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 Πρακτικό Συνεδρίασης 

Αριθμός: 12/6-3-2018  
 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Τρίτη  6  Μαρτίου 2018 

και ώρα  10:00 π.μ., συνήλθε σε έκτακτη -κατεπείγουσα συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Ρόδου (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 147/5-3-2017 «περί της εκλογής 

τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010) και 95 του Ν.3463/2006, 

την αριθ. 811/14-3-2017 «περί του ορισμού & ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων»), σύμφωνα με 

την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Διακοσταματίου Σάββα, με αριθμ. πρωτ. 2/14002/5-3-

2018,  η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα και σύμφωνα με άρθρο 67 του ν. 3852/2010.   

Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σύμφωνα και πάλι με τις διατάξεις του 

ανωτέρω νόμου, η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (εκτός αυτού) βρέθηκαν παρόντα έξι (6) 

μέλη και ονομαστικά: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.: 1.  Μανωλάκη Αλέξανδρο, 2. Σταυρή Μιχαήλ, 3. Ψυλλάκη Βασίλειο, 4. 

Κασσανή  Ευγένιο, 5. Δράκο Στέφανο 6. Παλαιολόγου Μιχαήλ,   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ. 1. Κορωναίο Ιωάννη (δικ/νος), ο οποίος αναπληρώνεται από το 1
ο
 αναπληρωματικό 

μέλος της πλειοψηφίας κ. Παλαιολόγου Μιχαήλ, 2. Μουτάφη Δήμο Μιχαήλ (δικ/νος)  3. Καραγιάννη 

Μαρία (δικ/νη), 4. Σπανό - Παπαγιάννη Αναστάσιο (δικ/νος),   

παρόντων επίσης, της Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής, δημοτικής υπαλλήλου κ. Μακρή 

Τριανταφυλλιάς και της κ. Παπαγεωργίου Μαρίας,  υπαλλήλου του τμήματος διοικητικής 

υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής,  

ΘΕΜΑ                                                               Aπόφ. Αρ. 116/ 2018 (ΑΔΑ: Ω080Ω1Ρ-ΩΕΘ  ) 

Λήψη απόφασης για την αιτιολογία  σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής 

Επιτροπής. 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), κήρυξε την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης ενημερώνοντας ταυτόχρονα τα 

μέλη της Επιτροπής για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του παρακάτω θέματος   όπου σύμφωνα με το 

άρθρο 67, του Ν. 3852/2010, δύναται με τη σύμφωνη γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών 

της, να λάβει τη σχετική απόφαση:  

Έγκριση άσκησης κυρίας παρέμβασης κατά του Ιωάννη Κατσουράκη και της Εθνικής 
Τράπεζας της Ελλάδας ΑΕ, που θα απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, 
λόγω άσκησης αίτησης από τον Ιωάννη Κατσουράκη κατά της Εθνικής Τράπεζας της 
Ελλάδας ΑΕ, που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία 
ζητά την απόδοση κατασχεθέντων εις χείρας της Εθνικής Τράπεζας και σε βάρος του 
Δήμου Ρόδου. Άδεια για μετάβαση στην Αθήνα στις 7 και 8-3-2018 για κατάθεση της 
κύριας παρέμβασης και στις  12-3-2018 για συζήτηση της αίτησης και της κύριας 
παρέμβασης και ανάληψη της σχετικής δαπάνης, διάθεση πίστωσης για αμοιβή 
δικαστικού επιμελητή για επίδοση της κυρίας παρέμβασης και ανάθεση των επιδόσεων της 

κυρίας παρέμβασης σε δικαστικό επιμελητή. 
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(Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ.2/13999/5-3-2018) 

 

Το θέμα θεωρείται κατεπείγον γιατί οι ημερομηνίες εκδίκασης των υποθέσεων είναι η  7η – 8
η
  

και 12
η
  Μαρτίου 2018.   

