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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  23/6/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 15/23-6-2017    Αριθ. Απόφασης:466/2017 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  23 Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή  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. 
2/46474/19.6.2017 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 του Ν.3463/2006.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

25.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

 26. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 
Δ.Σ. 
  

2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

27. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
28. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

4.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 29. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  30.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 31.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας Δ.Σ. 

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

  

11.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

32.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

12. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

13. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 33. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

14.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 34.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
 
Παράταξης«ΛΑΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 
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15.ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

16.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

  

17.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 36. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 

18.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

19.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 
 

  

20.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

21.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  

22.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

23.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

24.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ (δικ/νος) 6. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

2. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ (δικ/νη) 

3.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

4.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

9. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

5.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος  

10.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Δημοτικός Σύμβουλος  κ. Αθηνόδωρος Κωνσταντίνου δεν εκλήθη 
στη Συνεδρίαση σύμφωνα με την  αριθ. 1249/2017 Διαπιστωτική Πράξη  του 
Δήμου Ρόδου επί της αρ. ΕΜΠ15/1.9.2014 Απόφασης του Γ.Γ.Αποκεντρωμένης 
Δ/σης Αιγαίου.  

 

Επίσης στη συνεδρίαση παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ 
κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος, ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Ρόδου κ.Μ.Παγκάς 
και η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ασκληπείου κα.Μ.Παπαβασιλείου. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα έξι (46) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα έξι 
(36), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 

 

Θ Ε Μ Α 1.19: Αποδοχή της παραχώρησης κυριότητας χωρίς 
αντάλλαγμα στο Δήμο Ρόδου, των δημοσίων ακινήτων που 
αποτελούν ως συγκρότημα τη «Ροδιακή Έπαυλη» με τα 
συστατικά και τα παραρτήματά τους και καταχώρηση της 
μεταβίβασης των ακινήτων στο Κτηματολόγιο Ρόδου βάσει 
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του άρθρου 24του Ν.4474/2017 (ΦΕΚ 80 Α/7-6-2017) 
αρ.πρωτ. 2/46328/2017. 
 
Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δ.Μουτάφης εισηγούμενος 
το θέμα, έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ.πρωτ. 
2/46328/2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών – Τμήμα 
Αξιοποίησης –Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας & Κτηματολογίου, η 
οποία έχει ως εξής:  
 
Λαμβάνοντας υπόψη το Άρθρο 24 «Παραχώρηση δημόσιων κτημάτων στο Δήμο 
Ρόδου» του Ν.4474/2017 (ΦΕΚ 80 Α/07-06-2017) σύμφωνα με το οποίο 
παραχωρείται στο Δήμο Ρόδου, χωρίς αντάλλαγμα, για εξυπηρέτηση πολιτιστικών και 
κοινωφελών σκοπών του δήμου, η κυριότητα των δημόσιων ακινήτων, που 
αποτελούν ως συγκρότημα τη «Ροδιακή Έπαυλη» με τα συστατικά και τα 
παραρτήματά τους, τα οποία ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο εκ διαδοχής του 
Ιταλικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης Ειρήνης - ν.δ. 423/1947. 
 
Παρακαλούμε όπως το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ρόδου αποφασίσει την αποδοχή 
της παραχώρησης κυριότητας χωρίς αντάλλαγμα στο Δήμο Ρόδου των ακινήτων της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου, συνολικής έκτασης 26 
στρεμμάτων περίπου, εντός των Ο.Τ. 74 ΚΑΙ 73α του εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλεως 
Ρόδου, όπως αυτά εμφανίζονται στο Παράρτημα ΙΧ, συνημμένο του Ν. 4474/2017 
(ΦΕΚ 80 Α/07-06-2017) τοπογραφικό σχεδιάγραμμα, με Κτηματολογικές Μερίδες 
Οικοδομών Ρόδου και αντίστοιχους Αριθμούς Βιβλίου Καταγραφής (ΑΒΚ) :  
ΚΜ 477 Τόμος 3, Φύλλο 146, Φάκελος 580 - (ΑΒΚ 9)  
ΚΜ 537 Τόμος 11, Φύλλο 130, Φάκελος 2292 - (ΑΒΚ 44)  
ΚΜ 538 Τόμος 21, Φύλλο 72, Φάκελος 4695 - (ΑΒΚ 125),  
ΚΜ 473 Τόμος 49, Φύλλο 54, Φάκελος 4726 (ΑΒΚ 177), 
ΚΜ 476 Τόμος 25, Φύλλο 3, Φάκελος 4965Α - (ΑΒΚ 180),  
ΚΜ 532 Τόμος 25, Φύλλο 160, Φάκελος 5123 - (ΑΒΚ 201),  
ΚΜ 530 Τόμος 25, Φύλλο 165, Φάκελος 5128 (ΑΒΚ 203),  
ΚΜ 534 Α Τόμος 29, Φύλλο 165, Φάκελος 5185 - (ΑΒΚ 263),  
ΚΜ 475 Α Τόμος 29, Φύλλο 77, Φάκελος 5984 - (ΑΒΚ 265) και   
ΚΜ 535 Α Τόμος 30, Φύλλο 30, Φάκελος 6047 (ΑΒΚ 269)  
και την καταχώριση της μεταβίβασης των ακινήτων στο Κτηματολόγιο Ρόδου.   
 
