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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

 

Από το πρακτικό της με αριθμό 06
ης

 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης  

της 17
ης  

Φεβρουαρίου 2023 

 

Αριθμός Απόφασης 43/2023 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 26
ο
    

Ανάθεση σε εξειδικευμένα επί διοικητικών συμβάσεων Δικηγορικά Γραφεία του δικαστικού χειρισμού 

και της εν γένει νομικής υποστήριξης του Δήμου επί της με αρ. κατ. ΑΚ421/2022 αίτησης ακύρωσης-

αναστολής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά της εταιρείας με την επωνυμία BRINX AE κατά 

1) της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ, 2) του Δήμου Ρόδου, 3) της υπ΄αρ. Σ1619/2022 απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. και 4) 

κάθε συναφούς πράξης και παράλειψης. (Γνωμοδότηση με α/α 2802/03-02-2023 Νομικής Υπηρεσίας, 

Νομικής Συμβούλου κας Παπανικολάου Αναστασίας). 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Παρασκευή 17
η
 Φεβρουαρίου 

2023 και ώρα 12:30 μ.μ., συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου 

(σύμφωνα με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 002/09-01-2022 (Α.Δ.Α.:ΨΩ3ΕΩ1Ρ-

ΩΒ6) «Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 

74 του Ν.3852/2010, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τα Άρθρα, 76 του Ν.4555/2018 και 02 του 

Ν.4623/2019, τις διατάξεις του άρθρου 48 του Νόμου 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112/14-06-2022 και τις 

διατάξεις του άρθρου 78 του Νόμου 4954/2022 και την υπ’ αριθμό 29/10-01-2022 απόφαση Δημάρχου (Α.Δ.Α.: 

ΩΑ0ΖΩ1Ρ-34Ν) «Ορισμός Αντιδημάρχων ως  τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής», σύμφωνα με την 

έγγραφη πρόσκληση με αριθμ. πρωτ.: 2/8222/13-02-2023, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα, σύμφωνα με το 

άρθρο 77, παράγραφος 6 του Ν.4555/2018 και σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ αρ. 374 με αρ. πρωτ.: 

39135/30-05-2022 και αποφασίζει την έκδοση των κατωτέρω αποφάσεων. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η 

νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα δέκα (10) μέλη και 

ονομαστικά ως εξής:   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

01.  Καμπουράκης Β. Αντώνης 01. Παλαιολόγου Μιχαήλ 

02. Καρίκης Ευστράτιος  

03.  Καμπούρης Τηλέμαχος  

04.  Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης)  

05.   Φλοσκάκης Νεκτάριος  

06.  Μανέττας Βασίλειος  
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07.  Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα  

08.  Κορωναίος Ιωάννης  

09. Ζανεττούλλης Δημήτριος  

10. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος  

παρόντων επίσης της Γενικής Γραμματέας Δήμου Ρόδου κας Κυριακής Νικολαίδου, της Γραμματέας της 

Οικονομικής Επιτροπής κας Παπαγεωργίου Μαρίας και της υπαλλήλου Οικονομικής Επιτροπής κας 

Χαραλάμπους Άννας. 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Η σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής με 6 μέλη της πλειοψηφίας και 4 μέλη της μειοψηφίας αποτυπώνει τις αναλογίες 

του δημοτικού συμβουλίου. Κατόπιν της με α.π. 2/47520/06-09-2019 επισημειωματικής Πράξης επικύρωσης του 

Πρακτικού Σύμπραξης Παρατάξεων που ανακοινώθηκε κατά την 01
η
 Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 

νέας δημοτικής θητείας 2019-2023, η παράταξη της πλειοψηφίας μετά δύο επακόλουθων ανεξαρτητοποιήσεων και μία 

ανεξαρτητοποίησης από την Αντιπολίτευση, η αναλογία στα 49 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου διαμορφώνεται ως 

ακολούθως: 

 Παράταξη Πλειοψηφίας: 26 

 Παρατάξεις Μειοψηφίας: 20 

 Ανεξάρτητοι Σύμβουλοι: 3 

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου συγκροτείται από τον Δήμαρχο ως Πρόεδρο ή τον οριζόμενο από τον ίδιο 

Αντιδήμαρχο και δέκα (10) μέλη δημοτικούς συμβούλους.  