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τις διατάξεις των άρθρων 67 και 72 του Ν. 3852/2010, 

 Την τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του Προέδρου της  για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του 

ανωτέρω θέματος,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Εγκρίνει το κατεπείγον της σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής καθώς 

και την κατεπείγουσα συζήτηση και λήψη απόφασης του παρακάτω θέματος: 

Έγκριση άσκησης κυρίας παρέμβασης κατά του Ιωάννη Κατσουράκη και της Εθνικής 
Τράπεζας της Ελλάδας ΑΕ, που θα απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, 
λόγω άσκησης αίτησης από τον Ιωάννη Κατσουράκη κατά της Εθνικής Τράπεζας της 
Ελλάδας ΑΕ, που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία 
ζητά την απόδοση κατασχεθέντων εις χείρας της Εθνικής Τράπεζας και σε βάρος του 
Δήμου Ρόδου. Άδεια για μετάβαση στην Αθήνα στις 7 και 8-3-2018 για κατάθεση της 
κύριας παρέμβασης και στις  12-3-2018 για συζήτηση της αίτησης και της κύριας 
παρέμβασης και ανάληψη της σχετικής δαπάνης, διάθεση πίστωσης για αμοιβή 
δικαστικού επιμελητή για επίδοση της κυρίας παρέμβασης και ανάθεση των 
επιδόσεων της κυρίας παρέμβασης σε δικαστικό επιμελητή. 

 

 

ΘΕΜΑ 1o                                                          Aπόφ. Αρ. 117 / 2018 (ΑΔΑ: ΨΞΚΞΩ1Ρ-ΒΞ6  )  

Έγκριση άσκησης κυρίας παρέμβασης κατά του Ιωάννη Κατσουράκη και της Εθνικής 

Τράπεζας της Ελλάδας ΑΕ, που θα απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, λόγω 

άσκησης αίτησης από τον Ιωάννη Κατσουράκη κατά της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας ΑΕ, 

που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία ζητά την απόδοση 

κατασχεθέντων εις χείρας της Εθνικής Τράπεζας και σε βάρος του Δήμου Ρόδου. Άδεια για 

μετάβαση στην Αθήνα στις 7 και 8-3-2018 για κατάθεση της κύριας παρέμβασης και στις  12-3-

2018 για συζήτηση της αίτησης και της κύριας παρέμβασης και ανάληψη της σχετικής δαπάνης, 

διάθεση πίστωσης για αμοιβή δικαστικού επιμελητή για επίδοση της κυρίας παρέμβασης και 

ανάθεση των επιδόσεων της κυρίας παρέμβασης σε δικαστικό επιμελητή. 

(Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ. 2/13999/5-3-2018) 

 

 Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας με 

αριθμ.πρωτ. 2/13999/5-3-2018 η οποία έχει ως εξής: 

  

“Έγκριση άσκησης κυρίας παρέμβασης κατά του Ιωάννη Κατσουράκη και της Εθνικής 

Τράπεζας της Ελλάδας ΑΕ, που θα απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, λόγω 

άσκησης αίτησης από τον Ιωάννη Κατσουράκη κατά της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας ΑΕ, 

που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία ζητά την απόδοση 

κατασχεθέντων εις χείρας της Εθνικής Τράπεζας και σε βάρος του Δήμου Ρόδου. Άδεια για 

μετάβαση στην Αθήνα στις 7 και 8-3-2018 για κατάθεση της κύριας παρέμβασης και στις  12-3-

2018 για συζήτηση της αίτησης και της κύριας παρέμβασης και ανάληψη της σχετικής δαπάνης, 

διάθεση πίστωσης για αμοιβή δικαστικού επιμελητή για επίδοση της κυρίας παρέμβασης και 
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ανάθεση των επιδόσεων της κυρίας παρέμβασης σε δικαστικό επιμελητή. 