    Το απόσπασμα της απόφασης αυτής καθώς και όλα τα άλλα απαιτούμενα εκ της 
ισχύουσας νομοθεσίας στοιχεία, αποτελεί τον τίτλο για την καταχώριση της 
μεταβίβασης των ακινήτων στο Κτηματολόγιο Ρόδου σύμφωνα με το άρθρο 24 του 
Ν. 4474/2017 (ΦΕΚ 80 Α/07-06-2017).         
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το συγκεκριμένο θέμα όπως γνωρίζετε ψηφίστηκε πρόσφατα 
από την Βουλή κάτι στο, οποίο συνέβαλε καθοριστικά και ο παριστάμενος 
Yφυπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας ο κ. Σαντορινιός, Δήμαρχε θέλετε να 
πείτε κάτι ή να μιλήσει ο κ. Yπουργός επί του συγκεκριμένου θέματος . 
 
 ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ: (Yφυπουργός Ναυτιλίας ) Να ευχαριστήσω 
για το λόγο κ. Πρόεδρε κυρίες και κύριοι είναι νομίζω μια σημαντική στιγμή 
το γεγονός στο ότι  παραχωρείται η Ροδιακή Έπαυλη και όχι μάλιστα κατά 
χρήση όπως εζητείτο επί πολλά χρόνια να δοθεί για 20 χρόνια αλλά κατά 
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κυριότητα και νομίζω ότι είναι μια σημαντική νίκη που πετύχαμε όλοι μαζί 
αλλά σε αυτή συνεισέφεραν και κάποιοι άνθρωποι από την κυβέρνηση και 
θα μου επιτρέψετε να τους ονοματίσω .  
Θα ονοματίσω πρώτα κάποιον τον οποίον τον βρίζετε αυτές τις ημέρες 
τώρα τελευταία ο Γιώργος ο Τερζάκης αλλά ο Γιώργος ο Τερζάκης έκανε 
αρκετά πράγματα για να δοθεί η Έπαυλη και όχι μόνο η Έπαυλη πριν από 
λίγο καιρό είχε δοθεί και το Περίπτερο των Πεταλουδών όπου και αυτό 
ήταν επί χρόνια στην ΕΤΑΔ και δόθηκε και θα δούμε και τα υπόλοιπα , θα 
δούμε και το Στρατολογικό γραφείο κ. Δήμαρχε θα δούμε και άλλα 
πράγματα , όμως συνεισέφερε πολύ σημαντικά ο Αλέκος ο Φλαμπουράρης 
ο Υπουργός Επικρατείας μαζί με τον Διευθυντή τον κ. Αποστόλου, η 
Κατερίνα η Παπανάτσιου που από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε εγώ το 
Υφυπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αλλά και αυτή ως 
Υφυπουργός Οικονομικών έτρεξε πάρα πολύ για το θέμα και ο Τσακαλώτος 
και φυσικά μια σύμβουλος της Παπανάτσιου η οποία είναι από τις Κυκλάδες 
μεν αλλά βοηθάει πάρα πολύ η Αναστασία η Σαπουνά και έτρεξε και αυτή 
πάρα πολύ το θέμα . 
Επί της ουσίας τώρα η Ροδιακή Έπαυλη είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που 
ανήκει στο Ροδιακό λαό . Με την μετακίνηση επί πάρα πολλά χρόνια ο 
Ροδιακός λαός προσπάθησε να το πάρει ως δικό του περιουσιακό στοιχείο 
έβρισκε πάντα την αντίρρηση της κυβέρνησης αλλά και του ΕΟΤ και της 
ΕΤΑΔ γιατί σε αυτούς ανήκει, γίνανε πάρα πολλές προσπάθειες θυμάμαι 
επειδή το διαχειρίστηκα το θέμα και ως υπάλληλος της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού πάντα κολλούσαμε σε κάποιο γενικό γραμματέα σε 
κάποιον από εδώ σε κάποιον από εκεί το πήραμε το θέμα από την πρώτη 
στιγμή που ανέλαβα ως Βουλευτής το πήρα το θέμα το κυνήγησα βοήθησε 
σε αυτό, και ο Δημήτρης ο Γάκης και αυτός κυνήγησε μαζί και το φέραμε 
