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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  15/12/ 2016  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 17/15-12-2016    Αριθ. Απόφασης: 1038/2016 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  15 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη  και 
ώρα 19.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, 
το Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    Δημάρχου    Ρόδου 
κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. πρωτ.2/103522/8-12-
2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου          κ. Ευάγγελου 
Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε νόμιμα και 
εμπρόθεσμα σε όλους τους   Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις 
διατάξεις  των άρθρων  67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010), και  
95, 208  του Ν.3463/2006.  

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-Πρόεδρος 25. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-

Αντιδήμαρχος  
26. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

  

3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

27.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

4. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  

7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος   

8. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 28.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

9.  ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  29.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας 

11. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος 

 

12.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 31.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

 32. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 



2 
 

13.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

33.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

14.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

15.ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 35.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

16. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 36. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 

    

17.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

  
 

18.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

19.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

21.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

22.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  

  

23.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

24.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-  

Αντιδήμαρχος (δικ/νος) 

7. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (δικ/νος)  

 

 
2. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος) 

8. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος) 

3 ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος) 9. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (δικ/νη) 

 

4.  ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος) 10.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

δικ/νος) 

5.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (δικ/νος) 11.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος) 

6.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ δικ/νος)  

 
Επίσης στη συνεδρίαση παρίστανται ο Γενικός Γραμματέας 

του Δήμου Ρόδου κ. Ε.Κορναρόπουλος και ο Νομικός Σύμβουλος του 
Δ.Ρ. κ.Εμμανουήλ Στάγκας . 
 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται  οι τριάντα έξι 
(36),  άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος. 
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Θ Ε Μ Α εκτός Η/Δ: Επανεπιβολή απαλλοτρίωσης μετά την 
άρση απαλλοτρίωσης με δικαστική απόφαση των κ.κ. 505 και 
505Α γαιών Τριαντών, αρ. πρωτ. 2568/2016.    

 
Ο Αντιδήμαρχος κ. Γ. Κακούλης εισηγούμενος το θέμα θέτει υπόψη του 
Σώματος την υπ’ αριθ. πρωτ. 2568/2016  εισήγηση της Δ/νσης 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού, η οποία έχει ως εξής: 
 

Αναφορικά με το θέμα της άρσης απαλλοτρίωσης με Δικαστική Απόφαση των 
κ.μ. 505 και 505Α  γαιών Τριαντών, ιδιοκτησίας Τσαμπίκας-Ευαγγελίας 
Παναγούλια,  παρατίθενται: 

 
1. Το ακίνητο βρίσκεται στα Τριάντα Ρόδου,Νοτίως της κεντρικής οδού 
Ηρακλειδών και Δυτικά της κεντρικής οδού που διασχίζει τον παλαιό 
οικισμό από το Αστυνομικό τμήμα προς Φιλέρημο. Η περιοχή αυτή εμπίπτει 
εντός σχεδίου πόλης.Τα τμήματα της αρχικής αυτής ιδιοκτησίας που 
εμπίπτουν σε Ο.Τ., διανεμήθηκαν σε οικοδομήσιμα οικόπεδα που 
μεταβιβάσθηκαν σε τρίτους ιδιοκτήτες ενώ, η εν θέματι ιδιοκτησία 
Παναγούλια είναι ηεναπομένουσα της αρχικής μετά τις ως άνω 
μεταβιβάσεις, η οποία μάλιστα ρυμοτομείτο από το σχέδιο πόλης, δηλαδή 
προοριζόταν για δρόμους και κυρίως μία πλατεία της περιοχής. 
Συγκεκριμένα, αποτελείται από την σήμερα απομένουσα κ.μ. 505 γαιών 
Τριαντών, έκτασης 2.131,71 τ.μ. που προοριζόταν για την ως άνω πλατεία 
και από την κ.μ. 505Α έκτασης 297,80 τ.μ. που προοριζόταν για δρόμους.  
 
