαση ερμήνευε και εφάρμοζε ορθά τις παραπάνω διατάξεις έπρεπε να 

δεχτεί ότι η παραπάνω σύμβαση παροχής υπηρεσιών είναι δημόσια σύμβαση, αφού διέπεται από τη 

νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις, γιαυτό εξάλλου και έχει επί του σώματος της κωδικό αριθμό 

δημόσιων συμβάσεων και περιέχει όλα τα στοιχεία για το χαρακτηρισμό της δημόσιας σύμβασης και τα 

οποία αναφέρονται σαυτήν, ενόψει και του ότι καταρτίστηκε με βάση σχετική προκήρυξη και με βάση τις 

διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 3663/3010, από τις οποίες προκύπτει ότι η παραπάνω σύμβαση διέπεται από 

εξαιρετικό υπέρ ημών νομοθετικό και συμβατικό καθεστώς. Έτσι που έπρεπε να δεχτεί η εκκαλούμενη 

απόφαση έπρεπε να απορρίψει την αγωγή του εφεσίβλητου γιατί η διαφορά από την παραπάνω σύμβαση 

που αφορά την αμοιβή του εφεσίβλητου υπάγεται στη δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων και 

συγκεκριμένα στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά 

2. Γιατί η εκκαλούμενη απόφαση εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε τη διάταξη του άρθρου 614 

Κ.Πολ.Δ. και κράτησε και εκδίκασε την παραπάνω αγωγή του εφεσίβλητου με τη διαδικασία των 

περιουσιακών διαφορών αν και δεν υπάγεται σε καμιά περίπτωση του άρθρου αυτού, καθόσον δέχτηκε ότι 

αυτή αφορά διαφορά από σύμβαση έργου κατά το άρθρο 681 Α.Κ. 

 Αν όμως η εκκαλούμενη απόφαση ερμήνευε και εφάρμοζε ορθά την παραπάνω διάταξη και το άρθρο 

591 του Κ.Πολ.Δ. έπρεπε κρίνει ότι η επίδικη διαφορά δεν υπάγεται σε καμιά από τις περιπτώσεις αυτής και 

έτσι έπρεπε να παραπέμψει αυτήν να δικαστεί με την τακτική διαδικασία στην οποία και υπάγεται. 

3. Γιατί η εκκαλούμενη απόφαση εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε τις διατάξεις των άρθρων 68 του 

ν. 3863/2010, 174 και 180 του Α.Κ. και δέχτηκε ότι η αγωγή του εφεσίβλητου ήταν νόμιμη στηριζόμενη στο 

άρθρο 681 Α.Κ. και απέρριψε έτσι την ένσταση που είχαμε προβάλει νόμιμα, αν και δέχτηκε ότι η 

παραπάνω σύμβαση ήταν άκυρη για τους λόγους που αναφέρονται στη με αριθμό 58/16-9-2015 πράξη του 

Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Δωδ/σου, λόγω του ότι: α) Στην οικονομική προσφορά του 

εφεσίβλητου δεν αναγράφεται ποσό διοικητικού κόστους και εργολαβικού οφέλους κατά παράβαση της παρ. 

1 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Φ.Ε.Κ. Α 115) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 22 του 

ν. 4144/13 (ΦΕΚ Α' 88), β) στη σύμβαση (155ΥΜΝ/002775089 2015-05-14) δεν περιλαμβάνονται τα 

στοιχεία α΄ έως στ΄
 
της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 3865/2010 (ΦΕΚ Α' 115) όπως προβλέπεται από τις 

διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 

του ν. 4144/13 (ΦΕΚ Α' 88), (βλ Πράξη 164/2011 στο IV Τμήμα του ΕΚ. Συν.) και γ) δεν επισυνάπτεται το 

γραπτό αίτημα της αναθέτουσας αρχής προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας και το αντίστοιχο πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτουν όλες οι τυχόν πράξεις 

επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των υποψηφίων εργολάβων (περ. β της παρ. 2 του 

άρθρου 68 του ν. 3863/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4144/13). Σε 

περίπτωση δε που το χρονικό διάστημα της διαδικασίας ανάθεσης δεν καλύπτεται από το «Μητρώο 

Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και Φύλαξης» όφειλαν οι υποψήφιοι εργολάβοι 

να προσκομίσουν υποχρεωτικά ένορκη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου τους ενώπιον 

συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας.» (περ. δ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 

3863/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4144/13).  

