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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  31/03/2022  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 
 

Αριθ. Πρακτικού: 05/31-03-2022    Αριθ. Απόφασης:  073/2022 
 
Στη Ρόδο σήμερα την 31η Μαρτίου  του  2022  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 

17:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε   Τακτική Συνεδρίαση  Δια 
Ζώσης Κεκλεισμένων των Θυρών, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου και Ταυτόχρονα με 
Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 65 και 67, του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74, του 
Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/2018), των Άρθρων 95 και 96, του Ν.3463/2006, 
σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid 19 και της ανάγκης περιορισμού 

της διάδοσης του (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020), στον Ν.4830/2021 Άρθρο 67, και 
στην εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 643/24-09-2021 «Σύγκληση & λειτουργία των 
Συλλογικών Οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για 

την αντιμετώπιση της πανδημίας», παρουσία του Δημάρχου Ρόδου                       
κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/15315/23.03.2022  

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 
26.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

2.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
27.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ -

Αντιδήμαρχος  

3.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – Αντιδήμαρχος 

28.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης 

«ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

4.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 

Αντιδήμαρχος 
29.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
30.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

6.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 31. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

7.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 32.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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8.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 33. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

9.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ –

Αντιδήμαρχος 34. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

10.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  35. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

11. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 36. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

12.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
37. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

13.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 38. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

14.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Αντιδήμαρχος 39. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

15.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 40. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

16.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 41. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

17.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Αντιδήμαρχος 42. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

18.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-            

Πρόεδρος Δ.Σ. 

43. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης 

«ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» 

19.ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
44.ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-
Γραμματέας Δ.Σ 

20.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
45.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

21.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 
Αντιδήμαρχος 

 46.ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

22.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 

 47. ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ 

23.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -

Αντιδήμαρχος 
 48. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

24.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

 49.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

25.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

 

    ΑΠΟΝΤΕΣ: 

Κανένας  
 

Παρούσα στη Συνεδρίαση είναι η Γενική Γραμματέας του Δήμου Ρόδου                        
κα Κυριακή Νικολαϊδου. 
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Ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ιωάννης Ιατρίδης αποχώρησε από την 

Συνεδρίαση μετά το πέρας συζήτησης του 3ου θέματος της Η/Δ το οποίο 
προτάθηκε όλων των θεμάτων και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νικόλαος Γιαννάς 

αποχώρησε μετά την Ενημέρωση από τον κ.Δήμαρχο και τους 
κ.κ.Αντιδημάχους, Εντεταλμένους και Δημοτικούς Συμβούλους. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα 
(49) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  και οι σαράντα εννέα  (49), ο 
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την 

έναρξη της Συνεδρίασης.  
 

Θ Ε Μ Α  19ο : Έγκριση της υπ’ αριθ.152/2022 Απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής, που αφορά στην Γνωμοδότηση, σχετικά με την άσκηση ή μη 
ανακοπής, κατά των υπ’ αρ. 144 και 145/2022 διαταγών πληρωμής, 

του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Ε’), που εκδόθηκαν κατόπιν 
αιτήσεων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΜΑΡΚΕΤ 

ΣΙΦΩΝΙΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και τον διακριτικό τίτλο 
«TECHNOMARKET SIFONIOS S.A.», κατά του Δήμου Ρόδου.  

 
Ο  Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης εισηγούμενος το θέμα, θέτει υπόψη 
του Σώματος την  υπ΄αρ. 152/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η  
οποία αναλυτικά έχει ως ακολούθως: 

 
Αριθμός Απόφασης 152/2022 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 23ο    

Γνωμοδότηση σχετικά με την άσκηση ή μη ανακοπής κατά των υπ’ αρ. 144 και 

145/2022 διαταγών πληρωμής του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Ε’), 

που εκδόθηκαν κατόπιν αιτήσεων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 

«ΤΕΧΝΟΜΑΡΚΕΤ ΣΙΦΩΝΙΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΤΕΧΝΙΚΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο 

«TECHNOMARKET SIFONIOS S.A.» κατά του Δήμου Ρόδου. (Εισήγηση με α/α 

1996/03-03-2022 Νομικής Υπηρεσίας). 