2. Για την ιδιοκτησία λοιπόν αυτή: 
 
α)  Με την με αριθ. 240/2009 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Ρόδου: 
i. ακυρώθηκε η σιωπηρή απόρριψη της Διοίκησης   (που εκδηλώθηκε με 
την άπρακτη πάροδο τριμήνου από την επίδοση στις 4.11.2005 στον π. 
Δήμο Ιαλυσού της από 4.10.2005 εξώδικης δήλωσης-αίτησης της 
Τσαμπίκας-Ευαγγελίας Παναγούλια)      να άρει τη ρυμοτομική 
απαλλοτρίωση,  που έχει  επιβληθεί  με το Β.Δ. της 22.2.1971 (ΦΕΚ 
Δ’34/6.2.1971) και διατηρήθηκε  με το από 8.8.1995 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 
Δ’655/4.9.1995),   στα οικόπεδα εντός σχεδίου πόλης Ιαλυσού με αριθμούς 
κ.μ. 505 και 505Α  γαιών Τριαντών και  
 
ii. αναπέμφθηκε η υπόθεση στη Διοίκηση, προκειμένου, με σχετική 
τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ιαλυσού,  να άρει την 
ανωτέρω δέσμευση. 
 
β) Με την με αρ. 1994/2013 Δικαστική Απόφαση του Σ.τ.Ε., απορρίφθηκε η 
από 27.10.2009 αίτηση του π. Δήμου Ιαλυσού με την  οποία ο Δήμος 
επιδίωξε την αναίρεση της παραπάνω απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Ρόδου. Ουσιαστικά, με την Δικαστική αυτή Απόφαση του 
Σ.τ.Ε., άρθηκε η απαλλοτρίωση λόγω παρέλευσης εύλογα μεγάλου χρόνου 
και διατάχθηκε η απαιτούμενη τροποποίηση του σχεδίου πόλης λόγω της 
άρσης αυτής. 
 
3. Ως εύλογα μεγάλος χρόνος θεωρείται η παρέλευση 8ετίας, αρχομένης 
από το 1971, εντός του οποίου δεν συντελέστηκε απαλλοτρίωση της 
ιδιοκτησίας αυτής και δεν καταβλήθηκε η νόμιμη αποζημίωσή της η οποία 
επιβάρυνε: 
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α) τις παρόδιες ιδιοκτησίες δηλ. αυτές που έχουν πρόσωπο στους 
παραπάνω δρόμους και την πλατεία (που όπως αναφέρθηκε συμπίπτουν με 
την εν λόγω ιδιοκτησία της Παναγούλια) και  
β) τον Δήμο Ρόδου. 
 
4. Η επιβάρυνση αυτή σε τ.μ. καθορίζεται αναλυτικά, ανά παρόδια 
ιδιοκτησία και για το Δήμο, από την πολεοδομική νομοθεσία με την σύνταξη 
πράξης αναλογισμού (αποζημιώσεων λόγω ρυμοτομίας) που δεν έχει 
συνταχθεί μέχρι σήμερα λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας, της 
πολυπλοκότητας αλλά και δυσκολίας της, κάτι που είναι γνωστό σε 
δικηγόρους και μηχανικούς.  
 
5. Για την τροποποίηση σχεδίων πόλης κατόπιν Δικαστικών άρσεων, 
ισχύουν περιληπτικά τα εξής: 
 
Α. α) Νομοθετήθηκε πρώτη φορά το 2003 (με την παρ. 5, άρθ. 11, 
Ν.3212/2003 (ΦΕΚ 308Α/31-12-2005) που παρέπεμπε σε υποχρεωτική 
εισφορά γης μίας ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας στην οποία άρθηκε δικαστικά 
η απαλλοτρίωση, η οποία μετατρέπεται σε κοινόχρηστο χώρο (Κ.Χ.) ο 
οποίος αποτελεί τμήμα του αρχικά προβλεπόμενου Κ.Χ. και σε μετατροπή 
του υπόλοιπου τμήματος του αρχικά προβλεπόμενου Κ.Χ. σε οικοδομήσιμο 
χώρο σύμφωνα με τα ποσοστά που καθόριζε το άρθ. 8 του Ν.1337/83 όπως 
ισχύει μετά την τροποποίησή του με την περιπτ. β της παρ. 3 του άρθρου 
23 του Ν.2300/1995 (ΦΕΚ 69Α/1995) 
 
β) Υπήρχε τότε δυνατότητα επανεπιβολής της απαλλοτρίωσης με τη γενική 
διαδικασία κήρυξης απαλλοτριώσεων που καθορίζεται από την παρ. γ, άρθ. 
1 του Ν.2505/2002 (ΦΕΚ 18Α/4-2-2002) και προαπαιτούσε εγγραφή 
κωδικού στον προϋπολογισμό του Δήμου. 
 