το θέμα αυτό στο να παραχωρηθεί κατά κυριότητα . Όταν εγώ ήξερα ότι θα 
παραχωρηθεί κατά κυριότητα έλεγα σε όλους ότι θα είναι καλύτερο από 
αυτό που περιμένατε γιατί όλοι περίμεναν ότι θα παραχωρηθεί κατά χρήση 
για 20 χρόνια .  
Το στοίχημα όμως σήμερα είναι ότι υπάρχει και μια παράγραφος που λέει 
ότι παραχωρείται κατά κυριότητα για 5 χρόνια και αν μέσα σε αυτά τα 5 
χρόνια δεν καταφέρουμε να το φτιάξουμε τότε επιστρέφει πίσω .Θα 
επιστρέψει πίσω ως ρημάδι βέβαια γιατί είναι γνωστό ότι το κτίριο έχει 
προβλήματα και επομένως σήμερα το στοίχημα για όλους μας για τον Δήμο 
για όλους τους πολίτες για όλους όσους δρούμε σε αυτή την περιοχή είναι 
να το φτιάξουμε και νομίζω επειδή υπάρχουν και οι μελέτες πρέπει να 
ξεκινήσει το σαφάρι της χρηματοδότησης και ήδη νομίζω ότι θα έχει 
ξεκινήσει ο Δήμος και περιμένω να ακούσουμε και γι αυτά νέα . 
Λοιπόν για εμένα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα ευχαριστώ τον Δήμαρχο 
που μου είπε ότι θα γίνει σήμερα αυτό και γι΄αυτό τον λόγο άλλωστε και 
ήρθα γιατί θεωρώ ότι είναι κάτι που οφείλουμε όλοι μαζί στο Ροδιακό, λαό . 
Ευχαριστώ. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε οφείλω του να αποδίδω πάντα τα του 
Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ. Να ευχαριστήσω τον κ. 
Σαντορινιό και όλους όσους συνέβαλαν , θα μου πείτε για τα αυτονόητα; 
Ναι σε αυτή την χώρα πρέπει να είμαστε ευγενείς με τα αυτονόητα να 
αποδίδουμε τα εύσημα γιατί είναι μια αλήθεια αυτή ότι πολλά χρόνια γι 
αυτό το αυτονόητο της μεταβίβασης του ενός από τα σπουδαία περιουσιακά 
στοιχεία που ανήκουν στο Δήμο μας έπρεπε να γίνουν προσφυγές στα 
δικαστήρια να γίνουν αιτήματα να συγκρουστούν οι προκάτοχοί μου 
θυμάμαι τον κ. Κουσουρνά όταν είδα τον προηγούμενο πρόεδρο της ΕΤΑΔ 
είχε εκφραστεί παρότι δεν είναι του χαραχτήρα του με πολύ σκληρές 
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εκφράσεις κατά των διοικούντων την ΕΤΑΔ και εδώ να πω ότι τώρα το λέω 
πλέον και όχι εκ του ασφαλούς διότι πάντα υπήρχε ένα  Plun Β ρισκάρισα 
γιατί εμπιστεύτηκα επέτρεψε κ. Yφυπουργέ να πω όνομα τον Νεκτάριο μου 
είπε ότι υπάρχει μια απαίτηση να παραιτηθούμε από την προσφυγή του ΣΤΕ 
, μπορεί να υπήρχαν λόγοι και από πλευράς ΕΤΑΔ νομικοί αλλά πάρα τις 
αντιδράσεις και τις αντιρρήσεις της Νομικής Υπηρεσίας ζήτησα να 
παραιτηθούμε , βέβαια υπήρχε ένα plun Β ότι ακόμα και αν υπήρχε η 
παραίτηση είναι ένα συνταγματικό δικαίωμα και θα επανερχόμεθα , δεν 
χρειάστηκε και γι αυτό ευχαριστώ πρόσθετα . 
Τώρα αποδείχθηκε με αυτό εδώ ότι αν υπάρχει καλή συνεργασία όπως 
αναφέρατε εσείς κ. Yφυπουργέ όλα θα πάνε καλά αν υπάρχει καλή 
συνεργασία εγώ θα πάψω και στο θέμα των παραλιών θα είμαι ο πρώτος 
που θα έρθω από αυτό το βήμα στην κόντρα με τον κ. Τερζάκη και όσα 
είπα στην προηγούμενη εισήγηση εάν υπάρξει συνεννόηση να πω υπάρχει 
