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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  30/07/2021  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Ρόδου 

 

Αριθ. Πρακτικού: 18/30-07-2021    Αριθ. Απόφασης: 151/2021 

 
Στη Ρόδο σήμερα την 30η Ιουλίου  του  2021  ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 16.30 
το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε με τηλεδιάσκεψη σε Τακτική Συνεδρίαση  στην 

Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, σύμφωνα 
με τα διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 163/33282/29.05.2020 του Υπουργείου 
Εσωτερικών και τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 12 της 

Κοινής Υπουργικής Απόφασης αρ.Δ1α/ΓΠ οικ.30612/16.05.2020 (Β΄1869) και την 
παρ.3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης οικ.Δ1α/Γ.Π. 

οικ.32009/23.05.2020 (Β 1988),καθώς και την ΚΥΑ 429/12.3.2020 (ΦΕΚ 850 Β) και το 
άρθρο 1 αυτής που ορίζει ότι «Με την τηλεδιάσκεψη δίνεται η δυνατότητα σε ένα ή 
περισσότερα ή σε όλα τα μέλη ενός συλλογικού οργάνου, αλλά και σε πρόσωπα που 

συμμετέχουν ή καλούνται από συλλογικά όργανα, να λαμβάνουν μέρος σε μία 
διάσκεψη χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία στο χώρο συνεδρίασης 

των υπόλοιπων μελών του συλλογικού οργάνου» και την εγκύκλιο 426/2020 με αρ. 
πρωτ. 77233/13-11-2020 του ΥΠΕΣ, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. 
Καμπουράκη. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/36539/26.07.2021  έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε και 
κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις 
διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και 95 του Ν.3463/2006. 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ -

Αντιδήμαρχος 

 

27.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- Επικεφαλής 

παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

2.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- 

Αντιδήμαρχος   
28.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

3.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
29.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 30.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-  

   Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

4.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - 

Αντιδήμαρχος 
31.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
32.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

6.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
 

7.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  

8.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

9.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 

–Αντιδήμαρχος 

33.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 
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11.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

12.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

13.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
 

14.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 35.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 
Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» 

15.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 36.ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Γραμματέας Δ.Σ 

16.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  37.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

17.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος 

Δ.Σ. 
38.ΜΠΙΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

18.ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ- Αντιδήμαρχος  

39.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος  

19.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

20.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 
Αντιδήμαρχος 

 

  21.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ -     
  Αντιδήμαρχος    

 

22.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

 

23.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
 Αντιδήμαρχος 

 

24.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

25.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
 

26.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 6.ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής  
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» 

2.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 7.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 8.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

4.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 9.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

5.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ  10.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

Παρούσα στη Συνεδρίαση είναι η Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα Κυριακή 
Νικολαϊδου.  

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 
Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  οι τριάντα εννέα (39), ο Πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.  
 
 

Θ Ε Μ Α 2ο εκτός Ημερήσιας Διάταξης : Ανάκληση των υπ’αρ.  60/18-02-2015 
και 1302/27-11-2018 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. 
ΣΧΕΤ: α) To αρ. πρωτ. εισ. 02/35932/21-07-2021 από 13-07-2021 έγγραφο του Διοικητικού Εφετείου 
Πειραιά, μετά συνημμένης από 17-07-2019 Αγωγής της ανώνυμης εταιρείας  «Στήριξις Τεχνική Α.Ε.», με 
ορισμό δικασίμου την 24-09-2021.  
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   β) Η αρ. πρωτ. 02/70726/24-12-20219 Γνωμοδότηση μας, μετά της συνημμένης αρ. πρωτ. 
02/45757/23-07-2018 προηγούμενης Γνωμοδότησης μας και της από 21-12-2018 προσφυγής στην 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου του πρ. δημοτικού συμβούλου κ. Γ. Υψηλάντη.   
   γ) Το αρ. πρωτ. 39715/27-07-2021 έγγραφο του Επιτρόπου της Υπηρεσίας Επιτρόπου  Π.Ε. 

Ρόδου του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Ι.Κορνιλάκη, μετά συνημμένης υπ. αρ 02/05-06-2021 Πράξης 

Επιστροφής χρηματικού εντάλματος  και από 06-06-2019 αποδεικτικού επίδοσης της πράξης. 

