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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος 

Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339 (22413-61339), 46359,46301, Fax : 22410-46361 (22413-61361) 
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr,  URL : www.rhodes.gr 

  

 Πρακτικό Συνεδρίασης 

Αριθμός: 32 / 19-08-2019 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Δευτέρα 19
η
 Αυγούστου  

2019 και ώρα  11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική 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 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010) και 95 του Ν.3463/2006, την αριθ. 

4471/31-1-2019 «περί του ορισμού & ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων»), σύμφωνα με την 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Διακοσταματίου Σάββα, με αριθμ. πρωτ. 2/43617/14-08-2019, 

η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα και σύμφωνα με το 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. Παρασκευά Δημήτριο, 3.Σταυρή Μιχαήλ, 4. 

Ψυλλάκη Βασίλειο, 5. Παλαιολόγου Μιχαήλ, 6. Χατζηλαζάρου Μαρία 

ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ.  1. Μανωλάκη Αλέξανδρο (δικ/νος), 2.Μουτάφη Δήμο Μιχαήλ (δικ/νος), 

3.Καραγιάννη Μαρία (δικ/νη), 4. Κασσανή Ευγένιο (δικ/νος), 5.Σπανο- Παπαγιάννη Αναστάσιο 

(δικ/νος), 6. Δράκο Στέφανο (δικ/νος),  

παρόντων επίσης, της γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής, κ.Μακρή Τριανταφυλλιάς και των 

υπαλλήλων  του γραφείου της οικονομικής επιτροπής κ. Παπαγεωργίου Μαρίας και κ.Καρτάνου 

Παρασκευής,      

 

          

ΘΕΜΑ 1
ο
                                                                Aπόφ. Αρ. 314 / 2019 (ΑΔΑ: ΩΑ47Ω1Ρ-ΑΗΥ) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και την 

ανάδειξη οριστικού μειοδότη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας 

«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 

2019-2020».   

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/43013/12-8-2019) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης 

Οικονομικών, τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ.πρωτ.: 2/43013/12.08.2019, μέσω της 

οποίας διαβιβάζεται το πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού, ως εξής:  

«Θέμα: Έγκριση πρακτικών επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 

οριστικού μειοδότη, για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων, Δήμου Ρόδου». 

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση των συνημμένων πρακτικών της επιτροπής 

για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων, Δήμου 

Ρόδου». 

           (Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα) 

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

Αξιολόγησης δικαιολογητικών οριστικού μειοδότη «για την ασφάλιση όλων των οχημάτων και 

μηχανημάτων του Δήμου, έτους 2019-2020». 

Στη Ρόδο στις 10 Αυγούστου 2019 και ώρα 10.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 

επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 31/2019 Απόφαση της ΟΕ και που 

απαρτίζεται από τους:  

1. Αφαντενό Νικόλαο, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

2. Κακάκη Υπακοή, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

3. Κρητικού - Λαμπράκη Άννα, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

προχώρησε εν πλήρη απαρτία, στο άνοιγμα και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών του προσωρινού 

μειοδότη του ηλεκτρονικού ανοικτού  διαγωνισμού για την «ασφάλιση όλων των οχημάτων και 

μηχανημάτων του Δήμου» (Κ.Α. -6252.0001, -6253.0001)», ενδεικτικού προϋπολογισμού 77.507,00 

ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση 246/2019 της 

Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 2712/2019 Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε για 

δημοσίευση στον τοπικό Τύπο, αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του 

Δήμου στις 20/06/2019 με την περίληψη του διαγωνισμού 2/32270/20-06-2019. Είχε προηγηθεί 

έγκριση και διάθεση της πίστωσης του κωδικού με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Τέλος, ο 

διαγωνισμός αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ όπως ορίζει ο νόμος. 

 Επίσης προηγήθηκε η ανάδειξη προσωρινού μειοδότη η οποία εγκρίθηκε με την 290/2019 απόφαση 

της Ο.Ε. 

Η μειοδότρια εταιρεία – ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε. - στην συνέχεια υπέβαλε εμπρόθεσμα στις 

10/08/2019 τα δικαιολογητικά (πρωτότυπα) που ορίζονται από την διακήρυξη μετά από πρόσκληση 

μας στις 31/07/2019 όπως: 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου. 

 Πιστοποιητικό  έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν 

έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης η δεν τελούν υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή η από δικαστήριο η δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού η δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες η 

δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

 Ένορκη βεβαίωση, με την οποία να βεβαιώνεται ότι δεν υφίστανται πράξεις επιβολής 

προστίμου για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας και αδήλωτης εργασίας σε βάρος του 

οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, και αν υφίστανται ποιες είναι 

αυτές». 

 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας. 

 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου. 

 Ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας  

Η Επιτροπή αφού ήλεγξε και αξιολόγησε τα παραπάνω δικαιολογητικά ένα προς ένα, αποφαίνεται και 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να ορίσει οριστικό μειοδότη για την «ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων 

του Δήμου», την εταιρεία  ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε. που θα αποκαλείται παρακάτω 

‘ΑΝΑΔΟΧΟΣ’, ως ασφαλιστικός πράκτορας της ασφαλιστικής εταιρείας «ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ 

ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ» βάσει της από 5/12/2014 σύμβασης πρακτορεύσεως, με τιμή 55.026,00€ 

(η τιμή δεν επιβαρύνεται με φπα).» 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

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

Η  Επιτροπή 
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λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/43013/12-8-2019 εισήγηση του τμήματος προμηθειών Δήμου Ρόδου,  

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

 Την απόφαση με αρ. 246/2019 (ΑΔΑ: 66ΧΧΩ1Ρ-941) της οικονομικής επιτροπής με θέμα: 

«Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου 

Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ασφάλιση όλων των οχημάτων και 