 Αν όμως η εκκαλούμενη απόφαση ερμήνευε και εφάρμοζε ορθά τις παραπάνω διατάξεις έπρεπε να 
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κάνει δεκτή την ένστασή μας περί ακυρότητας της παραπάνω σύμβασης, καθόσον ρητά προβλέπεται από το 

άρθρο 68 παρ. 3 του ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4144/2013, ότι όταν δεν 

αναγράφονται στη σύμβαση τα στοιχεία και όροι α΄ έως στ΄ της πρώτης παραγράφου, η σύμβαση είναι 

άκυρη και απορρίπτεται η δαπάνη πληρωμής και έτσι να απορρίψει την αγωγή του εφεσίβλητου από τη 

βάση της από το άρθρο 681 ΑΚ. 

4. Γιατί η εκκαλούμενη απόφαση έχει αντιφατικές αιτιολογίες, καθόσον αν και δέχεται ότι η αγωγή του 

εφεσίβλητου ως προς την κύρια βάση της από τη σύμβαση έργου (681ΑΚ) είναι νόμιμη, ενώ η επικουρικά 

σωρευόμενη βάση του αδικαιολόγητου πλουτισμού είναι μη νόμιμη όντας επικουρικού χαρακτήρα, αφού 

στηρίζεται στα αυτά επικαλούμενα πραγματικά περιστατικά με τη σύμβαση έργου, στη συνέχεια δέχεται ότι 

η είναι ουσιαστικά βάσιμη η ενοχική ευθύνη μας και δεδομένης της μη εκπλήρωσης της οφειλής μας 

εξαιτίας αδυναμίας παροχής για λόγο γενικό και σε κάθε περίπτωση αφορώντα εμάς, πρέπει να 

υποχρεωθούμε να ανορθώσουμε τη ζημία του εφεσίβλητου κατ΄ άρθ.335 ΑΚ και η αγωγή να γίνει μερικά 

δεκτή ως ουσιαστικά αβάσιμη. Συνεπώς, υποχρεούμαστε να καταβάλουμε στον εφεσίβλητο το ποσό των 

22.537,06 ευρώ, το οποίο προέρχεται από αδικαιολόγητο πλουτισμό μας εις βάρος της περιουσίας του 

εφεσίβλητου. Συγκεκριμένα, η μεν ωφέλεια μας, η οποία προφανώς σωζόταν κατά το χρόνο επίδοσης της 

αγωγής, συνίσταται στη χρηματική αποτίμηση των εκτελεσθέντων ενεργειών και στη δαπάνη που 

εξοικονομήσαμε, στην οποία θα υποβαλλόμασταν, αν την εκτέλεση των ιδίων υπηρεσιών αναθέταμε, με 

έγκυρη σύμβαση, σε άλλο πρόσωπο, το οποίο θα διέθετε τα ίδια επαγγελματικά προσόντα και ικανότητες, η 

δε ζημία του εφεσίβλητου, συνίσταται στην μη καταβολή της συμφωνηθείσας αμοιβής για τις παρεχόμενες 

από αυτόν υπηρεσίες στα πλαίσια της ανωτέρω συμβάσεως παροχής υπηρεσιών. 

Επειδή η έφεσής μας αυτής εμπρόθεσμα ασκείται, όλοι δε οι λόγοι της είναι νομικά και ουσιαστικά βάσιμοι, 

επιφυλασσόμαστε δε να προσθέσουμε και άλλους αργότερα.  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε 

Να γίνει δεκτή η έφεσή μας αυτή. 