 

Ο Δήμαρχος Ρόδου κ.Αντώνης Β. Καμπουράκης εισηγούμενος το θέμα, θέτει υπόψη 
του Σώματος την εισήγηση της  Νομικής Υπηρεσίας  του Δήμου Ρόδου κ. Θεόδωρου 
Παπαγεωργίου, η οποία έχει ως εξής: 

 
               1)Στις 21-07-2021 πρωτοκολλήθηκε η από 13-07-2021 Κλήση του 

Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, σύμφωνα με την οποία στις 24-09-2021 εκδικάζεται η  
από 17-07-2019 αγωγή της εταιρείας «Στήριξις Τεχνική Α.Ε», με την οποία 
εδραζόμενη στην  υπ’ αρ.  60/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 

υποκατάστασης και στην υπ’αρ. 1302/2018 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου περί καταβολής αποζημίωσης λόγω διάλυσης σύμβασης με 

τεκμαιρόμενο όφελος, αξιώνει εντόκως την εγκριθείσα αποζημίωση  με την 
παραπάνω απόφαση. 
              Δηλαδή την έντοκη καταβολή ποσού 256.939,47 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 

ποσού 61.665,47 και συνολικά 318.604,94 ευρώ, που ορισθηκε με την  με την 
υπ’αρ. 1302/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ως αποζημίωση λόγω 

διάλυσης της σύμβασης του ανεκτέλεστου έργου «Κατασκευή Κλειστού 
Γυμναστηρίου Δήμου Ρόδου Ν. Δωδεκανήσου», στην οποία σύμβαση μετά την 
ολοκλήρωση  από την αρχική ανάδοχο Κ/Ξ «Ηλιοχώρα Α.Ε. – Τοπιοκατασκευή Α.Ε.» 

της διαδικασίας διάλυσης – ματαίωσης του έργου, υπεισήλθε η ενάγουσα εταιρεία 
«Στήριξις Τεχνική Α.Ε», κατά υποκατάσταση της αναδόχου σύμφωνα με την 

υπ’αρ. 60/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Ειδικότερα στην ως ανωτέρω αγωγή, η ενάγουσα περιγράφει ότι κατόπιν της 

ως άνω υπ’αρ. 1302/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, έγινε από 
πλευράς του Δήμου Ρόδου η προβλεπόμενη για τη πληρωμή της πράξη 

Ανάληψη Υποχρέωσης, πλην το εκδοθέν τιμολόγιο της δεν πληρώθηκε – χωρίς 
να εξηγεί το λόγο – και κατόπιν αυτού ενδίκως πλέον αξιώνει την καταβολή σύμφωνα 

με τη Σύμβαση του παραπάνω έργου, άλλως σύμφωνα με τις διατάξεις περί  
αδικαιολόγητου  πλουτισμού  εφόσον η σύμβαση πάσχει από τυπική ή ουσιαστική 
πλημμέλεια.  

 
 2) Πριν την έκδοση της υπ’αρ. 1302/2018 απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου, ως Νομική Υπηρεσία με την  αρ. πρωτ. 02/45757/23-07-2018 
Γνωμοδότηση του υπογράφοντα ν. Συμβούλου, εκφράσαμε επιφυλάξεις για τη 
νομιμότητα της αξίωσης  αποζημίωσης  τότε μάλιστα επί μεγαλύτερου ποσού 

και δη  1.015.986,03 ευρώ, που με την αρ. πρωτ. 02/43212/11-07-2018 «αίτηση-
όχληση» ζήτησε   η εταιρεία «Στήριξις Τεχνική Α.Ε», ως διάδοχος  κατά υποκατάσταση 

της αναδόχου Κ/Ξ «Ηλιοχώρα Α.Ε. – Τοπιοκατασκευή Α.Ε.» και αφού αναφερθήκαμε σε 
επί της διάλυσης της σύμβασης αντίφαση των νομικών  βάσεων των αξιώσεων 
αποζημίωσης,  μεταξύ αρχικής αναδόχου (για θετικές ζημιές αρ. 26 Ν. 3669/2008) και 

της με υποκατάσταση διαδόχου της  (τεκμαιρόμενο όφελος αρ. 64 Ν 3669/2008), 
αναφερθήκαμε επίσης ότι « υπάρχουν επίσης εξαιρετικά σοβαρά και κρίσιμα 

ζητήματα προς εξέταση», όπως: 
 α) παραγραφής, β) αν, γιατί και ποιών οργάνων είναι η  υπαιτιότητα εξ 