μηχανημάτων του Δήμου», 

 Την απόφαση με αρ. 290/2019 (ΑΔΑ: 67Υ4Ω1Ρ-Ε77) της οικονομικής επιτροπής με θέμα: 

«Έγκριση πρακτικών επιτροπής ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού 

μειοδότη για την υπηρεσία “ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου 

Ρόδου”», 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α)  Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής του ανοικτού, ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη, «για την ασφάλιση όλων των οχημάτων 

και μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου, έτους 2019-2020» 

Β)  Ανακηρύσσει ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕΙΟΔΟΤΗ για την «ασφάλιση όλων των οχημάτων και 

μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου», την εταιρεία ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε.,  ως ασφαλιστικός 

πράκτορας της ασφαλιστικής εταιρείας «ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ», βάσει της από 

5/12/2014 σύμβασης πρακτορεύσεως, με τιμή 55.026,00€ (η τιμή δεν επιβαρύνεται με φπα).» 

 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
                                                                Aπόφ. Αρ. 315 / 2019 (ΑΔΑ: ΨΩΛΣΩ1Ρ-ΙΘΤ) 

Παροχή εντολής για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά στις 12-9-2019 και 

άδεια μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση της από 20-11-2013 και με αριθμό 

κατάθεσης ΕΦ18/23-1-2014 έφεσης του Αργυρού Αντωνίου του Ιωάννη και άλλων 9, 

που στρέφεται εναντίον του Δήμου Ρόδου και της με αριθμό 374/2013 απόφασης του 

Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου. 

(Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ. 2/43514/14-08-2019) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την γνωμοδότηση του νομικού 

συμβούλου Δήμου Ρόδου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αριθμ. πρωτ. 2/43514/14-8-2019, η οποία 

έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Παροχή εντολής για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά στις 12-9-2019 και άδεια 

μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση της από 20-11-2013 και με αριθμό κατάθεσης ΕΦ18/23-1-

2014 έφεσης του Αργυρού Αντωνίου του Ιωάννη και άλλων 9, που στρέφεται εναντίον του Δήμου 

Ρόδου και της με αριθμό 374/2013 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου.   

Ο Αργυρού Αντώνιος του Ιωάννη και άλλοι 9 εργαζόμενοι του Δήμου Ρόδου άσκησαν εναντίον του 

και εναντίον της με αριθμό 374/2013 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου 

την από 20-11-2013 και με αριθμό κατάθεσης ΕΦ18/23-1-2014 έφεσή τους, που απευθύνεται στο 

Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, με την οποία ζητούν την εξαφάνιση της εκκαλούμενης απόφασης, που 

απέρριψε αγωγή τους για καταβολή της χρηματικής παροχής των 176 ευρώ, για τους λόγους που 

αναφέρονται σ΄αυτήν, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε, μετά τη με αριθμό ΠΠΡ25/2019 πράξη της 

Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, η 12-9-2019 

στην έδρα του Δικαστηρίου, ήτοι στον Πειραιά.   

Για την παράστασή μου για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου την παραπάνω δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε 

άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για τη υπεράσπιση του Δήμου Ρόδου 

κατά της παραπάνω έφεσης, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Ρόδου, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, με την οποία να δίνεται σε εμένα, ως 

δικηγόρους του Δήμου με πάγια έμμισθη εντολή, η εντολή, το δικαίωμα και η πληρεξουσιότητα να 
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παραστώ στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά στις 12-9-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από 

αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο και να εκπροσωπήσω το Δήμο Ρόδου, να υποβάλω υπόμνημα 

και γενικά να προβώ σε κάθε νόμιμη για την απόρριψη της παραπάνω έφεσης.  

Επίσης θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή σας για τη χορήγηση σε εμένα της άδειας να 

μεταβώ στην Αθήνα στις 11-9-2019 μέχρι 12-9-2019 για να παραστώ στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά 

κατά τη δικάσιμο της παραπάνω έφεσης. 

Η απόφαση της Επιτροπής σας θα πρέπει να ληφθεί στην προσεχή συνεδρίασή της λόγω της 

ημερομηνίας συζήτησης της παραπάνω έφεσης και ενόψει της ανάληψης των καθηκόντων της νέας 

Δημοτικής Αρχής από τις 1-9-2019.  

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού Συμβούλου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/43514/14-8-2019 γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας Δήμου Ρόδου,  

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Παρέχει την άδεια και την εντολή στο νομικό σύμβουλο του Δήμου Ρόδου με έμμισθη εντολή κ. 

Σαλαμαστράκη Δημήτριο να μεταβεί στον Πειραιά στις 11 μέχρι 12-9-2019 και να παραστεί στο 

Διοικητικό Εφετείο Πειραιά στις 12-9-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή 

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

20-11-2013 και με αριθμό κατάθεσης ΕΦ18/23-1-2014 έφεσης του Αργυρού Αντωνίου 

του Ιωάννη και άλλων 9, που στρέφεται εναντίον του Δήμου Ρόδου και της με αριθμό 

374/2013 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, να υποβάλει 

υπόμνημα και γενικά να προβεί σε κάθε νόμιμη για την απόρριψη της παραπάνω έφεσης.  

 

 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
                                                                Aπόφ. Αρ. 316 / 2019 (ΑΔΑ: ΩΡΒ2Ω1Ρ-ΥΓΣ) 

Παροχή εντολής για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά στις 12-9-2019 και άδεια 

μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση της από 9-12-2013 και με αριθμό κατάθεσης ΕΦ21/23-

1-2014 έφεσης της Γιορδαμνή Καθολικής του Νικολάου και άλλων 9, που στρέφεται εναντίον 

του Δήμου Ρόδου και της με αριθμό 375/2013 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Ρόδου. 

(Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ. 2/43506/14-08-2019) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την γνωμοδότηση του νομικού 

συμβούλου Δήμου Ρόδου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αριθμ. πρωτ. 2/43506/14-8-2019, η οποία 

έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Παροχή εντολής για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά στις 12-9-2019 και άδεια 

μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση της από 9-12-2013 και με αριθμό κατάθεσης ΕΦ21/23-1-

2014 έφεσης της Γιορδαμνή Καθολικής του Νικολάου και άλλων 9, που στρέφεται εναντίον του 

Δήμου Ρόδου και της με αριθμό 375/2013 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Ρόδου.   

Η Γιορδαμνή Καθολική του Νικολάου και άλλοι 9 εργαζόμενοι του Δήμου Ρόδου άσκησαν 

εναντίον του και της με αριθμό 375/2013 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Ρόδου την από 9-12-2013 και με αριθμό κατάθεσης ΕΦ21/23-1-2014 έφεσή τους, που απευθύνεται 

στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, με την οποία ζητούν την εξαφάνιση της εκκαλούμενης απόφασης, 

που απέρριψε αγωγή τους για καταβολή της χρηματικής παροχής των 176 ευρώ, για τους λόγους που 

αναφέρονται σαυτήν, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε, μετά τη με αριθμό ΠΠΡ25/2019 πράξη της 
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Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, η 12-9-2019 

στην έδρα του Δικαστηρίου, ήτοι στον Πειραιά.   

Για την παράστασή μου για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου την παραπάνω δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε 

άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για τη υπεράσπιση του Δήμου Ρόδου 

κατά της παραπάνω έφεσης, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Ρόδου, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, με την οποία να δίνεται σε εμένα, ως 

δικηγόρους του Δήμου με πάγια έμμισθη εντολή, η εντολή, το δικαίωμα και η πληρεξουσιότητα να 

παραστώ στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά στις 12-9-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από 

αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο και να εκπροσωπήσω το Δήμο Ρόδου, να υποβάλω υπόμνημα 

και γενικά να προβώ σε κάθε νόμιμη για την απόρριψη της παραπάνω έφεσης.  

Επίσης θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή σας για τη χορήγηση σε εμένα της άδειας να 

μεταβώ στην Αθήνα στις 11-9-2019 μέχρι 12-9-2019 για να παραστώ στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά 

κατά τη δικάσιμο της παραπάνω έφεσης. 

Η απόφαση της Επιτροπής σας θα πρέπει να ληφθεί στην προσεχή συνεδρίασή της λόγω της 

ημερομηνίας συζήτησης της παραπάνω έφεσης και ενόψει της ανάληψης των καθηκόντων της νέας 

Δημοτικής Αρχής από τις 1-9-2019.  

 (Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού Συμβούλου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/43506/14-8-2019 γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας Δήμου Ρόδου,  

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Παρέχει την άδεια και την εντολή στο νομικό σύμβουλο του Δήμου Ρόδου με έμμισθη εντολή κ. 

Σαλαμαστράκη Δημήτριο να μεταβεί στον Πειραιά στις 11 μέχρι 12-9-2019 και να παραστεί στο 

Διοικητικό Εφετείο Πειραιά στις 12-9-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή 

ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο και να εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου κατά τη συζήτηση της από 9-

12-2013 και με αριθμό κατάθεσης ΕΦ21/23-1-2014 έφεσης της Γιορδαμνή Καθολικής του 

Νικολάου και άλλων 9, που στρέφεται εναντίον του Δήμου Ρόδου και της με αριθμό 375/2013 

απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, να υποβάλει υπόμνημα και γενικά 

να προβεί σε κάθε νόμιμη για την απόρριψη της παραπάνω έφεσης.  

 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
                                                                Aπόφ. Αρ. 317 / 2019 (ΑΔΑ: ΩΕΓΖΩ1Ρ-ΔΒΤ) 

Παροχή εντολής για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά στις 24-9-2019 και άδεια 

μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση της από 2-6-2014 και με αριθμό κατάθεσης ΕΦ146/25-

7-2014 έφεσης της Μπούχλα Ουρανίας χήρας Κων/νου, που στρέφεται εναντίον του Δήμου 

Ρόδου και της με αριθμό 256/2013 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου.  

(Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ. 2/43510/14-08-2019) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την γνωμοδότηση του νομικού 

συμβούλου Δήμου Ρόδου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αριθμ. πρωτ. 2/43510/14-8-2019, η οποία 

έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Παροχή εντολής για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά στις 24-9-2019 και άδεια 

μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση της από 2-6-2014 και με αριθμό κατάθεσης ΕΦ146/25-7-

2014 έφεσης της Μπούχλα Ουρανίας χήρας Κων/νου, που στρέφεται εναντίον του Δήμου Ρόδου και 

της με αριθμό 256/2013 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου.   

Η Μπούχλα Ουρανία χήρα Κων/νου άσκησε εναντίον του Δήμου Ρόδου και της με αριθμό 256/2014 

απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου την από 2-6-2014 και με αριθμό 
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κατάθεσης ΕΦ146/25-7-2014 έφεσή της, που απευθύνεται στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, με την 

οποία ζητά την εξαφάνιση της εκκαλούμενης απόφασης, που απέρριψε την αγωγή της για καταβολή 

αποζημίωσης λόγω του τραυματισμό της, για τους λόγους που αναφέρονται σαυτήν, δικάσιμος της 

οποίας ορίστηκε, μετά τη με αριθμό ΠΠΡ30/2019 πράξη της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου 

Διεύθυνσης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, η 24-9-2019 στην έδρα του Δικαστηρίου, ήτοι στον 

Πειραιά.   