Β. Το 2012, η πολεοδομική νομοθεσία για την τροποποίηση σχεδίων 
πόλεων λόγω Δικαστικής Απόφασης άρσης απαλλοτρίωσης άλλαξε και 
καθοριζόταν πλέον με τα άρθρα 31,32 και 33 του ΝΟΚ 2012 (Ν. 4067/2012 
ΦΕΚ 79Α/9-4-2012), προέβλεπε δε δύο βασικές κατευθύνσεις: 
 
α) Εισφορά σε γη όπως προηγουμένως (σε περίπτωση τροποποίησης του 
σχεδίου πόλης) 
 
β) Επανεπιβολή της απαλλοτρίωσης, μέσω διαδικασίας που προέβλεπε την 
καταβολή της «προσήκουσας» αποζημίωσης του άρθ. 32 και την διαδικασία 
του άρθ. 33. 
 
Γ. Το 2014, άλλαξε ξανά η διαδικασία λόγω δυσλειτουργίας και δυσκολίας 
εφαρμογής των προηγούμενων διατάξεων και καθορίζεται πλέον μέχρι 
σήμερα με το άρθ. 3 του Ν.4315/2014 που τροποποιεί το άρθρο 32 του 
ΝΟΚ, προβλέποντας: 
 
α) Εισφορά σε γη (σε περίπτωση τροποποίησης του σχεδίου πόλης) 
σύμφωνα και πάλι με το άρθρ. 8 του Ν.1337/83 όπως ισχύει όμως μετά την 
τροποποίησή του με τον ίδιο Ν.4315/14, άρθρ. 1, παρ. 7 όπου και 
προβλέπεται πλέον μείωση της εισφοράς αυτής κατά 50% 
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β) Εστιάζει ξανά και με παρόμοιο τρόπο στον όρο της προαπαίτησης 
εγγραφής κωδικού στον προϋπολογισμό του Δήμου. 
 
Δ. Παρόλα αυτά, εκτιμούμε πως και με τις διατάξεις του Ν.4315/2014 
εξακολουθεί να υπάρχει δυσλειτουργία, κυρίως λόγω του ότι: 
i. δεν αποσαφηνίζεται η έννοια της «προσήκουσας αποζημίωσης»  
ii. δεν αποσαφηνίζεται το θέμα περί «ελεύθερων ρυμοτομίας» για το 
οποίο γίνεται αναφορά παρακάτω 
iii. δεν γίνεται σαφές αν πρέπει να υπάρχει κυρωμένη πράξη αναλογισμού 
 
 
6. Με το με αρ. πρωτ. 1903/19.11.13 έγγραφό της, η ενδιαφερόμενη 
Τσαμπίκα-Ευαγγελία Παναγούλια αιτήθηκε τη χορήγηση βεβαίωσης ότι 
τμήματα των κ.μ. της 505 και 505Α  γαιών Τριαντών ρυμοτομούνται από το 
σχέδιο πόλης Ιαλυσού. Η Δνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, με το αρ. πρωτ. 
1903/6.6.2014, χορήγησε τη σχετική βεβαίωση, γνωστοποιώντας στην 
ενδιαφερόμενη ότι με τις δύο παραπάνω δικαστικές αποφάσεις έχει μεν 
αρθεί η ρυμοτομική απαλλοτρίωση, το πολεοδομικό όμως καθεστώς των 
ακινήτων αυτών θεωρείται προς το παρόν αρρύθμιστο και, προκειμένου να 
επαναρυθμισθεί, θα πρέπει να προηγηθεί τροποποίηση του σχεδίου πόλης. 
 