συνεννόηση και συνεργασία θα το δούμε όμως τώρα στη Ροδιακή Έπαυλη . 
Ναι τώρα πρέπει να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της χρηματοδότησης γιατί 
υπάρχουν έτοιμες μελέτες  1,2 για το κτίριο 700.000 θα χρειαστεί μια 
επικαιροποίηση ήδη σήμερα συζητούσα με τη συνάδελφο την κυρία 
Ξεπαπαδάκη που έχει την ευθύνη του προγραμματισμού εκεί που ήταν τα 
γραφεία σου ότι έχουν γίνει κάποιες διερευνητικές με την διαχειριστική 
αρχή δεν είναι του παρόντος να δούμε πως θα χρηματοδοτηθεί .  
Εάν όχι σας λέω λοιπόν ευθέως και γι αυτό υπάρχει και εδώ plun Β, ήδη 
ετοιμαζόμαστε με μια μελέτη των 60.000 να μπούμε στο πάρκο ήδη αν δεν 
προχωρήσει άμεσα η χρηματοδότηση θα πρέπει να χρηματοδοτήσει με 
ίδιους πόρους ο Δήμος να συντηρηθεί η βιβλιοθήκη γιατί έχει μια 
ρηγμάτωση και πρέπει να το προλάβουμε άρα ο Δήμος σαν κύριος πλέον 
μικρά μεγάλα τα ποσά που θα διαθέσει θα τα διαθέσει , καλορίζικo να είναι 
πρέπει να πάρουμε απόφαση αφενός μεν ΑΠΟΔΟΧΗΣ και επειδή είναι 
τυπικό και ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕ είτε τις νομικές υπηρεσίες ή τον αρμόδιο 
συνάδελφο τον υπεύθυνο της ακίνητης περιουσίας να προβεί στα νόμιμα 
στις διαδικασίες για τη μεταγραφή στο Κτηματολόγιο Ρόδου του 
συγκεκριμένου ακινήτου που όπως περιγράφεται στην εισήγηση μας .  
ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ: Εγώ πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω τον 
Νεκτάριο τον Σαντορινιό και τον Δημήτρη τον Γάκη μια και το ανέφερε ο 
Νεκτάριος γιατί σε αυτή την αίθουσα κ. Δήμαρχε έχουμε διδαχθεί όπως κι 
εσείς είπατε ότι τίποτα δεν είναι αυτονόητο έχουμε ακούσει πολλές 
υποσχέσεις για απλά πράγματα σε κεντρικό επίπεδο και πάντα ήταν 
αισθητή η έλλειψη της παρουσίας Δωδεκανησίων τόσο στο Κοινοβούλιο 
δυναμικής παρουσίας κυρίως όμως στην Κυβέρνηση  εγώ χαίρομαι που στο 
πρόσωπο του Νεκτάριου αυτή τη στιγμή αλλάζει η πολιτική της 
Κυβέρνησης σε ορισμένα θέματα όπως είναι το συγκεκριμένο θέμα και 
ξέρουμε πόσο είναι σημαντικό και πως ανοίγει ένας συγκεκριμένος δρόμος. 
Εγώ θα τον καλέσω γιατί ξέρω πόσο αγαπάει δεν περιμένει το ευχαριστώ το 
δικό μας ούτε την αναγνώριση περιμένει όταν ολοκληρωθεί όλος αυτός ο 
κύκλος που του εύχομαι να είναι με επιτυχία να έχει κάνει πράγματα για τη 
Ρόδο και πράγματα για τα Δωδεκάνησα. Να τρέξουμε Νεκτάριε και τα 
υπόλοιπα . Αυτά. Ευχαριστώ . 
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Να ευχαριστήσω κι εγώ είναι φυσικό και 
γνωστό ότι προερχόμενος από τα σπλάχνα της Αυτοδιοίκησης ο Υπουργός 
θα ανταποκρινόταν και χαίρομαι και για τις εξαγγελίες του απόψε αλλά και 
για αλλά πολλά που άφησε να εννοηθούν και πιστεύω ότι θα 
πραγματοποιήσει . Συγχαρητήρια . 
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι αυτονόητο βεβαίως κ. 
Δήμαρχε είναι ότι η Ροδιακή Έπαυλη ανήκει στο Ροδιακό λαό όμως τα 