Για την παράστασή μου για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου την παραπάνω δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε 

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

υπεράσπιση του Δήμου Ρόδου κατά της παραπάνω έφεσης, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την 

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

την οποία να δίνεται σε εμένα, ως δικηγόρους του Δήμου με πάγια έμμισθη εντολή, η εντολή, το 

δικαίωμα και η πληρεξουσιότητα να παραστώ στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά στις 24-9-2019 ή σε 

οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο και να εκπροσωπήσω το 

Δήμο Ρόδου, να υποβάλω υπόμνημα και γενικά να προβώ σε κάθε νόμιμη για την απόρριψη της 

παραπάνω έφεσης.  

Επίσης θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή σας για τη χορήγηση σε εμένα της άδειας να 

μεταβώ στην Αθήνα στις 23-9-2019 μέχρι 24-9-2019 για να παραστώ στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά 

κατά τη δικάσιμο της παραπάνω έφεσης. 

Η απόφαση της Επιτροπής σας θα πρέπει να ληφθεί στην προσεχή συνεδρίασή της λόγω της 

ημερομηνίας συζήτησης της παραπάνω έφεσης και ενόψει της ανάληψης των καθηκόντων της νέας 

Δημοτικής Αρχής από τις 1-9-2019.  

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού Συμβούλου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/43510/14-8-2019 γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας Δήμου Ρόδου,  

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Παρέχει την άδεια και την εντολή στο νομικό σύμβουλο του Δήμου Ρόδου με έμμισθη εντολή κ. 

Σαλαμαστράκη Δημήτριο να μεταβεί στον Πειραιά στις 23 μέχρι 24-9-2019 και να παραστεί στο 

Διοικητικό Εφετείο Πειραιά στις 24-9-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή 

ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο και να εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου κατά τη συζήτηση της από 2-

6-2014 και με αριθμό κατάθεσης ΕΦ146/25-7-2014 έφεσης της Μπούχλα Ουρανίας χήρας 

Κων/νου, που στρέφεται εναντίον του Δήμου Ρόδου και της με αριθμό 256/2013 απόφασης του 

Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, να υποβάλει υπόμνημα και γενικά να προβεί σε 

κάθε νόμιμη για την απόρριψη της παραπάνω έφεσης.  

 

 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
                                                                Aπόφ. Αρ. 318 / 2019 (ΑΔΑ: ΩΥ0ΜΩ1Ρ-932) 

Παροχή εντολής για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά στις 24-9-2019 και 

άδεια μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση της από 17-4-2015 και με αριθμό 

κατάθεσης ΕΦ148/17-6-2015 έφεσης του Παρασκευά Παναγιώτη του Νικολάου, που 

στρέφεται εναντίον του Δήμου Ρόδου και της με αριθμό 201/2014 απόφασης του 

Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου.   

(Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ. 2/43513/14-08-2019) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση της Νομικής 

Υπηρεσίας με αρ.πρωτ.: 2/43513/14.08.2019, η οποία έχει ως εξής:  
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«ΘΕΜΑ: Παροχή εντολής για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά στις 24-9-2019 και 

άδεια μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση της από 17-4-2015 και με αριθμό 

κατάθεσης ΕΦ148/17-6-2015 έφεσης του Παρασκευά Παναγιώτη του Νικολάου, που 

στρέφεται εναντίον του Δήμου Ρόδου και της με αριθμό 201/2014 απόφασης του 

Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου.   

Ο Παρασκευάς Παναγιώτης του Νικολάου άσκησε εναντίον του Δήμου Ρόδου και της με αριθμό 

201/2014 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου την από 17-4-2015 και με 

αριθμό κατάθεσης ΕΦ148/17-6-2015 έφεσή του, που απευθύνεται στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, με 

την οποία ζητά την εξαφάνιση της εκκαλούμενης απόφασης, που απέρριψε την αγωγή του για 

καταβολή αποζημίωσης λόγω μη έγκαιρης άρσης της απαλλοτρίωσης ακινήτου του, για τους λόγους 

που αναφέρονται σαυτήν, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε, μετά τη με αριθμό ΠΠΡ30/2019 πράξη της 

Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, η 24-9-2019 

στην έδρα του Δικαστηρίου, ήτοι στον Πειραιά.   

Για την παράστασή μου για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου την παραπάνω δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε 

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

υπεράσπιση του Δήμου Ρόδου κατά της παραπάνω έφεσης, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την 

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

την οποία να δίνεται σε εμένα, ως δικηγόρους του Δήμου με πάγια έμμισθη εντολή, η εντολή, το 

δικαίωμα και η πληρεξουσιότητα να παραστώ στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά στις 24-9-2019 ή σε 

οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο και να εκπροσωπήσω το 

Δήμο Ρόδου, να υποβάλω υπόμνημα και γενικά να προβώ σε κάθε νόμιμη για την απόρριψη της 

παραπάνω έφεσης.  

Επίσης θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή σας για τη χορήγηση σε εμένα της άδειας να 

μεταβώ στην Αθήνα στις 23-9-2019 μέχρι 24-9-2019 για να παραστώ στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά 

κατά τη δικάσιμο της παραπάνω έφεσης. 

Η απόφαση της Επιτροπής σας θα πρέπει να ληφθεί στην προσεχή συνεδρίασή της λόγω της 

ημερομηνίας συζήτησης της παραπάνω έφεσης και ενόψει της ανάληψης των καθηκόντων της νέας 

Δημοτικής Αρχής από τις 1-9-2019.  

 (Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου ) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/43513/14-8-2019 εισήγηση της νομικής υπηρεσίας,  

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Παρέχει την άδεια και την εντολή στο νομικό σύμβουλο του Δήμου Ρόδου με έμμισθη εντολή κ. 