αιτίας της οποίας  επήλθε πράγματι ή όχι αυτοδίκαιη εκ του νόμου διάλυση της 

σύμβασης,  γ)αν, γιατί και ποιών οργάνων είναι η  υπαιτιότητα εξ αιτίας της 
οποίας  επήλθε πράγματι ή όχι  αυτοδίκαιη έγκριση τελικής επιμέτρησης των 

εκτελεσθεισών (και ποιών) εργασιών και κατά πόσο βέβαια η άπρακτη 
πάροδος προθεσμιών συνιστά αυτοδίκαιη έγκριση λογαριασμών  επιμετρήσεων 
( λόγω αλλαγής νομολογίας κατά την οποία πλέον  δεν υπάρχει σιωπηρή 
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έγκριση βλ. αποφ. 1208/2012 ΣτΕ), δ)  ως προς τον ποιος ήταν ο λόγος και η 

ακριβής αιτία της εισήγησης και της έγκρισης από το Δημοτικό Συμβούλιο  της 
υποκατάστασης αναδόχου το έτος 2015 και αν ήταν δυνατόν αυτό να γίνει  επί 
ήδη διαλυθείσας εργολαβίας από το 2012, όπως η αιτούσα – οχλούσα εταιρεία 

διατείνεται και επί της οποίας αντίθετα από το 2009 εγκρίθηκε η ματαίωση της 
διάλυσης της εργολαβίας ( απόφαση 520/14-09-2009 Δ.Σ.). 

       Επίσης αναφερθήκαμε  και ζητήσαμε πληροφορίες για  σχετικό με τη 
υπόθεση, χωρίς πρωτόκολλο έγγραφο από το 2012 της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών, που διαβιβάσθηκε στη Νομική Υπηρεσία και υπάρχει 

στο αρχείο της Νομικής Υπηρεσίας , από το οποίο προκύπτουν κρίσιμα στοιχεία 
αλλά και εύλογα ερωτήματα , όπως α) υπηρεσιακή βεβαίωση  ότι το κώλυμα 

προόδου του συγκεκριμένου έργου,  χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου Ρόδου, 
γεννήθηκε από εξωγενείς παράγοντες μετά την σύναψη της σύμβασης και 

συγκεκριμένα,  λόγω  ανασκαφικών ερευνών της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, 
εκχέρσωση από τη θάλασσα σημαντικών παραθαλάσσιου τμήματος και 
απομείωση του τμήματος  οικοπέδου από την πρόσφατη κατασκευή της 

περιμετρική οδού, β) ότι  εκκρεμεί η μετατόπιση εκτέλεσης του ίδιου έργου 
στην Μ.Γ. Γ 31 Γαιών Ρόδου (περιοχή «Ρένης») και τούτο μάλιστα κατά 

αποδοχή και της ίδιας της αναδόχου αρχικής εταιρείας, σύμφωνα με το αρ.  
πρωτ. 16271/09-09-2009 έγγραφο αυτής ματαίωσης της διάλυσης της 
εργολαβίας, ( το οποίο βέβαια δεσμεύει και τη σημερινή αιτούσα – οχλούσα εταιρεία, 

σύμφωνα με την καθομολογία της υποκατάσταση αυτής  στα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις της αναδόχου, γ) παραδοχής προόδου των διαδικασιών εκτέλεσης 

του έργου στην άλλη θέση στη περιοχής της Ρένης» και δ) ότι ενώ με την υπ. 
αρ. 520/2009 απόφαση του Δ.Σ. αποφασίσθηκε η ματαίωση της διάλυσης της 
εργολαβίας και ενώ τουλάχιστο κατά το ίδιο έγγραφο διαφαίνεται εξέλιξη εκτέλεσης 

αυτού σε άλλη θέση, το έγγραφο αυτό ως εισήγηση προς το Δ.Σ. κλείνει με αίτημα 
διάλυσης της σύμβασης. .    

 Τέλος λόγω της κρισιμότητας και των πτυχών  του όλου θέματος, ζητήσαμε   
να oρισθεί Επιτροπή εξέτασης της υπόθεσης από εκπροσώπους της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της 

Νομικής Υπηρεσίας, οι οποίοι θα επιληφθούν τελικής εισηγήσεως προς τα 
αρμόδια όργανα του Δήμου, επί όλων των τεχνικών, οικονομικών και νομικών  

κεφαλαίων   της υπόθεσης. 
              Η παραπάνω Γνωμοδότηση μας σιωπηρά δεν έγινε δεκτή και ούτε μνεία 
επ’ αυτής έγινε  στη επακολουθήσασα αρ. πρωτ. 16/64657/23-10-2018 εισήγηση επί 

της οποίας ελήφθη η  υπ. αρ. 1302/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

3) Επίσης  κατά της παραπάνω υπ’αρ. 1302/2018 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου άσκησε την από 21-12-2018 Προσφυγή στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Αιγαίου,  ο τότε Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γιώργος Υψηλάντης. 