7 

 

αυτονόητα για εμάς δεν είναι πάντα αυτονόητα ούτε για τις διοικήσεις της 
ΕΤΑΔ ούτε για τις κυβερνήσεις διότι διοικήσεις πέρασαν κυβερνήσεις 
πέρασαν αλλά η Ροδιακή Έπαυλη όχι κατά κυριότητα ούτε κατά χρήσην 
δεν αποδιδόταν αν δεν έπεφτε και ένα ενοίκιο σοβαρό έτυχε να είμαι σε 
συνάντηση με την διοίκηση της ΕΤΑΔ τέλος του ΄13 με ντον τότε Δήμαρχο 
τον κ. Κουσουρνά και βγήκα από τα ρούχα μου ας πούμε ειλικρινά βγήκα 
από τα ρούχα μου εκείνη την ημέρα και του είπα ότι Στάθη σήκω φύγε από 
το τραπέζι δεν κουβεντιάζεις για ενοίκιο. Άρα λοιπόν τα αυτονόητα για 
εμάς δεν είναι πάντα αυτονόητα . Με αυτή την έννοια το αποτέλεσμα της 
δράσης κάποιων ανθρώπων προς την κατεύθυνση αυτή του Νεκτάριου του 
Δημήτρη του Γάκη ή των όποιων άλλων στελεχών κυβερνητικών 
αναμίχθηκαν στην υπόθεση δεν είναι αυτονόητο είναι αποτέλεσμα μιας 
σκληρής προσπάθειας μιας σκληρής δουλειάς για την οποία πρέπει και να 
τους συγχαρούμε και να τους ευχαριστήσουμε διότι έτσι ικανοποιείτε ένα 
δίκαιο αίτημα του Ροδιακού λαού και πιστεύω ότι την ίδια τύχη και την ίδια 
πορεία να έχουν και άλλα παρόμοια αιτήματα διότι καλά κάνουμε και τα 
χώνουμε στην κυβέρνηση για τα ζητήματα που δικαίως πρέπει να πούμε να 
αναδείξουμε τις ευθύνες της αλλά καλό είναι να αναγνωρίζουμε με 
δικαιοσύνη και αυτά που είναι θετικά για τον τόπο . 
Εγώ θα επικεντρωθώ στο κομμάτι που και ο ίδιος ο υφυπουργός έθιξε την 
υποχρέωση που έχουμε εντός του τακτού χρονικού διαστήματος να 
αξιοποιήσουμε το ακίνητο ώστε να μην ρισκάρουμε ή να μην χρεωθούμε 
την ευθύνη ως Δημοτική Αρχή ή ως ΔΣ αν θέλετε ή ως Δήμος τις απώλειας 
ενός κεκτημένου . Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε και με αυτή την έννοια 
ψηφίζουμε θετικά βεβαίως στην αποδοχή και στις περαιτέρω ενέργειες . 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Μετά τις τοποθετήσεις των συναδέλφων της 
μειοψηφίας ομοφώνως γίνεται δεκτό αυτό το θέμα όταν όλοι οι Ροδίτες 
είμαστε μαζί χωρίς διαχωρισμούς και ομονοούμε και συντονιζόμαστε 
πετυχαίνουμε πολλά πράγματα εκ μέρους όλων ευχαριστούμε κ. Υπουργέ 
για την πρωτοβουλία που πήρατε και για το αποτέλεσμα που είχαμε το 
στοίχημα ξεκινάει τώρα για εμάς για την Δημοτική Αρχή και για όλους μας . 