Σαλαμαστράκη Δημήτριο να μεταβεί στον Πειραιά στις 23 μέχρι 24-9-2019 και να παραστεί στο 

Διοικητικό Εφετείο Πειραιά στις 24-9-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή 

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

17-4-2015 και με αριθμό κατάθεσης ΕΦ148/17-6-2015 έφεσης του Παρασκευά Παναγιώτη του 

Νικολάου, που στρέφεται εναντίον του Δήμου Ρόδου και της με αριθμό 201/2014 απόφασης του 

Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου και απευθύνεται στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, 

να υποβάλει υπόμνημα και γενικά να προβεί σε κάθε νόμιμη για την απόρριψη της παραπάνω 

έφεσης.  

 

 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
                                                                Aπόφ. Αρ. 319 / 2019 (ΑΔΑ: ΩΒ9ΕΩ1Ρ-Ω5Μ) 

Παροχή εντολής για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά στις 19-9-2019 και 

άδεια μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση της από 30-9-2010 και με αριθμό 

κατάθεσης ΕΦ699/18-10-2010 έφεσης του Τσαγκαράκη Ιορδάνη του Γεωργίου, που 
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στρέφεται εναντίον του πρώην Δήμου Καμείρου και της με αριθμό 220/2010 απόφασης 

του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου 

(Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ. 2/43515/14-08-2019) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση της Νομικής 

Υπηρεσίας με αρ.πρωτ.: 2/43515/14.08.2019, η οποία έχει ως εξής:  

 

ΘΕΜΑ: Παροχή εντολής για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά στις 19-9-2019 και 

άδεια μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση της από 30-9-2010 και με αριθμό 

κατάθεσης ΕΦ699/18-10-2010 έφεσης του Τσαγκαράκη Ιορδάνη του Γεωργίου, που 

στρέφεται εναντίον του πρώην Δήμου Καμείρου και της με αριθμό 220/2010 απόφασης 

του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου.   

Ο Τσαγκαράκης Ιορδάνης του Γεωργίου άσκησε εναντίον του πρώην Δήμου Καμείρου και της με 

αριθμό 220/2010 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου την από 30-0-2010 και 

με αριθμό κατάθεσης ΕΦ699/18-10-2019 έφεσή του, που απευθύνεται στο Διοικητικό Εφετείο 

Πειραιά, με την οποία ζητά την εξαφάνιση της εκκαλούμενης απόφασης, για τους λόγους που 

αναφέρονται σαυτήν, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε, μετά τη με αριθμό ΠΠΡ27/2019 πράξη της 

Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, η 19-9-2019 

στην έδρα του Δικαστηρίου, ήτοι στον Πειραιά.   

Για την παράστασή μου για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου την παραπάνω δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε 

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

υπεράσπιση του Δήμου Ρόδου κατά της παραπάνω έφεσης, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την 

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

την οποία να δίνεται σε εμένα, ως δικηγόρους του Δήμου με πάγια έμμισθη εντολή, η εντολή, το 

δικαίωμα και η πληρεξουσιότητα να παραστώ στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά στις 19-9-2019 ή σε 

οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο και να εκπροσωπήσω το 

Δήμο Ρόδου, να υποβάλω υπόμνημα και γενικά να προβώ σε κάθε νόμιμη για την απόρριψη της 

παραπάνω έφεσης.  

Επίσης θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή σας για τη χορήγηση σε εμένα της άδειας να 

μεταβώ στην Αθήνα στις 18-9-2019 μέχρι 19-9-2019 για να παραστώ στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά 

κατά τη δικάσιμο της παραπάνω έφεσης. 

Η απόφαση της Επιτροπής σας θα πρέπει να ληφθεί στην προσεχή συνεδρίασή της λόγω της 

ημερομηνίας συζήτησης της παραπάνω έφεσης και ενόψει της ανάληψης των καθηκόντων της νέας 

Δημοτικής Αρχής από τις 1-9-2019.  

 (Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου ) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/43515/14-8-2019 εισήγηση της νομικής υπηρεσίας,  

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

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Παρέχει την άδεια και την εντολή στο νομικό σύμβουλο του Δήμου Ρόδου με έμμισθη εντολή κ. 

Σαλαμαστράκη Δημήτριο να μεταβεί στον Πειραιά στις 18 μέχρι 19-9-2019 και να παραστεί στο 

Διοικητικό Εφετείο Πειραιά στις 19-9-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή 

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

30-0-2010 και με αριθμό κατάθεσης ΕΦ699/18-10-2019 έφεσης του Τσαγκαράκη Ιορδάνη του  

Γεωργίου, που στρέφεται του πρώην Δήμου Καμείρου και της με αριθμό 220/2010 απόφασης 

του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου και απευθύνεται στο Διοικητικό Εφετείο 

Πειραιά, να υποβάλει υπόμνημα και γενικά να προβεί σε κάθε νόμιμη για την απόρριψη της 

παραπάνω έφεσης.  
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ΘΕΜΑ 7
ο
                                                                Aπόφ. Αρ. 320 / 2019 (ΑΔΑ: 7Ν4ΝΩ1Ρ-Ξ4Ζ) 

Παροχή εντολής για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά στις 19-9-2019 και άδεια 

μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση της από 27-10-2010 και με αριθμό κατάθεσης ΕΦ82/26-

1-2011 έφεσης του Φούκα Χρήστου του Ιωάννη, που στρέφεται εναντίον του πρώην Δήμου 

Ιαλυσού και της με αριθμό 233/2010 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Ρόδου. 

(Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ. 2/43511/14-08-2019) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την γνωμοδότηση του νομικού 

συμβούλου Δήμου Ρόδου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αριθμ. πρωτ. 2/43511/14-8-2019, η οποία 

έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Παροχή εντολής για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά στις 19-9-2019 και άδεια 

μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση της από 27-10-2010 και με αριθμό κατάθεσης ΕΦ82/26-1-

2011 έφεσης του Φούκα Χρήστου του Ιωάννη, που στρέφεται εναντίον του πρώην Δήμου Ιαλυσού και 

της με αριθμό 233/2010 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου.   

Ο Φούκας Χρήστος του Ιωάννη άσκησε εναντίον του πρώην Δήμου Ιαλυσού και της με αριθμό 

233/2010 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου την από 27-10-2010 και με 

αριθμό κατάθεσης ΕΦ82/26-1-2011 έφεσή του, που απευθύνεται στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, με 

την οποία ζητά την εξαφάνιση της εκκαλούμενης απόφασης, που απέρριψε την προσφυγή λόγω μη 

κατάταξης στο 10
ο
 μισθολογικό κλιμάκιο, για τους λόγους που αναφέρονται σαυτήν, δικάσιμος της 

οποίας ορίστηκε, μετά τη με αριθμό ΠΠΡ27/2019 πράξη της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου 

Διεύθυνσης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, η 19-9-2019 στην έδρα του Δικαστηρίου, ήτοι στον 

Πειραιά.   

Για την παράστασή μου για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου την παραπάνω δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε 

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

υπεράσπιση του Δήμου Ρόδου κατά της παραπάνω έφεσης, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την 

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

την οποία να δίνεται σε εμένα, ως δικηγόρους του Δήμου με πάγια έμμισθη εντολή, η εντολή, το 

δικαίωμα και η πληρεξουσιότητα να παραστώ στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά στις 19-9-2019 ή σε 

οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο και να εκπροσωπήσω το 

Δήμο Ρόδου, να υποβάλω υπόμνημα και γενικά να προβώ σε κάθε νόμιμη για την απόρριψη της 

παραπάνω έφεσης.  

Επίσης θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή σας για τη χορήγηση σε εμένα της άδειας να 

μεταβώ στην Αθήνα στις 18-9-2019 μέχρι 19-9-2019 για να παραστώ στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά 

κατά τη δικάσιμο της παραπάνω έφεσης. 

Η απόφαση της Επιτροπής σας θα πρέπει να ληφθεί στην προσεχή συνεδρίασή της λόγω της 

ημερομηνίας συζήτησης της παραπάνω έφεσης και ενόψει της ανάληψης των καθηκόντων της νέας 

Δημοτικής Αρχής από τις 1-9-2019.  

 (Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού Συμβούλου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/43511/14-8-2019 γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας Δήμου Ρόδου,  

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Παρέχει την άδεια και την εντολή στο νομικό σύμβουλο του Δήμου Ρόδου με έμμισθη εντολή κ. 

Σαλαμαστράκη Δημήτριο να μεταβεί στον Πειραιά στις 18 μέχρι 19-9-2019 και να παραστεί στο 

Διοικητικό Εφετείο Πειραιά στις 19-9-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή 

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

27-10-2010 και με αριθμό κατάθεσης ΕΦ82/26-1-2011 έφεσης του Φούκα Χρήστου του Ιωάννη, 
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που στρέφεται εναντίον του πρώην Δήμου Ιαλυσού και της με αριθμό 233/2010 απόφασης του 

Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, να υποβάλει υπόμνημα και γενικά να προβεί σε 

κάθε νόμιμη για την απόρριψη της παραπάνω έφεσης.  

 

 

 

ΘΕΜΑ 8
ο
                                                                Aπόφ. Αρ. 321 / 2019 (ΑΔΑ: Ω21ΘΩ1Ρ-Ε6Θ) 

Παροχή εντολής για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά στις 19-9-2019 και άδεια 

μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση της από 27-12-2010 και με αριθμό κατάθεσης ΕΦ83/26-

1-2011 έφεση του πρώην Δήμου Ροδίων που στρέφεται εναντίον του Σαλίχ Μπαχτσεβάν του 

Μεχμέτ και άλλων 3 και της με αριθμό 269/2010 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Ρόδου. 

(Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ. 2/43584/14-08-2019) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την γνωμοδότηση του νομικού 

συμβούλου Δήμου Ρόδου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αριθμ. πρωτ. 2/43584/14-8-2019, η οποία 

έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Παροχή εντολής για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά στις 19-9-2019 και άδεια 

μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση της από 27-12-2010 και με αριθμό κατάθεσης ΕΦ83/26-1-

2011 έφεση του πρώην Δήμου Ροδίων που στρέφεται εναντίον του Σαλίχ Μπαχτσεβάν του Μεχμέτ 

και άλλων 3 και της με αριθμό 269/2010 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου.   

Ο πρώην Δήμος Ροδίων άσκησε, δια του πρώην  νομικού συμβούλου του με πάγια έμμισθη εντολή 

Θεοδώρου Φραράκη, εναντίον του Σαλίχ Μπαχτσεβάν του Μεχμέτ και άλλων 3 και της με αριθμό 

269/2010 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου την από 27-12-2010 και με 

αριθμό κατάθεσης ΕΦ83/26-1-2011 έφεσή του, που απευθύνεται στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, με 

την οποία ζητά την εξαφάνιση της εκκαλούμενης απόφασης, που έκαμε δεκτή την αγωγή των 

εφεσίβλητων για την καταβολή αποζημίωσης, για τους λόγους που αναφέρονται σαυτήν, δικάσιμος 

της οποίας ορίστηκε, μετά τη με αριθμό ΠΠΡ27/2019 πράξη της Προέδρου του Τριμελούς 

Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, η 19-9-2019 στην έδρα του Δικαστηρίου, 

ήτοι στον Πειραιά.   

