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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  11/1/ 2018  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 1/11-1-2018    Αριθ. Απόφασης: 3/2018 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  11 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 
18.30 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. 2/769/5.1.2018 
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 

27.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ   

28 . ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

29.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
30. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

5.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

6.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 31. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος  

8.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

9.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  32.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 
33. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας 

11. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

12. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ  34. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

13.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

35.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

14.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 36.  ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

15. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 37. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

16. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 38.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
Παράταξης «ΛΆΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

 
17. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

39. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 
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18. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

19. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

40.ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 

20. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

21.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 
 

  

22.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  

23.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

24. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Aντιδήμαρχος 

 

25.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

26. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ  

2. ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

6.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (δικ/νος) 

3. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

4. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

 
 

Επίσης στη Συνεδρίαση παρίστανται,  ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ 
κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος, οι Νομικοί Σύμβουλοι του Δήμου        κ.κ. 
Δ.Σαλαμαστράκης και Εμμ.Στάγκας, καθώς και η Πρόεδρος της Δ.Κ. 
Ασκληπιείου κα. Μ.Παπαβασιλείου. 
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μ.Δράκος και Δ.Τσίκκης, απεχώρησαν 
κατά  την έναρξη της συνεδρίασης. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι σαράντα 
(40), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα Ημερήσιας 
Διάταξης: 

 

 
Θ Ε Μ Α 1.2: Έγκριση της υπ΄αριθ. 744/2017 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπή που αφορά «Λήψη απόφασης για την 
έγκριση ή μη εξώδικης συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς 
ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της 
Τσαμπίκας Ευαγγελίας Παναγούλια.  
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Ο Αντιδήμαρχος κ. Σ. Διακοσταματίου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε 
υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ. 744/2017 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής: 

  

Ο ίδιος (ο πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής 
την εισήγηση  του νομικού συμβούλου του δήμου μας, κου Στάγκα 
Εμμανουήλ ,  με αριθμ.πρωτ.2/107522/22-12-2017  ως εξής:      

 

«ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση αποδοχής εξώδικης συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς 
ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης μεταξύ του Δήμου και της Τσαμπίκας-
Ευαγγελίας Παναγούλια   

  

Εισηγούμαστε για την εξυπηρέτηση της διατήρησης της κοινοχρησίας της 
πλατείας με τα τμήματα των ακινήτων της κ. Παναγούλια στην Δ.Κ. Ιαλυσό, 
κατά το περιγραφόμενο στην σύμβαση που ακολουθεί ιστορικό 
απαλλοτρίωσης, την σύναψη της ακόλουθης σύμβασης συμβιβασμού, με την 
σύμφωνη γνώμη και τις παρατηρήσεις και της αρμόδιας Δ/νσης 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού στην οποία κοινοποιείται η παρούσα, :  

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ 

Στη  Ρόδο σήμερα  ….. ……… 2017, ημέρα ….., μεταξύ των: 

1. Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 
N.Π.Δ.Δ.» Νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που εδρεύει 
στη Ρόδο, Πλ. Ελευθερίας, με Α.Φ.Μ.: 997561152, όπως νόμιμα 
εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τον  ………… δυνάμει της 
με αριθμό …….. Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: …….)  που θα 
καλείται στο εξής «ΔΗΜΟΣ» και 

2. Τσαμπίκας-Ευαγγελίας Παναγούλια του Σταύρου, συζύγου Φωτίου, 
κατοίκου Αθηνών, Σκοπέλου 35, Κυψέλη, με Α.Φ.Μ.: 114885997, που θα 
καλείται στο εξής «η καθ’ ής η απαλλοτρίωση», νόμιμα εκπροσωπούμενη από 
τον Φώτιο Παναγούλια του Γεωργίου, δυνάμει του με αριθμό …… 
πληρεξουσίου του συμβολαιογράφου ……… 

συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία δεκτά τα παρακάτω: 

Με την με αριθ. 240/2009 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Ρόδου ακυρώθηκε η σιωπηρή απόρριψη της Διοίκησης (που εκδηλώθηκε με 
την άπρακτη πάροδο τρίμηνου από την επίδοση στις 4.11.2005 στον π. Δήμο 
Ιαλυσού της από 4.10.2005 εξώδικης δήλωσης-αίτησης της καθ’ ής η 
απαλλοτρίωση) 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 
της Δ.Κ. Ιαλυσού του Δήμου με αριθμούς Κ.Μ. 505 και 505Α γαιών Τριαντών, 
και ακολούθως με την με αρ. 1994/2013 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. 

Ακολούθως ο Δήμος αποφάσισε με την με αριθμ. 1038/2016 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7ΖΚ9Ω1Ρ-ΧΜΡ) την επανεπιβολή της 
προκείμενης απαλλοτρίωσης των ακινήτων ιδιοκτησίας της καθ’ ής η 
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απαλλοτρίωση με κτηματολογικές μερίδες 505 και 505Α γαιών Τριαντών 
όπως προβλέπεται στο σχέδιο πόλεως Τριαντών (ΒΔ της 22.1-6.2.1971, ΦΕΚ 
τεύχος Δ' 34/6-2-1971, ΠΔ της 8.8-4.9.1995, ΦΕΚ τεύχος Δ' 655/4-9-1995), 
σε συμμόρφωση με την παραπάνω υπαριθμ. 240/2009 απόφαση του 
Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, η οποία επικυρώθηκε με τη με 
αριθμό 1944/2013 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.  