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

αποφασίσει σχετικά. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μ.Δράκος, Μ.Καραγιάννη, Στ.Δράκος, 

Ι.Περδίκης,  ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ.Στ.Στάγκας, ο Γραμματέας 

του Δ.Σ. κ.Α.Γιαννικουρής και ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Κ.Πότσος,  απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη 

απόφασης για το θέμα. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη 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, μετά διαλογική συζήτηση, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ομόφωνα 

 
1. Εγκρίνει την  αποδοχή της παραχώρησης κυριότητας χωρίς 

αντάλλαγμα στο Δήμο Ρόδου των ακινήτων που αποτελούν  
ως συγκρότημα τη «Ροδιακή Έπαυλη» με τα συστατικά και τα 
παραρτήματά τους,  της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας 
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Περιουσίας Αιγαίου, συνολικής έκτασης 26 στρεμμάτων 
περίπου, εντός των Ο.Τ. 74 ΚΑΙ 73α του εγκεκριμένου 
Σχεδίου Πόλεως Ρόδου, όπως αυτά εμφανίζονται στο 
Παράρτημα ΙΧ, συνημμένο του Ν. 4474/2017 (ΦΕΚ 80 Α/07-
06-2017) τοπογραφικό σχεδιάγραμμα, με Κτηματολογικές 
Μερίδες Οικοδομών Ρόδου και αντίστοιχους Αριθμούς Βιβλίου 
Καταγραφής (ΑΒΚ) :  

 
ΚΜ 477 Τόμος 3, Φύλλο 146, Φάκελος 580 - (ΑΒΚ 9)  
ΚΜ 537 Τόμος 11, Φύλλο 130, Φάκελος 2292 - (ΑΒΚ 44)  
ΚΜ 538 Τόμος 21, Φύλλο 72, Φάκελος 4695 - (ΑΒΚ 125),  
ΚΜ 473 Τόμος 49, Φύλλο 54, Φάκελος 4726 (ΑΒΚ 177), 
ΚΜ 476 Τόμος 25, Φύλλο 3, Φάκελος 4965Α - (ΑΒΚ 180),  
ΚΜ 532 Τόμος 25, Φύλλο 160, Φάκελος 5123 - (ΑΒΚ 201),  
ΚΜ 530 Τόμος 25, Φύλλο 165, Φάκελος 5128 (ΑΒΚ 203),  
ΚΜ 534 Α Τόμος 29, Φύλλο 165, Φάκελος 5185 - (ΑΒΚ 263),  
ΚΜ 475 Α Τόμος 29, Φύλλο 77, Φάκελος 5984 - (ΑΒΚ 265) και   
ΚΜ 535 Α Τόμος 30, Φύλλο 30, Φάκελος 6047 (ΑΒΚ 269)  
και την καταχώριση της μεταβίβασης των ακινήτων στο Κτηματολόγιο 
Ρόδου.   
 
 Το απόσπασμα της απόφασης αυτής καθώς και όλα τα άλλα απαιτούμενα 
εκ της ισχύουσας νομοθεσίας στοιχεία, αποτελεί τον τίτλο για την 
καταχώριση της μεταβίβασης των ακινήτων στο Κτηματολόγιο Ρόδου 
σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4474/2017 (ΦΕΚ 80 Α/07-06-2017).         
     

2. Εξουσιοδοτούνται οι Νομικοί Σύμβουλοι του Δήμου Ρόδου ή  
ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δήμος Μουτάφης για 
να προβούν στις νόμιμες διαδικασίες για τη  μεταγραφή στο 
Κτηματολόγιο Ρόδου των συγκεκριμένων ακινήτων,  όπως 
περιγράφονται στην ανωτέρω εισήγηση. 

 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
                               ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 
 
 
 