Πρέπει επομένως να ληφθεί απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με 

το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, για την έγκριση της άσκησης από το Δήμο Ρόδου της 

παραπάνω έφεσης. Επίσης για την παράστασή μου για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου την παραπάνω 

δικάσιμο 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, θα πρέπει να ληφθεί 

απόφαση με την οποία να δίνεται σε εμένα, ως δικηγόρος του Δήμου με πάγια έμμισθη εντολή, η 

εντολή, το δικαίωμα και η πληρεξουσιότητα να παραστώ στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά στις 19-9-

2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο και να 

εκπροσωπήσω το Δήμο Ρόδου, να υποβάλω υπόμνημα και γενικά να προβώ σε κάθε νόμιμη για γίνει 

δεκτή η παραπάνω έφεση και να απορριφθεί η αγωγή των εφεσίβλητων.  

Επίσης θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή σας για τη χορήγηση σε εμένα της άδειας να 

μεταβώ στην Αθήνα στις 18-9-2019 μέχρι 19-9-2019 για να παραστώ στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά 

κατά τη δικάσιμο της παραπάνω έφεσης. 

Η απόφαση της Επιτροπής σας θα πρέπει να ληφθεί στην προσεχή συνεδρίασή της λόγω της 

ημερομηνίας συζήτησης της παραπάνω έφεσης και ενόψει της ανάληψης των καθηκόντων της νέας 

Δημοτικής Αρχής από τις 1-9-2019.  

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού Συμβούλου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/43584/14-8-2019 γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας Δήμου Ρόδου,  

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

Α. Εγκρίνει την άσκηση από τον πρώην Δήμο Ροδίων της από 27-12-2010 και με αριθμό 

κατάθεσης ΕΦ83/26-1-2011 έφεσης που στρέφεται εναντίον του Σαλίχ Μπαχτσεβάν του Μεχμέτ 

και άλλων 3 και της με αριθμό 269/2010 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Ρόδου. 

Β. Παρέχει την άδεια και την εντολή στο νομικό σύμβουλο του Δήμου Ρόδου με έμμισθη εντολή 

κ. Σαλαμαστράκη Δημήτριο να μεταβεί στον Πειραιά στις 18 μέχρι 19-9-2019 και να παραστεί 

στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά στις 19-9-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από 

αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο και να εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου κατά τη συζήτηση 

της αμέσως παραπάνω έφεσής του, να υποβάλει υπόμνημα και γενικά να προβεί σε κάθε νόμιμη 

για να γίνει δεκτή η παραπάνω έφεση. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 9
ο
                                                                Aπόφ. Αρ. 322 / 2019 (ΑΔΑ: 6Ε56Ω1Ρ-5ΝΩ) 

Παροχή εντολής για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά στις 19-9-2019 και 

άδεια μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση της από 27-10-2010 και με αριθμό 

κατάθεσης ΕΦ123/31-1-2011 έφεσης της Ταμβακά Μαρίας του Γεωργίου, που 

στρέφεται εναντίον του πρώην Δήμου Ροδίων και της με αριθμό 236/2010 απόφασης του 

Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου 

(Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ. 2/43587/14-08-2019) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση της Νομικής 

Υπηρεσίας με αρ.πρωτ.: 2/43587/14.08.2019, η οποία έχει ως εξής:  

 

ΘΕΜΑ: Παροχή εντολής για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά στις 19-9-2019 και 

άδεια μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση της από 27-10-2010 και με αριθμό 

κατάθεσης ΕΦ123/31-1-2011 έφεσης της Ταμβακά Μαρίας του Γεωργίου, που 

στρέφεται εναντίον του πρώην Δήμου Ροδίων και της με αριθμό 236/2010 απόφασης 

του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου.   

Η Ταμβακά Μαρία του Γεωργίου άσκησε εναντίον του πρώην Δήμου Ροδίων και της με αριθμό 

236/2010 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου την από 27-10-2010 και με 

αριθμό κατάθεσης ΕΦ123/31-1-2011 έφεσή της, που απευθύνεται στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, με 

την οποία ζητά την εξαφάνιση της εκκαλούμενης απόφασης, που απέρριψε την προσφυγή λόγω μη 

κατάταξης στο 11
ο
 μισθολογικό κλιμάκιο, για τους λόγους που αναφέρονται σαυτήν, δικάσιμος της 

οποίας ορίστηκε, μετά τη με αριθμό ΠΠΡ27/2019 πράξη της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου 

Διεύθυνσης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, η 19-9-2019 στην έδρα του Δικαστηρίου, ήτοι στον 

Πειραιά.   

Για την παράστασή μου για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου την παραπάνω δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε 

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

υπεράσπιση του Δήμου Ρόδου κατά της παραπάνω έφεσης, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την 

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

την οποία να δίνεται σε εμένα, ως δικηγόρους του Δήμου με πάγια έμμισθη εντολή, η εντολή, το 

δικαίωμα και η πληρεξουσιότητα να παραστώ στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά στις 19-9-2019 ή σε 

οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο και να εκπροσωπήσω το 

Δήμο Ρόδου, να υποβάλω υπόμνημα και γενικά να προβώ σε κάθε νόμιμη για την απόρριψη της 

παραπάνω έφεσης.  

Επίσης θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή σας για τη χορήγηση σε εμένα της 

άδειας να μεταβώ στην Αθήνα στις 18-9-2019 μέχρι 19-9-2019 για να παραστώ στο 

Διοικητικό Εφετείο Πειραιά κατά τη δικάσιμο της παραπάνω έφεσης. 
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Η απόφαση της Επιτροπής σας θα πρέπει να ληφθεί στην προσεχή συνεδρίασή της λόγω της 

ημερομηνίας συζήτησης της παραπάνω έφεσης και ενόψει της ανάληψης των καθηκόντων 

της νέας Δημοτικής Αρχής από τις 1-9-2019.  