Οι ανεξάρτητοι σύμβουλοι λογίζονται κατά τη συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής συνεπώς ακόμη και με το 

σενάριο της απλής αναλογικής εκπροσώπησης πλειοψηφίας και μειοψηφίας  26/23 επί των 10 μελών του οργάνου 

αντιστοιχούν: 

 6 μέλη στην πλειοψηφία 

 4 μέλη στη μειοψηφία  

Η δημοτική αρχή καταλαμβάνει την απόλυτη πλειοψηφία στο δημοτικό συμβούλιο και της αναλογεί τουλάχιστον η 

απόλυτη πλειοψηφία στις επιτροπές του Δήμου.  

Στη σημερινή σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής εκ των 10 μελών ως δημοτικών συμβούλων, τα 6 μέλη 

καταλαμβάνονται από την παράταξη της πλειοψηφίας και τα 4 καταλαμβάνονται από τη μειοψηφία. 

Είτε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/10, είτε με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 4555/2018, είτε με τις 

διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.4623/19, η κατάληψη της απόλυτης πλειοψηφίας της δημοτικής αρχής στο 

δημοτικό συμβούλιο αποτυπώνεται και στην απόλυτη πλειοψηφία εκ των 10 οριζόμενων δημοτικών συμβούλων ως 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής, ήτοι κατ’ελάχιστον 6 εκ των 10 μελών.  

Η σημερινή σύνθεση εδρών στην Οικονομική Επιτροπή προέκυψε στις 09.01.2022 με την Απόφαση 2/2022 του 

Δημοτικού Συμβουλίου και τη διενέργεια των προβλεπόμενων ψηφοφοριών.  

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο ΥΠΕΣ 932/96599/19.12.2021: 

Οι δημοτικές παρατάξεις, οι οποίες αποτελούν και βάση υπολογισμού των εδρών που δικαιούνται στις επιτροπές βάσει 

του εκλογικού μέτρου, είναι αυτές που έχουν διαμορφωθεί: 

α) κατά τον χρόνο διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας των δημαιρεσιών, καθώς και 

β) κατά τον χρόνο διενέργειας νέων εκλογών που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια της θητείας των επιτροπών για την 

πλήρωση τυχόν κενών θέσεων των τακτικών μελών της λογιζόμενης ως ενιαίας παράταξης των ανεξάρτητων.   

Καμία από τις ανωτέρω συνθήκες δεν πληρούται για την μεταβολή της σύνθεσης της Οικονομικής Επιτροπής καθώς 

ουδείς από τους τρεις ανεξάρτητους συμβούλους σήμερα δεν καταλάμβανε θέση τακτικού μέλους της Οικονομικής 

Επιτροπής κατά το χρόνο διεξαγωγής των δημαιρεσιών (09.01.2022) 

 

 

 

 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-2-%cf%83%cf%85%ce%b3%ce%ba%cf%81%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ae-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82/
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Σύνθεση οργάνου κατά το χρόνο των δημαιρεσιών σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις με βάσει την αναλογία 

26/23 επί των 49 μελών του δημοτικού συμβουλίου. 

Άρθρο 74 Ν. 3852/2010 Άρθρο 76 Ν. 4555/2018 Άρθρο 2 Ν. 4623/2019 

Ex officio: Δήμαρχος ή ο οριζόμενος από 

τον ίδιο Αντιδήμαρχος 

Ex officio: Δήμαρχος ή ο οριζόμενος 

από τον ίδιο Αντιδήμαρχος 

Ex officio: Δήμαρχος ή ο 

οριζόμενος από τον ίδιο 

Αντιδήμαρχο 

Πλειοψηφία: 6/10 μέλη 

Πλειοψηφία: 2 με Απόφαση 

Δημάρχου και 4/10 με ψηφοφορία 

βάσει εκλογικού μέτρου 

Πλειοψηφία: 2 με Απόφαση 

Δημάρχου και 4/10 μέλη με 

ψηφοφορία  

Μειοψηφία: 4/10 μέλη 
Μειοψηφία : 4 με ψηφοφορία βάσει 

εκλογικού μέτρου. 
Μειοψηφία 4/10 μέλη  

Συνεπώς, σύμφωνα με την ανακήρυξη των αποτελεσμάτων των δημοτικών εκλογών του 2019 των εκλεγέντων ανά 

παράταξη και σύμφωνα με τη σύνθεση του δημοτικού συμβουλίου κατά παρατάξεις τον χρόνο των πλέον 

πρόσφατων δημαιρεσιών στις 09.01.2022,  η σημερινή σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου 

τηρεί τόσο τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 4555/2018 όσο και τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4623/2019 είναι 

πλήρως σύμφωνη με τα άρθρα 5 παρ. 1, 52 και 102 παρ. 2 του Συντάγματος αποτυπώνοντας την “απλή αναλογική” 

επί των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και «εκφράζοντας τις αρχές της ελεύθερης και ανόθευτης εκδήλωσης 

της λαϊκής θέκησης και της ισότητας των όρων του εκλογικού ανταγωνισμού» (ΣτΕ 2377/2022).  