7. Κατά την παραπάνω ημερομηνία αιτήσεως της ενδιαφερόμενης ίσχυε η 
διαδικασία των άρθ. 31,32 και 33 του ΝΟΚ 2012 όπως ίσχυαν αρχικά. Η 
Δνση μας θεώρησε ως αδιευκρίνιστα κάποια σημαντικά σημεία στο θέμα της 
επανεπιβολής της απαλλοτρίωσης στο ακίνητο, όπως για παράδειγμα, η 
«προσήκουσα αποζημίωση» δεν προσδιοριζόταν επαρκώς ως έννοια ούτε 
ήταν σαφές αν εξακολουθεί να ισχύει η διαδικασία πράξεων αναλογισμού 
(βλ. λεπτομέρειες στο έγγραφο προς υπουργείο), καθώς επίσης δεν υπήρχε 
αναφορά περί αντιμετώπισης των υποχρεώσεων στις περιπτώσεις παρόδιων 
που αγόρασαν οικόπεδα ελεύθερα ρυμοτομίας και κυρίως αυτών που 
αγόρασαν από την ενδιαφερόμενη (σε περίπτωση αγοράς με τον όρο 
“ελεύθερο ρυμοτομίας και σχετικής αποζημίωσης”, ο οποίος απ΄ όσο 
γνωρίζουμε οδηγούσε σε απαλλαγή υποχρέωσης από τον αρμόδιο Δικαστή). 
 
8. Η άλλη επιλογή, δηλ. της άρσης απαλλοτρίωσης με υποχρέωση 
εισφοράς σε γη από την ενδιαφερόμενη, επέστρεφε στην ιδιοκτήτρια το 
μεγαλύτερο μέρος του οικοπέδου αφήνοντας ελάχιστο κοινόχρηστο και, για 
το λόγο αυτό είχαμε κατά νου τον προσανατολισμό των ενεργειών μας στην 
εκδοχή της επανεπιβολής της απαλλοτρίωσης. 
 
9. Έτσι υποβλήθηκε από τη Δνση μας σχετικό μακροσκελές ερώτημα στο 
Υπουργείο (το με αρ. πρωτ. 877/17.04.2014 έγγραφό μας στις Δνσεις 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υ.ΠΕ.ΚΑ.) 
αλλά δεν λάβαμε ουσιαστική απάντηση (έγγραφα με αρ. πρωτ. 
22335/16.05.2014 & ΔΤΕ/β/22333/361/14.08.2014 των Δνσεων Πολεοδ. 
Σχεδιασμού & Τοπογρ. Εφαρμογών του Υ.ΠΕ.ΚΑ. αντίστοιχα). 
 
10.  Με τα με αρ. πρωτ. 389/10.2.2014 και 82/18-1-2016 έγγραφά της, η 
ενδιαφερόμενη επανήλθε, ζητώντας ο Δήμος Ρόδου να προβεί στις δέουσες 
ενέργειες προκειμένου να δοθεί μία λύση στο σχετικό θέμα  (χωρίς να 
αποσαφηνίζει ποια ακριβώς λύση θα επέλεγε η ίδια). 
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11.  Με το με αρ. πρωτ. 216695/25656/2016/12.07.2016 έγγραφο της 
Ανεξάρτητης Αρχής “Συνήγορος του Πολίτη” προς τη Δνση Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου, γίνεται επισήμανση της υπόθεσης και 
ζητείται σχετική ενημέρωση. Το αυτό επαναλαμβάνεται με το με αρ. πρωτ. 
216695/37617/2016/11.10.2016 έγγραφο της ίδιας αρχής. 
 
12.  Η Δνση μας με το με αρ. πρωτ. 2295/2016/11-11-2016 έγγραφό της, 
ενημέρωσε τη Δημοτική Αρχή για το θέμα, καθώς επίσης με το με αρ. πρωτ. 
2296/2016/11-11-2016 έγγραφό της έδωσε τις σχετικές διευκρινήσεις στο 
“Συνήγορο του Πολίτη” ως απάντηση στα παραπάνω έγγραφα.  
 
13.  Με το με αρ. καταθέσεως Π. 2316/2016 έγγραφο του Προέδρου του 
Ε΄ Τμήματος του Σ.τ.Ε. ορίζεται ως ημερομηνία συνεδρίασης για τη 
συζήτηση της αιτήσεως της κ. Παναγούλια (που αφορά στον έλεγχο της 
συμμόρφωσης της Διοίκησης προς την παραπάνω 1944/2013 απόφαση του 
Σ.τ.Ε.) η 11η Ιανουαρίου 2017. 
 