 (Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου ) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/43587/14-8-2019 εισήγηση της νομικής υπηρεσίας,  

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Παρέχει την άδεια και την εντολή στο νομικό σύμβουλο του Δήμου Ρόδου με έμμισθη εντολή κ. 

Σαλαμαστράκη Δημήτριο να μεταβεί στον Πειραιά στις 18 μέχρι 19-9-2019 και να παραστεί στο 

Διοικητικό Εφετείο Πειραιά στις 19-9-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή 

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

27-10-2010 και με αριθμό κατάθεσης ΕΦ123/31-1-2011 έφεσης της Ταμβακά Μαρίας του 

Γεωργίου, που στρέφεται εναντίον του πρώην Δήμου Ροδίων και της με αριθμό 236/2010 

απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου και απευθύνεται στο Διοικητικό 

Εφετείο Πειραιά, να υποβάλει υπόμνημα και γενικά να προβεί σε κάθε νόμιμη για την απόρριψη 

της παραπάνω έφεσης.  

 

 

 

ΘΕΜΑ 10
ο
                                                                Aπόφ. Αρ. 323 / 2019 (ΑΔΑ: 6ΓΑΘΩ1Ρ-ΗΕΔ) 

Παροχή εντολής για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά στις 19-9-2019 και άδεια 

μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση της από 19-4-2011 και με αριθμό κατάθεσης ΕΦ310/17-

5-2011 έφεση του Χριστοφίδη Αλέξανδρου του Γεωργίου, που στρέφεται εναντίον του πρώην 

Δήμου Ροδίων και της με αριθμό 40/2011 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Ρόδου. 

(Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ. 2/43588/14-08-2019) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την γνωμοδότηση του νομικού 

συμβούλου Δήμου Ρόδου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αριθμ. πρωτ. 2/43588/14-8-2019, η οποία 

έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Παροχή εντολής για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά στις 19-9-2019 και άδεια 

μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση της από 19-4-2011 και με αριθμό κατάθεσης ΕΦ310/17-5-

2011 έφεση του Χριστοφίδη Αλέξανδρου του Γεωργίου, που στρέφεται εναντίον του πρώην Δήμου 

Ροδίων και της με αριθμό 40/2011 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου.   

Ο Χριστοφίδης Αλέξανδρος του Γεωργίου άσκησε εναντίον του πρώην Δήμου Ροδίων και της με 

αριθμό 40/2011 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου την από 19-4-2011 και με 

αριθμό κατάθεσης ΕΦ310/17-5-2011 έφεσή του, που απευθύνεται στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, με 

την οποία ζητά την εξαφάνιση της εκκαλούμενης απόφασης, που απέρριψε την αγωγή του για 

καταβολή αποζημίωσης, για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε, 

μετά τη με αριθμό ΠΠΡ27/2019 πράξη της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του 

Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, η 19-9-2019 στην έδρα του Δικαστηρίου, ήτοι στον Πειραιά.   

Για την παράστασή μου για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου την παραπάνω δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε 

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

υπεράσπιση του Δήμου Ρόδου κατά της παραπάνω έφεσης, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την 

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

την οποία να δίνεται σε εμένα, ως δικηγόρους του Δήμου με πάγια έμμισθη εντολή, η εντολή, το 

δικαίωμα και η πληρεξουσιότητα να παραστώ στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά στις 19-9-2019 ή σε 

οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο και να εκπροσωπήσω το 
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Δήμο Ρόδου, να υποβάλω υπόμνημα και γενικά να προβώ σε κάθε νόμιμη για την απόρριψη της 

παραπάνω έφεσης.  

Επίσης θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή σας για τη χορήγηση σε εμένα της άδειας να 

μεταβώ στην Αθήνα στις 18-9-2019 μέχρι 19-9-2019 για να παραστώ στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά 

κατά τη δικάσιμο της παραπάνω έφεσης. 

Η απόφαση της Επιτροπής σας θα πρέπει να ληφθεί στην προσεχή συνεδρίασή της λόγω της 

ημερομηνίας συζήτησης της παραπάνω έφεσης και ενόψει της ανάληψης των καθηκόντων της νέας 

Δημοτικής Αρχής από τις 1-9-2019.  

 (Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού Συμβούλου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/43588/14-8-2019 γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας Δήμου Ρόδου,  

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Παρέχει την άδεια και την εντολή στο νομικό σύμβουλο του Δήμου Ρόδου με έμμισθη εντολή κ. 

Σαλαμαστράκη Δημήτριο να μεταβεί στον Πειραιά στις 18 μέχρι 19-9-2019 και να παραστεί στο 

Διοικητικό Εφετείο Πειραιά στις 19-9-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή 

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

19-4-2011 και με αριθμό κατάθεσης ΕΦ310/17-5-2011 έφεσης του Χριστοφίδη Αλέξανδρου του 

Γεωργίου, που στρέφεται εναντίον του πρώην Δήμου Ροδίων και της με αριθμό 40/2011 

απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, να υποβάλει υπόμνημα και γενικά 

να προβεί σε κάθε νόμιμη για την απόρριψη της παραπάνω έφεσης.  

 

 

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

Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της παρούσας  τακτικής  συνεδρίασης. 

 

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                

   

 

      Διακοσταματίου Σάββας 

 

           ΤΑ ΜΕΛΗ  

Κορωναίος Ιωάννης 

 

 

Παρασκευάς Δημήτριος 

 

 

Σταυρής Μιχαήλ                                                                                     

 

 

Ψυλλάκης Βασίλειος  

 

 

Παλαιολόγου Μιχαήλ 

                 

 

 Χατζηλαζάρου  Μαρία 