Συγκεκριμένα με την παραπάνω προσφυγή ζητήθηκε η ακύρωση της υπ’αρ. 
1302/2018 απόφασης του Δ.Σ. επικαλούμενος ο προσφεύγων ότι με βάση 

στοιχεία που βρήκε στο διαδίκτυο με ημερομηνία  21-01-2013,  η αρχική 
ανάδοχος  Κοινοπραξία είχε υποβάλλει αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του 
άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα και ότι αδικαιολόγητα . 

Επίσης επικαλέσθηκε ότι δεν έγινε εμπρόθεσμα το πρωτόκολλο προσωρινής 
και οριστικής παραλαβής μέχρι 25-01-2013, ότι στερείται νομιμότητας η υπ’αρ. 

60/18-02-2015 απόφαση υποκαταστάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι 
είναι άκυρο  το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής  παραλαβής που 

συντάχθηκε στις 05-10-2018 και κατά συνέπεια στερείται νομιμότητας και 
είναι άκυρη και αυτεπαγγέλτως εξεταζόμενη η υπ’αρ. 1302/2018 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Η παραπάνω προσφυγή, κακώς και κατά πλημμέλεια κατά τη γνώμη μας, δεν 
εξετάσθηκε στην ουσία της και απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη από την Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση Αιγαίου,  που όφειλε αυτεπαγγέλτως να εξετάσει θέματα νομιμότητας 
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και να ανακαλέσει τυπικές εγκρίσεις ελέγχου νομιμότητας που είχε εκδώσει 

ακόμη και επί της υπάρ. 60/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
4) Σχετικά με όλα τα παραπάνω, επανήλθαμε και αναφερθήκαμε επίσης  και 

με την   αρ. πρωτ.02/70726/24-12-2019 νεώτερη Γνωμοδότηση μας, η οποία 
προκλήθηκε ύστερα από τυπικά  επιβαλλόμενη  (αρ. 126Β παρ. 2 Ν. 2717/1999) 

κλήση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, προς το Δήμο Ρόδου, να δηλώσει εάν 
επιθυμεί συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς,  και επί της όποιας και πάλι 
γνωμοδοτήσαμε: 

Αφενός μεν ότι  δεν συναινούμε σε υποβολή γνωμοδότησης για την 
συμβιβαστική  επίλυση της διαφοράς και αφετέρου  ότι η υπ’αρ. 1302/27-11-2018 

απόφαση του πρέπει  σύμφωνα  με όλα τα παραπάνω να ανακληθεί από το 
Δημοτικό Συμβούλιο, αναφερόμενοι στη παραπάνω προηγούμενη Γνωμοδότηση μας 

και στη παραπάνω Προσφυγή του κ. Γ. Υψηλάντη προσθέτοντας ύστερα από 
επικοινωνία και πληροφόρηση που μας έδωσε,  ότι η πληρωμή του εντάλματος  σε 
εκτέλεση της παραπάνω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  δεν έγινε και 

προφανώς αυτό ήταν η αιτία που ασκήθηκε η αγωγή , διότι το σχετικό 
χρηματικό ένταλμα δεν θεωρήθηκε και επιστράφηκε από την Υπηρεσία του 

Επιτρόπου . Πράγμα ασφαλώς γνωστό στην ενάγουσα εταιρεία, πλην παραλειπόμενο 
στη περιγραφή του ιστορικού της αγωγής και αποσιωπημένο ως εκ τούτου προς το 
Δικαστήριο.  