14.  Επειδή, παρά την ανάγκη διευκρίνησης των ασαφειών που 
αναφέρονται στην παρ. 5.Δ. δεν υπάρχει χρόνος για νέα ερωτήματα προς 
το Υπουργείο αλλά και επειδή δεν προσδοκούμε σαφείς απαντήσεις, 
θεωρήσαμε εύλογα (χωρίς αυτό να αποσαφηνίζεται) ότι προσήκουσα 
αποζημίωση είναι αυτή που θα προέκυπτε από την πράξη αναλογισμού. 
Επειδή δεν υπάρχει τέτοια κυρωμένη πράξη αναλογισμού, η υπηρεσία μας 
προέβη σε προεκτίμηση των οφειλών που θα προέκυπταν από τέτοια πράξη, 
σύμφωνα με την οποία στην ιδιοκτησία Παναγούλια θα οφείλοντο: 
 
α) Από το Δήμο  Ρόδου 453 τ.μ. που έχουν αντικειμενική αξία 131.070,96 € 
 
β) Από τις παρόδιες ιδιοκτησίες που προήλθαν από την ως άνω αρχική 
ιδιοκτησία Παναγούλια (δηλ. από την κ.μ.  505) 1023 τ.μ. που έχουν 
αντικειμενική αξία 293.433,06 € 
 
γ) Από τις παρόδιες ιδιοκτησίες που προήλθαν από άλλες αρχικές 
κτηματομερίδες που δεν ανήκαν στην Παναγούλια 532τ.μ. με αντικειμενική 
αξία 153.262,35 € 
 
 

Μετά τα παραπάνω και επειδή: 
 
η επιλογή της άρσης της απαλλοτρίωσης με  εισφοράς γης θα οδηγήσει σε: 
 
α) τροποποίηση σχεδίου πόλης που θα συνίσταται από Κ.Χ. έκτασης μόνον 
266,23 τ.μ. και απόδοση νέου οικοδομήσιμου οικοπέδου 2.163,28τ.μ. 
(έναντι της αρχικά προβλεπόμενης πλατείας και δρόμου 2.429,51 τ.μ.) 
 
β) θα αποτελέσει δυσμενές προηγούμενο και θα συμπαρασύρει ταχύτατα 
στην αντιμετώπιση και των άλλων αδιάνοικτων Κ.Χ. του σχεδίου πόλης 
Τριαντών αλλά και όλων των υπολοίπων ρυμοτομικών σχεδίων του νησιού 
με παρόμοιο τρόπο και συνεπώς σε ουσιαστική απώλεια των πλατειών, 
δηλαδή σε στραγγαλισμό και λεηλασία των σχεδίων αυτών 
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-δηλαδή, η επιλογή της άρσης της απαλλοτρίωσης με εισφορά γης δεν 
φαίνεται να  είναι ενδεδειγμένη πολεοδομικά. Πράγματι, με αυτό τον τρόπο 
και δη με την κατάργηση της προβλεπόμενης από το σχέδιο πόλης 
πλατείας, δημιουργείται υποβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος της 
περιοχής και κατ΄ επέκταση επηρεάζεται η ποιότητα ζωής των περίοικων, 
αφού η πλατεία εφάπτεται σε πέντε οικοδομικά τετράγωνα και οι οικοδομές 
(πολυκατοικίες) που ανεγέρθηκαν γύρω από αυτήν, συνολικά δώδεκα (12), 
σχεδιάστηκαν με κριτήριο την ύπαρξη της (ουσιαστικά προκαλείται τελικώς 
βίαιη προσαρμογή σε πολεοδομικό καθεστώς με δραματικά μικρότερης 
έκτασης πλατεία καθώς και επιβάρυνση με νέες επιπλέον οικοδομές). 
 