 

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για 

τα θέματα της ημερήσιας διάταξης επί συνόλου τριάντα επτά (37), ζητήθηκε να 

υποβάλουν τις απόψεις τους για το παρακάτω θέμα, σύμφωνα με την γνωμοδότηση α/α 

1996/03-03-2022 Νομικής Υπηρεσίας,  της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, η 

οποία έχει ως εξής:           

 

Θ Ε Μ Α : «Γνωμοδότηση σχετικά με την άσκηση ή μη ανακοπής κατά των υπ’ αρ. 144 

και 145/2022 διαταγών πληρωμής του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Ε’), που 

εκδόθηκαν κατόπιν αιτήσεων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΜΑΡΚΕΤ 

ΣΙΦΩΝΙΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΤΕΧΝΙΚΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «TECHNOMARKET SIFONIOS S.A.» κατά του Δήμου 

Ρόδου  

Σχετ: Υπ’ αρ. πρωτ. 2/9631/22-2-2022 αίτημα πληρωμής διαταγών πληρωμής και 

παραίτησης από τόκους υπερημερίας  

Δυνάμει της υπ’ αρ. 144/2022 Διαταγής πληρωμής του Διοικητικού Εφετείου 

Πειραιά (Τμήμα Ε’), που εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως της ανώνυμης εταιρείας με την 

επωνυμία «ΤΕΧΝΟΜΑΡΚΕΤ ΣΙΦΩΝΙΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΤΕΧΝΙΚΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΥΙΚΗ- 
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ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «TECHNOMARKET 

SIFONIOS S.A.», διατάσσεται ο Δήμος Ρόδου να καταβάλει το ποσό των 71.502,82 

ευρώ με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας καθώς και 921,60 ευρώ ως δικαστική δαπάνη, 

οφειλή που προκύπτει από ανεξόφλητο τιμολόγιο και δη το υπ’ αρ. 305/7-11-2017 

τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της και από τον 8ο εγκεκριμένο λογαριασμό, που 

υποβλήθηκαν από την αιτούσα ως ανάδοχο, στα πλαίσια εκτέλεσης της με ημερομηνία 

σύναψης 20-2-2007 διοικητικής σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση παλαιού σχολείου 

στο Δ. Δ. Παραδεισίου». 

Ομοίως και δυνάμει της υπ’ αρ. 145/2022 Διαταγής πληρωμής του Διοικητικού 

Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Ε’), που εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως της ανώνυμης εταιρείας 

με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΜΑΡΚΕΤ ΣΙΦΩΝΙΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΤΕΧΝΙΚΗ- 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΥΙΚΗ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο 

«TECHNOMARKET SIFONIOS S.A.», διατάσσεται ο Δήμος Ρόδου να καταβάλει το ποσό 

των 11.414,39 ευρώ με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας καθώς και 232,90 ευρώ ως 

δικαστική δαπάνη, οφειλή που προκύπτει από ανεξόφλητο τιμολόγιο και δη το υπ’ αρ. 

301/12-12-2014 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της και από τον 9ο εγκεκριμένο 

λογαριασμό, που υποβλήθηκαν από την αιτούσα ως ανάδοχο της διοικητικής συμβάσεως 

που ανωτέρω αναφέρεται.  

Επειδή ουσιαστική προϋπόθεση για την έκδοση διαταγής πληρωμής από τον 

δικαστή του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου της έδρας του αντισυμβαλλομένου 

φορέα, κατά του οποίου ζητείται η έκδοση κατ’ άρθ. 272Α του Κ.Δ.Δ. είναι οι χρηματικές 

αξιώσεις να είναι μη αμφισβητούμενες κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 του 

Κανονισμού (ΕΚ) 805/2θθ4 και να α)πηγάζουν από δημόσια σύμβαση που έχει συναφθεί 

στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής και β)έχει ολοκληρωθεί ο προληπτικός έλεγχος 

της σχετικής δαπάνης και έχει αποβεί θετικός για την πληρωμή της, γεγονός που 

εξετάζεται από τον δικαστή προ της εκδόσεως σχετικής αποφάσεως.  