 
5) Για τις ανάγκες πληρότητας της παρούσας Γνωμοδότησης 

αναζητήσαμε από τις Οικονομικές Υπηρεσίες αντίγραφο της παραπάνω πράξης 
του Επιτρόπου της Π.Ε Ρόδου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και με τη σειρά τους 
λόγω δυσκολίας ανεύρεσης, με το αρ πρωτ. 02/36747/26-07-2021 έγγραφο 

τους  ζητήθηκε φωτοαντίγραφο από την Υπηρεσία του κ. Επιτρόπου.  
Πράγματι με το αρ. πρωτ. 39715/27-07-2021 έγγραφο  του Επιτρόπου 

της Π.Ε Ρόδου του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Ι. Κορνιλάκη, χορηγήθηκε  
φωτοαντίγραφο της υπ. αρ. 02/05-06-2019 Πράξεως Αρνήσεως Θεωρήσεως 
Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής, με την οποία επιστράφηκε αθεώρητο το με 

αριθμ. 55/2019 χρηματικό ένταλμα πληρωμής καθώς και φωτοαντίγραφο του 
από 06-06-2019 αποδεικτικού επίδοσης της πράξης σε αρμόδιο υπάλληλο της 

οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου. 
 
Το πλήρες περιεχόμενο και η αιτιολογία της παραπάνω Πράξεως Αρνήσεως 

Θεωρήσεως Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής, έχουν  ως εξής: 
 

« Επιστρέφεται αθεώρητο το με αριθμ. 55 χρηματικό ένταλμα πληρωμής 
ποσού 318.604,94 ευρώ οικονομικού έτους 2019, του Δήμου Ρόδου, που 
αφορά στην καταβολή αποζημίωσης θετικών ζημιών και στην καταβολή 

αποζημίωσης επί του τεκμαιρόμενου οφέλους του αναδόχου, σε εκτέλεση της 
υπ’αριθμ.   1302/27.11.2018 (ΑΔΑ: 6ΡΜΠΩΙΠ-6ΨΥ) απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, στη φερόμενη ως δικαιούχο τεχνική εταιρεία 
«ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» μετά από υποκατάσταση της αρχικής αναδόχου 
κοινοπραξίας «ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε. – ΤΟΠΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΉ Α.Ε.», σύμφωνα με την 

αριθμ. 60/18.02.2015 (ΑΔΑ: 73P6Ω1P-46P) Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ», καθόσον από τα συνημμένα στο 
Χ.Ε. δικαιολογητικά προκύπτουν τα κάτωθι:  

 Κατά το χρόνο λήψης της απόφασης με αριθμ. 60/2015 του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου με την οποία εγκρίθηκε η υποκατάσταση, 

κατόπιν κατάθεσης της υπ’αριθμ. 16/114/21.01.2015 αίτησης 

υποκατάστασης, της αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας «ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.- 

ΤΟΠΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.» από την φερόμενη ως δικαιούχο του Χ.Ε. τεχνική 
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εταιρεία, η με αριθμ. πρωτ. 13527/25.07.2008 εργολαβική σύμβαση που 

είχε συναφθεί από το Δήμο Ροδίων και την αρχική ανάδοχο είχε 

αυτοδικαίως διαλυθεί καθόσον είχε κατατεθεί η από 23.11.2012 (ατ. Πρωτ. 

2/8899/25.01.2012 Δήμου Ρόδου) αίτηση διάλυσης σύμβασης (άρθρο 62 ν. 

3669/2008) από την ανάδοχο κοινοπραξία προς την διευθύνουσα υπηρεσία (στον 

Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου – σχετ. η με 

αριθμ. 09877/23.01.2012 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του 

Πρωτοδικείου Ρόδου κ. Κόκκαλη Στ. Χρυσόστομου) που μετά την παρέλευση 

άπρακτης προθεσμίας διαστήματος δύο μηνών θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως γίνει 

αποδεκτή από την διευθύνουσα του έργου υπηρεσία. Ως εκ τούτου η σύμβαση 

έχει διαλυθεί από το χρονικό σημείο αυτό και η αποδοχή της διάλυσης 

επέχει τη θέση της βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών, όπως 

ορίζεται στην παρ. 7 του άρθρου 48 του π.δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 223), και 

κωδικοποιήθηκε το άρθρο αυτό με το άρθρο 62  του ν. 3669/2008 (Φ.Ε.Κ. Α΄116). 

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι, εφόσον κατά τον χρόνο λήψης της 

60/2015 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου η σύμβαση 

είχε αυτοδικαίως διαλυθεί από το έτος 2012, δεν δύνατο να λάβει χώρα 

υποκατάσταση του αρχικού αναδόχου από την τεχνική εταιρεία «ΣΤΗΡΙΞΙΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.». 

 Περαιτέρω με την υπ’αρ. 1302/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

του Δήμου Ρόδου εγκρίθηκε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΙΩΝ 

Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ» της αρχικού αναδόχου κοινοπραξίας «ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε. 

ΤΟΠΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.» και της αναδόχου μετά από υποκατάσταση «ΣΤΗΡΙΞΙΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» καθώς και η αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος, σύμφωνα με 

την παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄116), σε ποσοστό 4% επί του 

αρχικού συνολικού συμβατικού ποσού (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση) στο ποσότ 

ων 240.939,47 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) και η καταβολή αποζημίωσης θετικών ζημιών 

μόνο για τα σημεία, Α,Β,Γ και Ε όπως αναφέρονται στο πρωτόκολλο παραλαβής 

ποσού 16.000,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). Η απόφαση αυτή του Δημοτικού 

Συμβουλίου και η έγκριση καταβολής της εντελλόμενης συνολικής δαπάνης 

των 318.604,94 ευρώ απορρέει από εσφαλμένη προϋπόθεση της νόμιμης 

υποκαταστάσεων του αρχικού αναδόχου από την φερόμενη ως δικαιούχο 

εταιρεία.  

       Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, κατά τον χρόνο λήψεως της 60/2015 
αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου περί υποκαταστάσεως της αρχικού 
αναδόχου, δεν υφίστατο ενεργή σύμβαση (παρ. 7 του άρθρου 48 του π.δ. 

609/85, Φ.Ε.Κ. Α΄116), σύμφωνα με τα όσα εκτέθηκαν ανωτέρω, και ως εκ 
τούτου δεν δύνατο να λάβει χώρα υποκατάσταση του αρχικού αναδόχου και 

συνεπεία αυτού μη νομίμως εντέλλεται το ποσό των 318.604,94 ευρώ στη 
φερόμενη ως δικαιούχο τεχνική εταιρεία.»     

 

6) Συνεπώς σύμφωνα με τη παραπάνω Πράξη  Αρνήσεως Θεωρήσεως 
Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής της Υπηρεσίας του Επιτρόπου της Π.Ε Ρόδου του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου,  επιβεβαιώνεται   ότι: 
Πράγματι σύμφωνα με τις παραπάνω επιφυλάξεις και επί των δύο 

παραπάνω Γνωμοδοτήσεων μας, αλλά και σύμφωνα με  όσα παραπάνω 

πρόβαλε  με τη  Προσφυγή του ο κ. Γ. Υψηλάντης, υπάρχει  ζήτημα 
νομιμότητας και ακυρότητας όχι μόνο  της υπ. αρ. 1302/2018 απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου  που ενέκρινε το  πρωτόκολλο παραλαβής του έργου και την 
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αποζημίωση τεκμαιρόμενου οφέλους  και θετικών ζημιών συνολικής δαπάνης 

318.604,94 ευρώ, αλλά και της διοικητικής πράξης στην οποία στηρίζεται, δηλαδή και 
τα   υπ. αρ. 60/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία   κατά παράβαση 
νόμου και ουσιώδους όρου της διαδικασίας, προδήλως παράνομα  δέχθηκε επί 

διαλυθείσας σύμβασης,  την υποκατάσταση του αρχικού αναδόχου,  δηλαδή της Κ/Ξ 
Ηλιοχώρα Α.Ε.-Τοπιοκατασκυή Α.Ε. από την εταιρεία «Στήριξις Τεχνική Α.Ε.». 

 
 7) Εξ άλλου   σύμφωνα και με την ίδια την  εισήγηση της Δ/νσης 

Τεχνικών ΄Εργων και Υποδομών που περιλαμβάνεται στο πρακτικό και στην 

αιτιολογία της υπ.αρ. 60/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, όχι μόνο  
στη παράγραφο  6 βεβαιώνεται ότι σύμφωνα και με όσα δέχθηκε με την  

Πράξη του ο κ. Επίτροπος  προηγήθηκε στις 23-01-2012  επίδοση από την 
ανάδοχο Κ/Ξ Ηλιοχώρα Α.Ε.- Τοπιοκατασκευή Α.Ε  αίτησης διάλυσης της 

σύμβασης «η οποία μετά τη πάροδο δίμηνης προθεσμίας θεωρείται ότι έγινε 
δεκτή και η σχετική αποδοχή επέχει θέση βεβαίωσης περαίωσης του έργου,» 
αλλά και  στη παράγραφο 8 βεβαιώνεται ότι η «εταιρεία ΤΟΠΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

λόγω οικονομικών προβλημάτων τελεί υπό διαδικασία πτώχευσης» . 
Συνεπώς αφού  ήταν γνωστό ότι υπήρχε εκκρεμοδικία πτωχευτικής 