Επιπροσθέτως, το ισχύον σχέδιο πόλης του 1995,  προβλέπει λίγες και 
μικρές σε έκταση (κοινόχρηστες) πλατείες  συγκριτικά με τις ανάγκες, τον 
ρυθμό ανάπτυξης και ανοικοδόμησης που υπάρχει στην πόλη της Ιαλυσού 
ενώ επιπλέον  σχεδόν καμία από αυτές δεν είναι  ούτε  διαμορφωμένη  
αλλά ούτε και έχει τεθεί σε κοινή χρήση. Συνεπώς, η προστασία καθώς και 
κάθε προσπάθεια ανάδειξης αυτών έχει τη σημασία της-  

ζητείται: 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο (ως εκπρόσωπος του Δήμου) να γνωμοδοτήσει για 
την επανεπιβολή της απαλλοτρίωσης των ως άνω κ.μ. 505 και 505Α γαιών 
Τριαντών όπως προβλέπεται στο σχέδιο πόλεως Τριαντών, σε συμμόρφωση 
με τη με αριθμό 240/2009 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Ρόδου, η οποία επικυρώθηκε με τη με αριθμό 1944/2013 
απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. 
 
Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης, σύμφωνα με το 
άρθ. 9 του Ν.4315/2014, ο Δήμος οφείλει στη συνέχεια να προχωρήσει σε 
καθορισμό τιμής μονάδος με εξώδικο συμβιβασμό και σε εγγραφή του 
σχετικού ποσού αποζημίωσης σε ειδικό κωδικό στον προϋπολογισμό του, με 
την οποία αποδεικνύεται η πρόθεση και οικονομική δυνατότητα του για την 
άμεση καταβολή της προσήκουσας αποζημίωσης στους δικαιούχους.  
 
Στην προσήκουσα αποζημίωση, κατά την άποψή μας, δεν πρέπει να 
συμπεριληφθεί ο κλάδος (β) της παραπάνω παραγρ. 14, καθότι τότε θα 
είχαμε το παράδοξο ο Δήμος να πληρώσει αρχικά τις υποχρεώσεις και στη 
συνέχεια να απαιτούσε τα ποσά αυτά από τους παρόδιους Παναγούλια που 
θα τον παρέπεμπαν (λόγω ελεύθερου ρυμοτομίας) στην αρχική ιδιοκτήτρια 
Παναγούλια. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η προσήκουσα αποζημίωση θα 
προκύψει από τον προαναφερθέν εξώδικο συμβιβασμό.   

 

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 

αποφασίσει σχετικά. 
 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι.Γιαννακάκης, Ε. Ατσίδη, Ι. Περδίκης, Α. 

Μπιλλιά-Παπαστεργή, Ε. Παναή,  Σ. Σαρρή-Υψηλάντη ο επικεφαλής της 

παράταξης « ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Κ. Πότσος, ο επικεφαλής της 

παράταξης « ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» κ. Χ. Χατζηευθυμίου, η Αντιδήμαρχος 

κ. Α. Ζωάννου, ο Γραμματέας  και ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού 
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Συμβουλίου κ.κ. Α. Γιαννικουρής και Σ. Στάγκας  απουσίαζαν από τη 

συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος.   

 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση,  τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 93  

του Ν.3463/2006 και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Σώματος , 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση και λήψη 

απόφασης για το ανωτέρω θέμα επειδή συντρέχουν λόγοι  
κατεπείγοντος χαραχτήρα. 

2.  Την επανεπιβολή της απαλλοτρίωσης των ακινήτων με 
κτηματολογικές μερίδες 505 και 505Α γαιών Τριαντών 
ιδιοκτησίας Τσαμπίκας-Ευαγγελίας Παναγούλια όπως 
προβλέπεται στο σχέδιο πόλεως Τριαντών, που εγκρίθηκε με το 
ΒΔ της 22.1-6.2.1971 (ΦΕΚ τεύχος Δ΄ 34/6-2-1971), όπως 
αυτό αναθεωρήθηκε με το ΠΔ της 8.8-4.9.1995 (ΦΕΚ τεύχος 
Δ΄ 655/4-9-1995), σε συμμόρφωση με τη με αριθμό 240/2009 
απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, η 
οποία επικυρώθηκε με τη με αριθμό 1944/2013 απόφαση του 
Συμβουλίου της Επικρατείας. 

 
 

                             
 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
                             ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 
 
 


