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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

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 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Από το πρακτικό της με αριθμό 33
ης

 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίασης 2021 

της 31
ης

 Αυγούστου 2021 

 

Αριθμός Απόφασης  615/2021 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 02
ο 

 (Ε) 

  Διαγραφές οφειλών από διάφορα δημοτικά τέλη. (Εισήγηση με α/α 1286/23-08-2021 Τμήματος 

Προσόδων).  

Στη Ρόδο σήμερα Τρίτη 31
η
 Αυγούστου 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.: 2/43507/27-08-2021, 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 δέκα (10) 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)  

7.  Μανέττας Βασίλειος  

mailto:oikepitropi@rhodes.gr
http://www.rhodes.gr/
ΑΔΑ: 94ΕΗΩ1Ρ-4ΚΙ



 
 

02/05 
 

8.  Σπυρόπουλος Σπύρος  

9.  Διακοσταματίου Σάββας  

10. Παλαιολόγου Μιχαήλ 

 

 

11. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος 

(Δήλωσε την παρουσία του στην συνεδρίαση και 

συγχρόνως την αποχή του από την ψηφοφορία των 

 θεμάτων) 

 

 

Το μέλος της μειοψηφίας κ. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος δήλωσε το εξής: 
…. Κύριοι πρέπει να σας δηλώσω την παρουσία μου στην ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της 33ης Οικονομικής Επιτροπής, 

την Τρίτη, 31 Αυγούστου 2021, τακτική δια περιφοράς 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 όλα τα θέματα επί 

συνόλου εξήντα πέντε (65) και για την ύπαρξη ενός (01) κατεπείγοντος θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, 

ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις τους για το παρακάτω θέμα, σύμφωνα με την εισήγηση αρ. 1286/23-08-

2021 της Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου, εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, οι οποίες έχουν ως 

εξής: 

Θέμα : Αίτηση – Ένσταση της κας Π………η Μ….ς 

Μετά από το έγγραφο με αρ. πρωτ.: 4/27987/10-06-2021 της Δημοτικής μας Ενότητας προς 

Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου Ρόδου για την πραγματοποίηση αυτοψίας στο δημοτικό 

ακίνητο περιοχής Κιοτάρι Ασκληπιείου με αριθμό ¨Κ70¨ που αφορά την κ. Π………η Μ…α, η οποία είχε 

καταθέσει αίτηση με αρ. πρωτ.: 2/51445/16-10-2020 στο Δήμο Ρόδου, με την οποία ζητούσε να διαγραφεί 

η χρέωση τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου στο Κιοτάρι έτους 2009 και έτους 2010 ποσού 12.756,60 

ευρώ καθώς και οι προσαυξήσεις ποσού 15.435,49 ευρώ. 

Στη συνέχεια σύμφωνα με το έγγραφο αρ. πρωτ.: 1206 & 1452/21-07-2021 η Διεύθυνση 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού μας γνωστοποίησε ότι πραγματοποιήθηκε η αυτοψία για το συγκεκριμένο 

ακίνητο και διαπιστώθηκε ότι η έκταση που καταλαμβάνεται από την κ. Π………η είναι 175 τ.μ. ακάλυπτος 

χώρος και 10 τ.μ. τροχόσπιτο (καλυμμένη επιφάνεια) με την παρατήρηση ότι τα παραπάνω δεν 

απεικονίζονται τόσο στο τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού κ. Παπαβασιλείου Σταύρου, όσο 

και και στο απο το 2014 τοπογραφικό διάγραμμα με τις παραπάνω επιφάνειες. Επίσης διαπίστωσαν 

αναντιστοιχεία στην υφιστάμενη αρίθμηση των καλυβών, 

Στη συνέχεια ζητήσαμε τη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας, η οποία γνωμοδοτεί με το με Α.Π. 

40704/16-8-2021 έγγραφό της, ότι επειδή ίδια η αιτούσα ρητά ομολογεί ότι η τοποθέτηση του τροχόσπιτού 

της έγινε την 15-2-2008 και εκει βρίσκεται μέχρι σήμερα, δεν τίθεται θέμα διαγραφής των αναλογούντων 

στα   τετραγωνικά μέτρα του τροχόσπιτου, αλλά είναι δυνατή η διαγραφή των τελών που αναλογούν στα 

επιπλέον των πραγματικών τετραγωνικά μέτρα για την ακάλυπτη έκταση και επειδή όμως δεν μπορεί να 

επιβεβαιωθεί σήμερα η τότε καταληφθείσα έκταση και προς αποφυγή δικαστικών εμπλοκών προτείνει να 

υπολογιστούν σαν ακάλυπτος χώρος 50 τ.μ. ήτοι λωρίδα κατάληψης πλάτους 2 μ πέριξ του τροχόσπιτου. 