Να εξαφανιστεί η εκκαλούμενη με αριθμό 411/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με 

σκοπό να  απορριφθεί η από 4-10-2016 και με αριθμό κατάθεσης 173/11-4-2017 αγωγής του εφεσίβλητου, 

που στρεφόταν εναντίον μας και απευθυνόταν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου και  

Να καταδικαστεί ο εφεσίβλητος στη δικαστική μας δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου μας 

δικηγόρου και των δύο βαθμών δικαιοδοσίας. 

  Ρόδος 11 Οκτωβρίου 2019 

  Ο πληρεξούσιος δικηγόρος»» 

Για την άσκηση της παραπάνω έφεσης δεν είχε ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή σας, γιαυτό πρέπει να 

ληφθεί η απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, για την έγκριση της άσκησης 

της έφεσης αυτής. Επίσης πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή σας, με την οποία να παρέχεται σε 

εμένα η εντολή και πληρεξουσιότητα να ασκήσω και πρόσθετους λόγους έφεσης που κρίνω σκόπιμους για 

την εξαφάνιση της εκκαλούμενης απόφασης, ως επίσης να παραστώ στο Μονομελές Εφετείο Δωδ/σου για 

λογαριασμό του Δήμου Ρόδου την παραπάνω δικάσιμο της έφεσης και των πρόσθετων λόγων που θα οριστεί 

ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για την εκπροσώπηση και 

υπεράσπιση του Δήμου Ρόδου για την παραπάνω έφεση και τους πρόσθετους λόγους, να υποβάλω 

προτάσεις, να προσκομίσω κάθε είδους αποδεικτικά στοιχεία και γενικά να προβώ σε κάθε νόμιμη ενέργεια 

για γίνει δεκτή η παραπάνω έφεση και οι τυχόν πρόσθετοι λόγοι αυτής που θα ασκηθούν και να απορριφθεί 

η παραπάνω αγωγή του εφεσίβλητου.  

Πρέπει επίσης να ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή σας να ανατεθεί η επίδοση των πρόσθετων λόγων 

έφεσης, αν ασκηθούν, στο δικαστικό επιμελητή στο Εφετείο Δωδ/σου Κων/νο Πούλιο. 

 

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

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

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/7576/13-2-2020, 

 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 άσκηση της από 11-10-2014 και με αριθμό κατάθεσης 194/14-10-2019 (αριθμός κατάθεσης 

στο Εφετείο Δωδ/σου 20/24-1-2020) έφεσης του Δήμου Ρόδου κατά του Βαγιανού Γαμβρούδη του Χρήστου 

και της με αριθμό 411/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, που απευθύνεται στο 

Μονομελές Εφετείο Δωδ/σου. 

Β)  Δίνεται η εντολή και πληρεξουσιότητα στον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Ρόδου κ. Δημήτριο 

Σαλαμαστράκη να ασκήσει και πρόσθετους λόγους έφεσης που κρίνει σκόπιμους για την εξαφάνιση της 

εκκαλούμενης απόφασης, ως επίσης να παραστεί στο Μονομελές Εφετείο Δωδ/σου για λογαριασμό του 

Δήμου Ρόδου την παραπάνω δικάσιμο της έφεσης και των πρόσθετων λόγων που θα οριστεί ή σε 

οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για την εκπροσώπηση και 

υπεράσπιση του Δήμου Ρόδου για την παραπάνω έφεση και τους πρόσθετους λόγους, να υποβάλει 

προτάσεις, να προσκομίσει κάθε είδους αποδεικτικά στοιχεία και γενικά να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια 

για γίνει δεκτή η παραπάνω έφεση και οι τυχόν πρόσθετοι λόγοι αυτής που θα ασκηθούν και να απορριφθεί 

η παραπάνω αγωγή του εφεσίβλητου.  

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 48/2020  

             

 

 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 

 