1. Ο Ιωάννης Κατσουράκης άσκησε εναντίον του Δήμου Ρόδου, ως καθολικού διαδόχου του 

πρώην Δήμου Πεταλούδων, την από 21-2-2017 αίτησή του, που απευθυνόταν στο Μονομελές 

Πρωτοδικείο Ρόδου, με την οποία ζητούσε την έκδοση διαταγής πληρωμής για το ποσό των 300.083 

ευρώ, με βάση: α) το με αριθμό 2/5-1-2007 δελτίο αποστολής – τιμολόγιο, ποσού 49.466 ευρώ, β) το 

με αριθμό 35/18-1-2008 τιμολόγιο, ποσού 89.027 ευρώ και γ) το με αριθμό 36/4-10-2008 τιμολόγιο, 

ποσού 161.590 ευρώ, τα οποία εξέδωσε στο όνομα του πρώην Δήμου Πεταλούδων, για διάφορες 

κατασκευές, είδη που πώλησε και υπηρεσίες που παρείχε σαυτόν, όπως ισχυρίζεται, που εμείς δεν 

αναγνωρίζουμε.  

2. Επί της αίτησης αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 66/2017 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου Δημητρίου Χαραλαμπάκη, που επιδόθηκε στο Δήμο Ρόδου στις 8-

3-2017, με την οποία διατάσσεται ο Δήμος Ρόδου να καταβάλει στον Ιωάννη Κατσουράκη το ποσό 

των 300.083 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης σε εμάς της διαταγής πληρωμής 

μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, ως επίσης και το ποσό 6.000 ευρώ για δικαστική δαπάνη του για την 

έκδοση της διαταγής πληρωμής.  

3. Κατά του Ιωάννη Κατσουράκη και της παραπάνω διαταγής πληρωμής άσκησα για λογαριασμό 

του Δήμου Ρόδου την από 3-4-2017 και με αριθμό κατάθεσης 161/5-4-2017 ανακοπή μας, η οποία 

εγκρίθηκε με τη με αριθμό ……απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και με την οποία ζητούσε την 

ακύρωση της διαταγής πληρωμής για τους λόγους που αναφέρονται σαυτήν, επί της ανακοπής δε 

αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 345/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, η οποία την 

απέρριψε αυτήν ως απαράδεκτη γιατί δήθεν ασκήθηκε εκπρόθεσμα.  

4. Κατά του Ιωάννη Κατσουράκη και της με αριθμό 345/2017 απόφαση του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Ρόδου άσκησα για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου την από 8-1-2018 και με αριθμό 

κατάθεσης 3/8-1-2018 (αριθμός κατάθεσης στο Εφετείο Δωδ/σου 7-8-1-2018) έφεση, που 

απευθύνεται στο Μονομελές Εφετείο Δωδ/σου, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 11-5-2018  

5. Μετά την άσκηση της αμέσως παραπάνω έφεσης ο Δήμος Ρόδου άσκησε εναντίον του Ιωάννη 

Κατσουράκη την από 8-1-2018 και με αριθμό κατάθεσης 5/8-1-2018 αίτησή του, που απευθύνεται στο 

Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, με την οποία ζητούσε την αναστολή εκτέλεσης της με αριθμό 

66/2017 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου Δημητρίου 

Χαραλαμπάκη. Με την ίδια αίτηση, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου Ρόδου, 

Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων, στις 8-1-2018, ο Δήμος Ρόδου ζητούσε την έκδοση προσωρινής 

διαταγής με την οποία να ανασταλεί η εκτέλεση της παραπάνω διαταγής πληρωμής μέχρι την έκδοση 

απόφασης επί της αίτησής του, η δε Πρόεδρος Υπηρεσίας προσδιόρισε τη συζήτηση της αίτησης για 

την προσωρινή διαταγή την επομένη ημέρα στις 9-1-2018 και ώρα 12.00, ενημερώθηκε δε σχετικά η 

πληρεξούσια δικηγόρος του Ιωάννη Κατσουράκη, Ελένη Βελιάδη, από τη Γραμματέα του Τμήματος 

Ασφαλιστικών Μέτρων στις 14.30 της 8-1-2018.  