 Σύμφωνα με την απόφαση με αρ. 245/2008 του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Νότιας 

Ρόδου, οι χρεώσεις για το συγκεκριμένο ακίνητο ήταν ως εξής: 
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Επομένως οι ορθές χρεώσεις για τον χώρο που καταλαμβάνει  η  κ. Π………η είναι οι παρακάτω: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΦΕΙΛΗΣ 

ΕΤΟΣ ΚΑΛΥΜΜΕΝΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΑΚΑΛΥΠΤΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΟΦΕΙΛΗ 

ΚΑΛΥΜΜΕΝΗΣ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

ΟΦΕΙΛΗ  

ΑΚΑΛΥΠΤΗΣ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

2009 10 ΤΜ. 50 ΤΜ. 10 τμ. Χ 3€ = 30€ 20 τμ. Χ 1 €= 20€ 

    30 τμ. Χ 5 € = 

150€ 

      

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 30€ 170€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2009 200 € 

     

2010 10 ΤΜ. 50 ΤΜ. 10 τμ. Χ 3€ = 30€ 20 τμ. Χ 1 €= 20€ 

    30 τμ. Χ 5 € = 

150€ 

      

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010 30€ 170€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2010 200€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 400€ 

Εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να παραμείνει η ορθή χρέωση της 

οφειλής να γίνουν οι παρακάτω διαγραφές από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Ρόδου, ως εξής: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

α/α 

βεβ. 
Ημ.Βεβ. Περιγραφή οφειλής Αρχική Οφειλή Νέα Οφειλή 

Ποσό 

Διαγραφής 

19 18/01/2010 

Τέλη χρήσης κοινοχρήστου 

χώρου στο Κιοτάρι για το 

έτος 2009 

6.378,30€ 200 € 6.178,30€ 

663 30/12/2010 

Τέλη χρήσης κοινοχρήστου 

χώρου στο Κιοτάρι για το 

έτος 2010 

6.378,30€ 200 € 6.178,30€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ   12.356,60€ 

Επιπλέον οι  νόμιμες προσαυξήσεις. 

 

ΑΔΑ: 94ΕΗΩ1Ρ-4ΚΙ



 
 

04/05 
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. 1286/23-08-2021 της Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου, 

 Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 33
ης

 Τακτικής δια περιφοράς 

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

Επιτροπής,  

 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. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.κ.  Διακοσταματίου Σάββας και Παλαιολόγου Μιχαήλ 

ψήφισαν «Παρών»)  

Εγκρίνει την διαγραφή των παρακάτω οφειλών της κ. Π………Η Μ….Σ του Ν……Υ με Α.Φ.Μ.: 

015686929 από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Ρόδου που αφορούν «Τέλη χρήσης κοινοχρήστου 

χώρου στο Κιοτάρι Δ.Ε. Νότιας Ρόδου για τα έτη 2009 και 2010», συνολικής αξίας 12.356,60€ πλέον τις 

προσαυξήσεις, διότι η εγγραφή στους βεβαιωτικούς καταλόγους έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο. 

Τα στοιχεία διαγραφής είναι ως εξής: 

α/α 

βεβ. 
Ημ.Βεβ. Περιγραφή οφειλής Αρχική Οφειλή Νέα Οφειλή 

Ποσό 

Διαγραφής 

19 18/01/2010 

Τέλη χρήσης κοινοχρήστου 

χώρου στο Κιοτάρι για το 

έτος 2009 

6.378,30€ 200 € 6.178,30€ 

663 30/12/2010 

Τέλη χρήσης κοινοχρήστου 

χώρου στο Κιοτάρι για το 

έτος 2010 

6.378,30€ 200 € 6.178,30€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ   12.356,60€ 

πλέον τις νόμιμες προσαυξήσεις. 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ.615 /2021  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

      Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Τηλέμαχος Καμπούρης 
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ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρίκης Ευστράτιος 

Φλοσκάκης Νεκτάριος                                                                             

Κιαχαγιά - Μαγιόγλου Τσαμπίκα    

Coliadis Alexandre-Basile (Αλέξης)  

Μανέττας Βασίλειος 

                              Σπυρόπουλος Σπύρος 

        Διακοσταματίου Σάββας 

        Παλαιολόγου Μιχαήλ 

  

                                                                                

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

    

 

 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

α/α 

η αναπληρώτρια 

 

 
Παπαγεωργίου Μαρία 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Δήμαρχος Ρόδου 
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