 

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για τα σαράντα (40) 

θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και την απόφαση για την έγκριση ενός (01) θέματος εκτός ημερήσιας 

διάταξης, τέθηκε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής α) η γνωμοδότηση με α/α 2802/03-02-2023 

Νομικής Υπηρεσίας, Νομικής Συμβούλου κας Παπανικολάου Αναστασίας, της εφαρμογής εισηγήσεων του 

Δήμου Ρόδου και β) η Απόφαση του Δημάρχου με αρ. 481/2023, που έχουν ως εξής:       
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Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την γνωμοδότηση με α/α 2802/03-02-2023 Νομικής Υπηρεσίας, Νομικής Συμβούλου κας 

Παπανικολάου Αναστασίας της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου. 

 Την Απόφαση Δημάρχου με αρ. 481/2023, για τον ορισμό πληρεξούσιων δικηγόρων.  

 Την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ αρ. 374 με αρ. πρωτ.: 39135/30-05-2022. 

 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, τις ρυθμίσεις του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 

τεύχος Α'), τις διατάξεις του άρθρου 48 του Νόμου 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112/14-06-2022), τις 

διατάξεις του άρθρου 78 του Νόμου 4954/2022, και το Νόμο 5013/2023 (ΦΕΚ 12/19-01-2023).   

 Την με αρ. πρωτ.: 2/7704/09-02-2023 Διαπιστωτική πράξη νέας σύνθεσης της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Ρόδου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
(Τα μέλη της με ιοψηφίας  κ.κ.  Κορωναίος Ιωάννης,  Ζανεττούλλης  Δημήτριος και  Προυσάλογλου 

Παντελής -Κωνσταντ ίνος  ψήφισαν " ΠΑΡΩΝ")  

1. Εγκρίνει την ανάθεση σε εξειδικευμένα επί διοικητικών συμβάσεων Δικηγορικά Γραφεία του 

δικαστικού χειρισμού και της εν γένει νομικής υποστήριξης του Δήμου επί της με αρ. κατ. ΑΚ421/2022 

αίτησης ακύρωσης-αναστολής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά της εταιρείας με την επωνυμία 

BRINX AE κατά 1) της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ, 2) του Δήμου Ρόδου, 3) της υπ΄αρ. Σ1619/2022 απόφασης της 

Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ και 4) κάθε συναφούς πράξης και παράλειψης, συγκεκριμένα ως εξής: 

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 Συνέταιροι» Α.Μ. 80099 Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. 

β) προς την Δικηγόρο Αθηνών κα Κεφαλίδου Φωτεινής του Ιορδάνη, Δικηγόρο Α.Π.-ΣτΕ (Α.Μ. 16635 

Δ.Σ.Α.), με μεγάλη εμπειρία επί διοικητικών συμβάσεων από υπηρεσίες νομικού συμβούλου στα Υπουργεία 

Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης και μέλους οργάνων ευρωπαϊκών φορέων διοικητικών δράσεων. 

Εγκρίνει όπως κατ΄εξαίρεση νομιμοποιηθούν όλες οι ενέργειες των ανωτέρω δύο αναφερομένων δικηγορικών 

γραφείων, αναφορικά με τον χειρισμό των υποθέσεων, που αναλύονται στην αρχή της παρούσης.  

2. Εγκρίνει την αποφαση Δημάρχου με αρ. 481/2023 για τον ορισμό πληρεξούσιων δικηγόρων. 

3. Καθορίζουμε ομοίως την αμοιβή ανα δικηγορικό γραφείο και εγκρίνουμε το ποσό των 1.000,00 ευρώ 

με το Φ.Π.Α. (500,00€ + 500,00€) και για τα δύο δικηγορικά γραφεία, στην αμοιβή αυτή συμπεριλαμβάνονται 

η έκδοση των σχετικών γραμματίων του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι για την 

παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά και η σύνταξη υπομνήματος και ενσήμων. 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 43/2023  

       

 

 

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Καρίκης Ευστράτιος 

Coliadis Alexandre-Basile (Αλέξης)  

Φλοσκάκης Νεκτάριος     

Μανέττας Βασίλειος                                                                        

Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα 

Κορωναίος Ιωάννης 

Ζανεττούλλης Δημήτριος 

Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

      Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Τηλέμαχος Καμπούρης 
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 
 

Παπαγεωργίου Μαρία 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Δήμαρχος Ρόδου 
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