6. Όμως η πληρεξούσια δικηγόρος του Ιωάννη Κατσουράκη, ενεργούσα αντιδεοντολογικά και 

αντισυναδελφικά, την επομένη ημέρα, 9-1-2018 επέδωσε το από 9-1-2018 κατασχετήριο εις χείρας 

τρίτου στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε., στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και στην 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., την ίδια δε ημέρα και στις 09.32 επέδωσε και στο Δήμο Ρόδου το 

κατασχετήριο αυτό, με το οποίο τις επέτασσε να μην καταβάλουν στο Δήμο Ρόδου το ποσό των 

318.864,82 ευρώ, αλλά να το κρατήσουν και να το αποδώσουν σαυτόν, έτσι η Εθνική Τράπεζα 

αμέσως δέσμευσε το ποσό αυτό από τους λογαριασμούς του Δήμου Ρόδου, το ίδιο έκανε και η 
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Τράπεζα Πειραιώς, καθόσον υπήρχε υπόλοιπο αυτού του ύψους, ήτοι δεσμεύτηκε για εμάς το ποσό 

των 637.729,64 ευρώ.  

7. Στις 10-1-2018 συζητήθηκε η παραπάνω αίτηση του Δήμου Ρόδου ως προς την έκδοση της 

προσωρινής διαταγής από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Ρόδου Δημήτριο 

Χαραλαμπάκη, Πρωτοδίκη, ο οποίο εξέδωσε την από 11-1-2018 απόφασή του με την οποία ανέστειλε 

την εκτέλεση της παραπάνω με αριθμό 66/2017 διαταγής πληρωμής, που εξέδωσε ο ίδιος, μέχρι την 

έκδοση απόφασης επί της παραπάνω αίτησης. Επικυρωμένο αντίγραφο της παραπάνω αίτησης, 

παραπόδας της οποίας καταχωρήθηκε η παραπάνω από 11-1-2018 προσωρινή διαταγή επιδώσαμε και 

στην Εθνική Τράπεζα στις 15-1-2018, επισημαίνοντας στους αρμοδίους υπαλλήλους της ότι δεν 

έπρεπε να προχωρήσει στην υποβολή θετικής δήλωσης του άρθρου 985 Κ.Πολ.Δ. Παρόλα όμως αυτά 

η Εθνική Τράπεζα προέβη στη με αριθμό 34/17-1-2018 δήλωση τρίτου στο Ειρηνοδικείο Ρόδου με 

την οποία δήλωσε ότι ο Δήμος Ρόδου διαθέτει απαίτηση σε βάρος της, απαίτηση η οποία απορρέει 

από σύμβαση κατάθεσης που έχει καταρτιστεί μεταξύ αυτής και του Δήμου Ρόδου και στο πλαίσιο 

της σύμβασης αυτής τηρείται στο Κατάστημά της Ρόδου (461) λογαριασμός, ο οποίος και δεσμεύτηκε 

για το ποσό των 318.864,82 ευρώ. 

8. Λόγω της υποβολής από μέρους τη Εθνικής Τράπεζας ο Ιωάννης Κατσουράκης άσκησε 

εναντίον αυτής την από 14-2-2018 και με γενικό αριθμό κατάθεσης 17858/23-2-2018 και ειδικό 

αριθμό κατάθεσης 1848/23-2-2018 αίτησή του, που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο 

Αθηνών, με την οποία ζητά την απόδοση σαυτόν  του παραπάνω κατασχεθέντος ποσού, δικάσιμος δε 

της αίτησής αυτής ορίστηκε η 12-3-2018. Η αίτηση ασκήθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 

προφανώς για να μη λάβουμε γνώση αυτής και έτσι να αναλάβει ο Ιωάννης Κατσουράκης το 

παραπάνω ποσό αν και υπάρχει σε ισχύ η παραπάνω προσωρινή διαταγή.   