διαδικασίας,  όχι μόνο θα έπρεπε να προκύπτει ότι ο  σύνδικος και 
εκκαθαριστής της πτώχευσης συνήψαν και ενέκριναν την μεταξύ της αρχικής 
αναδόχου   και υποκαταστάτριας     σύμβαση αλλά και ότι   το οικονομικό 

αντικείμενο της, το υπέβαλαν στη πτωχευτική διαδικασία και περιουσία, 
 Αλλά  και κυρίως με τις παραδοχές και των δύο αυτών άρθρων της 

εισήγησης,  δεν έπρεπε το Δημοτικό Συμβούλιο να οδηγηθεί σε παράνομη 
απόφαση υποκατάστασης, καθώς επί διαλυμένης σύμβασης  με θεωρούμενες 
κατά νόμο περαιωμένες τις εργασίες του, δεν μπορεί να υπάρχει εκκρεμές έργο  

για να υποκαταστήσει τρίτος τον ανάδοχο, αφού  δεν υπάρχουν  σε κάθε 
περίπτωση ούτε «τμήμα της εργολαβίας»,  ούτε «σύνολο έργου» που κατά το 

νόμο οφείλουν να υπάρχουν ώστε να μπορεί να συνεχισθεί το έργο, 
απαιτούμενης της ειδικής  περιγραφής τους ,   τόσο στην αίτηση όσο και στη 
απόφαση της υποκατάστασης,  σύμφωνα με τις διατάξεις της   παραγράφου . 3 

του άρθρου 65 του τότε ισχύοντος Ν. 3669/2008,  καθόσον  η υποκατάσταση 
επιτρέπεται επί σταδίου συνεχιζόμενης  εκτέλεσης του έργου (ΣτΕ 971/1998 

Ολ), 
 Αντίθετα λοιπόν στη προκειμένη περίπτωση κατά συνάρτηση με το γεγονός της 

εκκρεμοδικίας της πτώχευσης, άμεσα συνάγεται  ότι η συγκεκριμένη υποκατάσταση όχι 

μόνο έγινε παράνομα αφού  δεν είναι πραγματική που να αφορά ανεκτέλεστο έργο που 
θα συνεχίσει διάδοχος, αλλά έγινε και καταδολιευτικά, αφού στη πραγματικότητα 

είναι προφανές ότι με την ονομασία «υποκατάσταση»,  υποκρύπτεται 
αποκλειστικά  σύμβαση  εκχώρησης  απαίτησης από ανάδοχο-εκχωρητή που 
μέλος του τελεί  σε πτώχευση και η αξίωση του θα έπρεπε κανονικά να υπαχθεί  

στη διαδικασία της πτώχευσης και της  πτωχευτικής περιουσίας διαχειριζόμενη 
από σύνδικο, καθιστώντας έτσι σε κάθε περίπτωση ανακλητέα την απόφαση 

υποκατάστασης,  ως εκδοθείσα κατά καταστρατήγηση-καταχρηστικά (Ελεγκτ. 
Συνέδριο 31/2009). 

 

Τέλος σύμφωνα με τη θεωρία του Διοικητικού Δικαίου και τη νομολογία 
του ΣτΕ,  η ανάκληση παράνομων πράξεων συγχωρείται  εντός ευλόγου 

χρόνου που μπορεί να είναι και μεγαλύτερος της πενταετίας, μεταξύ άλλων, 
για λόγους δημοσίου συμφέροντος, αλλά και εφόσον η ανακλητέα πράξη 

προκλήθηκε με απατηλή ενέργεια διοικουμένου που ωφελείται από τη πράξη 
(ενδεικτ. Ε. Σπηλιωτόπουλος Εγχ. Διοικ. Διακαίου Ι παρ. 177, 177 με ΣτΕ 
832/1983, 402/2004, 2539/1988, 312/1994 κ.α.).  