Επειδή σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα έγγραφα και κατόπιν επιβεβαίωσης από τις 

αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες, το έργο περατώθηκε και παραδόθηκε νόμιμα κι 

εμπρόθεσμα στον Δήμο Ρόδου (πρώην Δήμος Πεταλούδων Ρόδου), συνταχθέντος προς 

τούτο σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και παράδοσης σε κλιμάκιο των Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου.  

Επειδή σύμφωνα  με τη διάταξη του άρθρου 72 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως 

αυτός τροποποιήθηκε, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών 

στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων 

βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά. Επίσης, 

αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο ποσό έως 

εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο της δίκης είναι άνω 

του ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο. 

Επειδή ως προς τη μη άσκηση ενδίκων μέσων θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά 

υπόψη οι θετικές επιπτώσεις για τον Δήμο και συγκεκριμένα: 

Α. Η δικαστική επίλυση της διαφοράς, κατόπιν άσκησης όλων των προβλεπόμενων 

ενδίκων μέσων, μπορεί να έχει ως τελικό αποτέλεσμα τη σημαντικά μεγαλύτερη 

οικονομική επιβάρυνση του Δήμου, αφού σε περίπτωση δικαίωσης του αιτούντα, η 

δαπάνη του Δήμου προσαυξάνεται με τα δικαστικά έξοδα όλων των βαθμών 

δικαιοδοσίας και τους επιδικαζόμενους τόκους υπερημερίας. Άρα όταν κρίνεται μάλλον 

πιθανή η μη ευόδωση του ενδίκου μέσου, η μη άσκηση ενδίκου μέσου εκ μέρους του 

Δήμου συμβάλλει στην προστασία της περιουσίας του.  

Β. Επιτυγχάνεται η ταχύτερη αποζημίωση του αιτούντα, προάγεται η εμπιστοσύνη προς 

τη Διοίκηση και εφαρμόζεται ορθά η Αρχή της Χρηστής Διοίκησης.  

Γ. Παράλληλα αποφορτίζεται, άλλως δεν επιβαρύνεται άσκοπα, ο μηχανισμός απονομής 

της Δικαιοσύνης (εγκύκλιος Υπ.Εσωτ. αρ. πρωτ. οικ. 54351/2013) 
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Εν προκειμένω, επειδή τα εν λόγω ποσά οφείλονται από το Δήμο Ρόδου στην ανώνυμη 

εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΜΑΡΚΕΤ ΣΙΦΩΝΙΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΤΕΧΝΙΚΗ- 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο 

«TECHNOMARKET SIFONIOS S.A.», και δεν πιθανολογείται η ευδοκίμηση της τυχόν 

ασκηθησομένης ανακοπής, προτείνεται η μη άσκηση ανακοπής κατά των υπ’ αρ. 144 

και 145/2022 διαταγών πληρωμής του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. Άλλωστε, η 

αιτούσα εταιρεία έχει ήδη καταθέσει αίτημα περί παραίτησης από τους τόκους 

υπερημερίας σε περίπτωση συμβιβασμού και κατάργησης της δίκης (σχετ. υπ’ αρ. πρωτ. 

2/9361/22-2-2022).  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Γνωμοδοτούμε, όπως η Οικονομική Επιτροπή α) εγκρίνει τη μη άσκηση ενδίκων 

μέσων κατά των υπ’ αρ. 144 και 145/2022 διαταγών πληρωμής του Διοικητικού 

Εφετείου Πειραιά, που εκδόθηκαν κατόπιν αιτήσεων της ανώνυμης εταιρείας με την 

επωνυμία «ΤΕΧΝΟΜΑΡΚΕΤ ΣΙΦΩΝΙΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «TECHNOMARKET 

SIFONIOS S.A.» και β) εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για 

το συμβιβασμό και την κατάργηση δίκης, σύμφωνα με το σχετικό αίτημα υπ’ αρ. πρωτ. 

2/9631/22-2-2022 της αιτούσης, με το οποίο παραιτείται ρητώς από τους τόκους 

υπερημερίας.  