9. Κατά του Ιωάννη Κατσουράκη και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας Α.Ε. πρέπει να ασκηθεί 

από το Δήμο Ρόδου κυρία παρέμβαση, το αργότερο μέχρι τις 8-3-2018, ενόψει της παραπάνω 

προσωρινής διαταγής που είναι σε ισχύ, με σκοπό να απορριφθεί η παραπάνω αίτηση απόδοσης του 

κατασχεθέντος ποσού και να αποδοθεί αυτό στο Δήμο Ρόδου.   

10. Γιαυτό πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα 

με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει και να δοθεί σε εμένα και στο συνάδελφο Εμμανουήλ 

Στάγκα η εντολή και η πληρεξουσιότητα, ενργούντες από κοινού ή χωριστά ο καθένας, να ασκήσουμε 

για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου κυρία παρέμβαση κατά του Ιωάννη Κατσουράκη και της Εθνικής 

Τράπεζας της Ελλάδας Α.Ε., λόγω της άσκησης από τον πρώτο της παραπάνω από 14-2-2018 αίτησής 

του, με οποιοδήποτε περιεχόμενο κρίνω σκόπιμο για τα συμφέροντα του Δήμου Ρόδου, να 

παραστούμε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στην παραπάνω δικάσιμο της από 14-2-2018 

αίτησης και στη δικάσιμο που θα οριστεί για την κύρια παρέμβαση ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο 

μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για να εκπροσωπήσουμε το Δήμο Ρόδου κατά τη 

συζήτηση της αίτησης και της κύριας παρέμβασης, να καταθέσουμε σημείωμα και γενικά να 

προβούμε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες με σκοπό να εξαφανιστεί η από 14-2-2018 αίτηση του Ιωάννη 

Κατσουράκη και να γίνει δεκτή η κυρία παρέμβαση που θα ασκήσει ο Δήμος Ρόδου. 

11. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή για τη χορήγηση σε εμένα 

ή στο συνάδελφο Εμμανουήλ Στάγκα της άδειας να μεταβούμε στην Αθήνα στις 7-3-2018 μέχρι 8-3-

2018 για την κατάθεση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών της κυρίας παρέμβασης, ως επίσης και 

στις 11-3-2018 μέχρι 12-3-2018 για να παραστούμε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη 

δικάσιμο της παραπάνω από 14-2-2018 αίτησης του Ιωάννη Κατσουράκη, ήτοι στις 12-3-2018, αλλά 
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και να αναληφθεί η σχετική δαπάνη ποσού 650 ευρώ από το σχετικό κωδικό του προϋπολογισμού του 

Δήμου.   

12. Πρέπει τέλος να γίνει η διάθεση πίστωσης ποσού 150,00 € ως αμοιβή των δικαστικών 

επιμελητών για τις επιδόσεις της κυρίας παρέμβασης, που θα ασκήσει ο Δήμος Ρόδου κατά του 

Ιωάννη Κατσουράκη και της Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ θα πρέπει να αναθέσετε τις επίδοσης 

της κυρίας παρέμβασης στον δικαστικό επιμελητή του Πρωτοδικείου Ρόδου κ. Κων/νο Πούλιο και 

στη δικαστική επιμελήτρια στο Πρωτοδικείο Αθηνών κ. Γεωργία Γ. Παππή ”. 

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου του Δήμου Ρόδου κου Σαλαμαστράκη 

Δημητρίου) 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τις διατάξεις των άρθρων 67 και 72 του Ν. 3852/2010, 

 Την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας με αριθμ. πρωτ.2/13999/5-3-2018 

 Την αριθμ. 116/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτρο/πής με θέμα «Λήψη απόφασης 

για την αιτιολογία  σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής 

Επιτροπής» 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει την άσκηση από τους νομικούς συμβούλους του Δήμου Ρόδου με πάγια αντιμισθία κ. 