          
9) Ύστερα από τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη ότι σε περίπτωση 

ευδοκίμησης της ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά ως άνω αγωγής 
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της εταιρείας «Στήριξης Τεχνική Α.Ε.» κατά του Δήμου Ρόδου, η ευδοκίμηση 

θα οφείλεται αποκλειστικά στη βάση των ως άνω παράνομων και ακυρωτέων 
υπ’αρ. 60/2015 και  1302/2018 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε 
πλέον της ζημιάς – βλάβης του Δήμου Ρόδου,  

είναι φανερό ότι καθόσον  ήδη τελεί σε γνώση και έχει κρίνει την 
υπόθεση το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφερόμενο σαφώς στη παράνομη έκδοση 

των αποφάσεων, ελλοχεύει βάσιμα ο κίνδυνος έκδοσης  καταλογιστικών 
πράξεων πρωτίστως κατά των εισηγητών και των μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου που ψήφισαν θετικά επί των ως άνω αποφάσεων και με 

ενδεχόμενη κίνηση διαδικασιών περαιτέρω αναζήτησης και άλλου είδους 
εναντίον τους  ευθυνών,  

αλλά και κατ’  επέκταση  και εναντίον της σημερινής Δημοτικής Αρχής,  
εάν παραλείψει να εισάγει στο Δημοτικό Συμβούλιο θέμα ανάκλησης των  ως 

άνω αποφάσεων: 
      Εισηγούμαστε βεβαίως και πρωτίστως για λόγους τήρησης των αρχών της 
νομιμότητας, της χρηστής διοίκησης, της προστασίας του δημοσίου και 

δημοσιονομικού συμφέροντος  και της διαφάνειας, την άμεση και πάντως  20 
ημέρες πριν την δικάσιμο της 24-09-2021,  ανάκληση των ως άνω  υπ’αρ. 

60/2015 και  1302/2018 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβο λίου . 
 
  Με τη επισημείωση ότι επειδή  η συγκεκριμένη εισηγούμενη  ανάκληση, 

σύμφωνα με όλα τα προαναφερόμενα, αφορά αποκλειστικά κρίση διοικητικού 
οργάνου για τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων  καθόσον (βάσει 

δέσμιας αρμοδιότητας) στηρίζεται σε αντικειμενικά και όχι υποκειμενικά 
δεδομένα,  ακόμη και αν θεωρηθεί το αποτέλεσμα της δυσμενής διοικητική 
πράξη προς  διοικούμενους, στις παραπάνω περιπτώσεις δεν απαιτείται τήρηση 

διαδικασίας κλήσης προς άσκηση δικαιώματος ακρόασης,  σύμφωνα με τη 
θεωρία του Διοικητικού Δικαίου και τη νομολογία του ΣτΕ (ενδεικτ. Ε. 

Σπηλιωτόπουλος Εγχ. Διοικ. Διακαίου Ι παρ. 159  με ΣτΕ 2594/1977, 
259/1993, 1713/1994 κ.α.). 
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Σοκορέλος 

κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

 Την με αρ.πρωτ.2/37145/2021 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 
Ρόδου κ.Θεόδωρου Παπαγεωργίου   

 Τον χαρακτηρισμό του θέματος ως «κατεπείγον» σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 
149/2021  (Α.Δ.Α: ΩΜΩΣΩ1Ρ-6Υ2) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και του άρθρου 93 του 
Ν.3463/2006, 

 Την τοποθέτηση επί του θέματος του Δημάρχου Ρόδου κ.Αντώνη Β.Καμπουράκη, 
τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων της μειοψηφίας κ.κ.Φώτη 
Χατζηδιάκου και Δημητρίου Κρητικού, και τις τοποθετήσεις των μελών του 

Σώματος, που περιγράφονται στο αναλυτικό απομαγνητοφωμένο Πρακτικό της 
Συνεδρίασης, 

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί τριάντα 
εννέα (39) παρόντων μελών  του Δημοτικού Συμβουλίου στο συγκεκριμένο θέμα, 
ψήφισαν «ΥΠΕΡ» και οι τριάντα εννέα (39). 

 
   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. Γίνεται δεκτή η αρ. πρωτ.2/37145/2021  Γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας 

του Δήμου Ρόδου. 
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2. Ανακαλούνται  ως παράνομες και επιβλαβείς εναντίον του δημόσιου  και 

δημοσιονομικού συμφέροντος του Δήμου Ρόδου εκδοθείσες,  οι υπ. αρ. 60/18-
02-2015 και 1302/27-11-2018 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα 
με την υπ. αρ. 02/05-06-2019 Πράξη  Αρνήσεως Θεωρήσεως Χρηματικού 

Εντάλματος Πληρωμής του Επιτρόπου της Π.Ε Ρόδου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
κ. Ι. Κορνιλάκη,  και του λοιπούς λόγους που αναφέρονται στη παραπάνω 

Γνωμοδότηση.  
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ                                     ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 
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