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 Πρακτικό Συνεδρίασης 

Αριθμός: 41/ 06-11-2018 

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

και ώρα  16:00 μ.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.: 2/67863/6-11-

2018, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα και σύμφωνα με άρθρο 77 του ν. 4555/2018.   

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. Κορωναίο Ιωάννη, 2. Μανωλάκη Αλέξανδρο, 3. Μουτάφη Δήμο – 

Μιχαήλ, 4. Παρασκευά Δημήτριο, 5. Σταυρή Μιχαήλ, 6.Ψυλλάκη Βασίλειο,   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ. 1.Καραγιάννη Μαρία (δικ/νη), 2. Κασσανή Ευγένιο (δικ/νος), 3.Σπανό - 

Παπαγιάννη Αναστάσιο (δικ/νος), 4. Δράκο Στέφανο (δικ/νος), 

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

Τριανταφυλλιάς, της κ.Παπαγεωργίου Μαρίας και Καρτάνου Παρασκευής,  υπαλλήλων του τμήματος 

διοικητικής υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής,  

 

 

ΘΕΜΑ                                                                     Aπόφ. Αρ.  601/ 2018 (ΑΔΑ: 6ΗΑΓΩ1Ρ-ΦΡΔ) 

Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της έκτακτης συνεδρίασης της 

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 77, του Ν. 4555/2018, δύναται με τη σύμφωνη γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών 

της, να λάβει τη σχετική απόφαση:  

Νομική υποστήριξη του αντιδημάρχου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  κου 

Παλαιολόγου Μιχαήλ και Παπαδημητρίου  Δημητρίου του Σάββα Προέδρου της Τοπικής 

Κοινότητας Λάρδου. 

(Εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/67861/6-11-2018 Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου) 

Το θέμα θεωρείται επείγον λόγω προθεσμίας διότι έχει οριστεί δικάσιμος στις 7/11/2018. 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

mailto:oikepitropi@rhodes.gr
http://www.rhodes.gr/


2  

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και 72 του Ν. 3852/2010, 

 Την τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του Προέδρου για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του ανωτέρω 

θέματος και ως προς την συμπλήρωση του όσον αφορά την εκπροσώπηση του κ. 

Παπαδημητρίου Δημητρίου του Σάββα Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Λάρδου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α)    Εγκρίνει τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της έκτακτης συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής 

για τη λήψη απόφασης του παρακάτω θέματος: 

«Νομική υποστήριξη του αντιδημάρχου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  κου 

Παλαιολόγου Μιχαήλ και Παπαδημητρίου  Δημητρίου του Σάββα Προέδρου της Τοπικής 

Κοινότητας Λάρδου.» 

 

 
 

ΘΕΜΑ 1ο                                                                Aπόφ. Αρ.  602/ 2018 (ΑΔΑ: ΩΥ7ΛΩ1Ρ-797) 

«Νομική υποστήριξη του Aντιδημάρχου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  κου 

Παλαιολόγου Μιχαήλ και Παπαδημητρίου  Δημητρίου του Σάββα Προέδρου της Τοπικής 

Κοινότητας Λάρδου». 

((Εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/67861/6-11-2018 Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου) 

Ο ίδιος, (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Νομικής 

Υπηρεσίας  Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/67861/6-11-2018, ως κατωτέρω: 

«Νομιμοποίηση - Έγκριση παράστασης ενώπιον του Τριμελούς  Πλημμελειοδικείου Ρόδου για 

υπεράσπιση των 1) Παλαιολόγου Μιχαήλ του Χρήστου και 2) Παπαδημητρίου Δημητρίου του Σάββα  

στην δικάσιμο της 7/11/2018 με αριθμό πινακίου 20 που αφορά ποινική υπόθεση με αντικείμενο την 

παράβαση  των άρθρων 1,12,14,26παρ. 1 ,27 παρ. 1 ,45,53,79 του ΠΚ και του άρθρου 28 παρ. 2 του 

Ν. 1650/1986 ως ισχύει μετά τον Ν. 4042/2012. 

                                            ------------------------------------- 

  Κατά του Αντιδημάρχου Μιχαήλ Παλαιολόγου του Χρήστου  υπεύθυνου Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου και του Παπαδημητρίου Δημητρίου του Σάββα Προέδρου της 

Τοπικής Κοινότητας Λάρδου ασκήθηκε ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου μηνυτήρια 

αναφορά  για παράβαση  των άρθρων 1, 12, 14, 26 παρ. 1 ,27 παρ. 1 ,45,53,79 του ΠΚ και του άρθρου 

28 παρ. 2 του Ν. 1650/1986 ως ισχύει μετά τον Ν. 4042/2012  Επειδή θεωρούμε ότι  όλες οι ενέργειες  

των ανωτέρω έγιναν κατά την άσκηση των καθηκόντων του και εν όψει του ότι άμεσα επελήφθησαν 

και αποκατέστησαν το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στην Τοπική Κοινότητα της Λάρδου  που 

αφορούσε το αδίκημα της υποβάθμισης του περιβάλλοντος  θα πρέπει  επομένως να ληφθεί απόφαση 

από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, με την 

οποία να χορηγείται σε εμένα ως δικηγόρο του Δήμου με πάγια εντολή η εντολή, το δικαίωμα και η 

πληρεξουσιότητα να παρασταθώ στο  Τριμελές  Πλημμελειοδικείο    Ρόδου  κατά την δικάσιμο της 

7/11/2018 για να παρασταθώ και να εκπροσωπήσω τους  ανωτέρω ως μέλη του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου με τις ιδιότητες  που προαναφέρθηκαν για έκαστο εξ αυτών  κατά τη 

συζήτηση της παραπάνω μηνυτήριας αναφοράς   εναντίον τους και γενικά να πράξω ότι απαιτείται για 

την ευόδωση  της και να εγκριθούν όλες οι μέχρι τώρα ενέργειες μου.» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Γιαννακού Κωνσταντίνου) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/67861/6-11-2018 της Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και 72 του Ν. 3852/2010, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Εγκρίνει την νομική υποστήριξη, από τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Ρόδου κ. Γιαννακό 

Κωνσταντίνο, του Αντιδημάρχου Μιχαήλ Παλαιολόγου του Χρήστου  υπεύθυνου Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου και του Παπαδημητρίου Δημητρίου του Σάββα Προέδρου της 

Τοπικής Κοινότητας Λάρδου, ενώπιον του Τριμελούς  Πλημμελειοδικείου Ρόδου κατά την δικάσιμο 

της 7/11/2018, για να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει τους ανωτέρω ως μέλη του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου με τις ιδιότητες  που προαναφέρθηκαν για έκαστο εξ αυτών  κατά τη 

συζήτηση της παραπάνω μηνυτήριας αναφοράς   εναντίον τους και γενικά να πράξει ότι απαιτείται για 

την ευόδωση  της και να εγκριθούν όλες οι μέχρι τώρα ενέργειες του. 

 
 

Σ’ αυτό το σημείο, μετα το πέρας του ανωτέρω θέματος, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της 

Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της παρούσας έκτακτης συνεδρίασης. 

 

     

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              

   

 

Διακοσταματίου Σάββας            

ΤΑ ΜΕΛΗ  

 Κορωναίος Ιωάννης 

 

 

                                                                                        Μανωλάκης Αλέξανδρος 

 

 

                                                                                        Μουτάφης Δήμος- Μιχαήλ   

 

 

    Παρασκευάς Δημήτριος 

 

 

               Σταυρής Μιχαήλ 

 

 

                                                                                        Ψυλλάκης Βασίλειος  

 

 

            

 