Σαλαμαστράκη Δημήτριο και κ. Στάγκα Εμμανουή, ενεργούντες από κοινού ή χωριστά ο καθένας, 

κυρίας παρέμβασης για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου κατά του Ιωάννη Κατσουράκη και της 

Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας ΑΕ, που θα απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, 

λόγω της άσκησης από τον Ιωάννη Κατσουράκη της από 14-2-2018 και με γενικό αριθμό κατάθεσης 

17858/23-2-2018 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 1848/23-2-2018 αίτησή του, που στέφεται κατά της 

Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας ΑΕ και απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την 

οποία ζητά με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων την απόδοση του κατασχεθέντος εις χείρας 

της Εθνικής Τράπεζας και σε βάρος του Δήμου Ρόδου του ποσού των 318.864,82 ευρώ.  

Β) Παρέχει την εντολή, το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα στο νομικό σύμβουλο του Δήμου 

Ρόδου με πάγια αντιμισθία κ. Σαλαμαστράκη Δημήτριο να παραστεί στο Μονομελές 

Πρωτοδικείο Αθηνών στην παραπάνω δικάσιμο της από 14-2-2018 αίτησης και στη δικάσιμο 

που θα οριστεί για την κύρια παρέμβαση ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή 

ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για να εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου κατά τη συζήτηση της 

αίτησης και της κύριας παρέμβασης, να καταθέσει  σημειώματα  και γενικά να προβεί σε όλες 

τις νόμιμες ενέργειες με σκοπό να εξαφανιστεί η από 14-2-2018 αίτηση του Ιωάννη 

Κατσουράκη και να γίνει δεκτή η κυρία παρέμβαση που θα ασκήσει ο Δήμος Ρόδου. 

Γ) Χορηγείται η άδεια στους νομικούς συμβούλους του Δήμου Ρόδου με πάγια αντιμισθία κ. 

Σαλαμαστράκη Δημήτριο και κ. Στάγκα Εμμανουήλ να μεταβούν στην Αθήνα στις 7 και 8-3-2018 

για την κατάθεση της κυρίας παρέμβασης, ως επίσης και στο κ. Σαλαμαστράκη Δημήτριο να μεταβεί 

στην Αθήνα στις  11 και 12-3-2018 για να παραστεί στη συζήτηση της παραπάνω αίτησης του 
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Ιωάννη Κατσουράκη. 

Δ) Ψηφίζεται η ανάληψη της σχετικής δαπάνης για την πραγματοποίηση του ταξιδιού στον Κ.Α 10-

6422.0001 με το ποσό των 325 ευρώ για τον κ. Σαλαμαστράκη Δημήτριο ή τον κ. Στάγκα 

Εμμανουήλ για το ταξίδι στην Αθήνα στις 7 και 8-3-2018 και το ποσό των 325 ευρώ για τον κ. 

Σαλαμαστράκη Δημήτριο για το ταξίδι στην Αθήνα για τις 11 και 12-3-2018.  

Ε) Τέλος, ψηφίζει τη διάθεση πίστωσης για αμοιβή του δικαστικού επιμελητή στο 

πρωτοδικείο Ρόδου κ. Κων/νου  Πούλιου, στον οποίο αναθέτει την επίδοση της κυρίας 

παρέμβασης στον Ιωάννη Κατσουράκη, και για αμοιβή της δικαστικής επιμελήτριας στο 

Πρωτοδικείο Αθηνών Γεωργίας Γ. Παππή, στην οποία αναθέτει την επίδοση της κυρίας 

παρέμβασης στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, από τον Κ.Α. 00-6116.0001 «Αμοιβές 

δικαστικών επιμελητών» με το ποσό των 70 ευρώ και 50 ευρώ αντίστοιχα. 

Σ’ αυτό το σημείο, περατωθέντος των θεμάτων   της ημερήσιας διάταξης, κηρύσσεται από 

τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της παρούσας   συνεδρίασης. 

             

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                                                                                                                               

   

 Δράκος Στέφανος 

                  Διακοσταματίου Σάββας 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

1. Μανωλάκης Αλέξανδρος 

 

2. Σταυρής Μιχαήλ 

 

 

3. Ψυλλάκης Βασίλειος 

 

4. Κασσανής Ευγένιος 

 

 

5. Παλαιολόγου Μιχαήλ 
 

 

     

  

 