 

 

Η  Οικονομική Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την γνωμοδότηση με α/α 1996/03-03-2022 Νομικής Υπηρεσίας, της εφαρμογής 

εισηγήσεων Δήμου Ρόδου, 

 Την κατάσταση ψηφοφορίας με το θέμα ημερήσιας διάταξης της 08ης Τακτικής δια 

περιφοράς συνεδρίασης 2022, η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά - με email σε όλα 

τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,  

 Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊού COVID 19 και της 

ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του (αρ. φύλλου 55/11-3-2020). 

 Τις Εγκυκλίους με αρ. 163/33282/29-5-2020 και 643/69472/24-09-2021  του 

Υπουργείου Εσωτερικών για τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων κατά το 

διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του 

Κορωνοϊού. 

 Το Νόμο 3463/2006. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72  εδ.1 παραγρ. 1 και παραγρ. 3 του Ν. 3852/2010, 

όπως αυτό αντικαταστήθηκε με το άρθρο 3, του Ν. 4623/2019 και τις ρυθμίσεις 

του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τεύχος Α'). 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Ο Αντιδήμαρχος κ. Καρίκης Ευστράτιος δήλωσε «Παρών»)  

Α) Εγκρίνει τη μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά των υπ’ αρ. 144 και 145/2022 

διαταγών πληρωμής του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, που εκδόθηκαν κατόπιν 

αιτήσεων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΜΑΡΚΕΤ ΣΙΦΩΝΙΟΣ Α.Ε. 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον 

διακριτικό τίτλο «TECHNOMARKET SIFONIOS S.A.» και 

Β) Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο περί λήψης απόφασης για το 

συμβιβασμό και την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο ποσό άνω των εξήντα 

χιλιάδων (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ., σύμφωνα με το σχετικό αίτημα υπ’ αρ. πρωτ. 

2/9631/22-2-2022 της αιτούσης, με το οποίο παραιτείται ρητώς από τους τόκους 

υπερημερίας. 
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ 
Σοκορέλος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 
 

 Την υπ’ αριθ. 152/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  
 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), του άρθρου 
93 του Ν.3463/2006,  

 Την δήλωση του επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

κ. Φ. Χατζηδιάκου, ότι τα παρόντα μέλη της παράταξης ψηφίζουν 
«ΠΑΡΩΝ» για το συγκεκριμένο θέμα,  

 Την δήλωση του επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» κ. Δημήτρη 
Κρητικού, ότι τα παρόντα μέλη της παράταξης ψηφίζουν «ΠΑΡΩΝ» για το 
συγκεκριμένο θέμα,  

 Την δήλωση του επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΡΟΔΟΥ» κ. Καλετού Πότσου, ότι τα παρόντα μέλη της παράταξης 

ψηφίζουν «ΠΑΡΩΝ» για το συγκεκριμένο θέμα,  
  Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί 

σαράντα επτά (47) παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και δύο 

(2) απόντων, του Ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου κ. Ιωάννη Ιατρίδη 
και του Δημοτικού Συμβούλου κ. Νικόλαου Γιαννά, ψήφισαν:  

«ΥΠΕΡ» είκοσι επτά (27), ήτοι τα μέλη της πλειοψηφίας όπως 
αποτυπώνονται στον πίνακα των παρόντων μελών, με αύξοντα αριθμό 

από (1) έως και (27) 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την υπ΄αρ. 152/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Ρόδου και ειδικότερα: 

Α) Εγκρίνει τη μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά των υπ’ αρ. 144 και 145/2022 
διαταγών πληρωμής του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, που εκδόθηκαν κατόπιν 

αιτήσεων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΜΑΡΚΕΤ ΣΙΦΩΝΙΟΣ 
Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «TECHNOMARKET SIFONIOS S.A.» και 

Β) Εγκρίνει το συμβιβασμό και την κατάργηση της δίκης, σύμφωνα με το 

σχετικό αίτημα με υπ’ αρ. πρωτ. 2/9631/22-2-2022 της αιτούσης εταιρείας, με 
το οποίο παραιτείται ρητώς από τους τόκους υπερημερίας. 

 

 
    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                                                                                                                     

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ                                ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 
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