Μάλιστα με την με αριθμό 1045/2016 απόφαση του Δ.Σ.  (ΑΔΑ: 
6ΟΠΨΩ1Ρ-7ΔΞ) ο Δήμος ενέκρινε την αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού του για την εισαγωγή σχετικής πίστωσης 
«Επανυποβολής απαλλοτρίωσης ακινήτων εντός σχεδίου πόλεως μετά από 
άρση» έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού. 

Ήδη με το παρόν οι συμβαλλόμενες πλευρές από κοινού συμφωνούν και 
καθορίζουν την προσήκουσα αποζημίωση που δικαιούται η καθ’ ής η 
προκείμενη απαλλοτρίωση, μη υφιστάμενης πράξης αναλογισμού, σύμφωνα 
με την προεκτίμηση της υπηρεσίας στο με αρ. πρωτ. 2295/2016 (οικ.) 
έγγραφό της στο ποσόν της ισχύουσας αντικειμενικής αξίας των 
απαλλοτριούμενων ακινήτων, ανερχόμενης σύμφωνα με τα συνημμένα στην 
παρούσα φύλλα υπολογισμού της Δ.Ο.Υ. Ρόδου και τον υπολογισμό της 
αρμόδιας υπηρεσίας της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου στο 
ποσόν των 233,28€ ανά τ.μ.  για τον Β! τομέα και 311,66 για τον Γ! τομέα 
και συνεπώς η συνολική καταβλητέα αποζημίωση ανέρχεται στο ποσόν των 
284.333,31€, συγκείμενο από την αντικειμενική αξία των 453 τ.μ. (της κ.μ. 
505 γαιών Τριαντών) που άμεσα βαρύνει τον Δήμο και την αντικειμενική αξία 
των 532 τ.μ. ρυμοτομούμενου εδάφους (της κ.μ. 505 γαιών Τριαντών) που 
αφορά παρόδιες ιδιοκτησίες που προήλθαν από άλλες αρχικές 
κτηματομερίδες που δεν ανήκαν στην καθ’ ής η προκείμενη απαλλοτρίωση, 
το οποίο ποσόν αυτό ο Δήμος δικαιούται να εισπράξει από τους ιδιοκτήτες 
τους μετά την ολοκλήρωση της πράξης αναλογισμού και της διαδικασίας 
δικαστικού προσδιορισμού της τιμής μονάδας αποζημίωσης,  δηλαδή στα εξής 
ποσά : 

Της αντικειμενικής αξίας των 453 τ.μ. που βαρύνουν το Δήμο για την κμ 505 
γαιών Τριαντών, ύψους 131.070,96 €, και, 

Της αντικειμενικής αξίας των 532 τ.μ. που βαρύνουν παρόδιες ιδιοκτησίες για 
την κμ 505 γαιών Τριαντών, ύψους 153.262,35 €, και συνολικά 284.333,31€ 

Το συνολικό ποσόν συμφωνείται καταβλητέο άμεσα εντός διαστήματος 15 
ημερών από την έγκριση των δύο (2) σχετικών και ισόποσων των παραπάνω 
ενταλμάτων, που ο Δήμος υποχρεούται να εκδώσει σε διάστημα ενός μηνός 
από σήμερα.  

Η καθ’ ής η απαλλοτρίωση αποδέχεται τα αμέσως παραπάνω ποσά, καθόσον 
θεωρεί ότι αυτά είναι δίκαια και εύλογα και την ικανοποιούν πλήρως ΕΝΑΝΤΙ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ και μόνον, δηλώνει δε ρητά ότι μετά την καταβολή της 
προκείμενης αποζημίωσης δεν διατηρεί καμία απολύτως απαίτηση έναντι του 
Δήμου όσον αφορά την απαλλοτρίωση της έκτασης των παραπάνω ακινήτων 
της και ότι παραιτείται από το δικαίωμά της να προβεί σε δικαστικό καθορισμό 
τιμής μονάδος και διεκδίκηση μεγαλύτερου ποσού αποζημίωσης, ως επίσης 
από οποιαδήποτε δικαστική δαπάνη, αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου της 
και γενικά οποιαδήποτε άλλη δαπάνη έχει κάνει εξαιτίας της παραπάνω 
απαλλοτρίωσης ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ και των παροδίων ιδιοκτησιών που 
προήλθαν από άλλες αρχικές κτηματομερίδες που δεν ανήκαν στην ίδια. 
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Ο Δήμος υποχρεούται στην σύνταξη πράξης αναλογισμού από την αρμόδια 
υπηρεσία του, για τον σκοπό της διεκδίκησης από τους παρόδιους τόσο των 
καταβαλλόμενων από τον Δήμο αποζημιώσεων στην καθής (για τις παρόδιες 
ιδιοκτησίες που προήλθαν από άλλες αρχικές κτηματομερίδες που δεν ανήκαν 
στην κ. Παναγούλια) όσο και από την καθής (για τις παρόδιες ιδιοκτησίες που 
προήλθαν από την ως άνω αρχική ιδιοκτησία της ίδιας (δηλ. από τις κ.μ.  505 
και 505Α γαιών Τριαντών). 

Τέλος η καθ’ ής η απαλλοτρίωση υποχρεούται συγχρόνως με την καταβολή 
σε αυτήν των παραπάνω ποσών είτε να μεταβιβάσει στον Δήμο τα 
ρυμοτομούμενα τμήματα των ακινήτων της, όπως αυτά περιγράφονται στο με 
αρ. πρωτ. 2295/2016 (οικ.) έγγραφο της υπηρεσίας, είτε να τα θέσει 
ανεπιφύλακτα στην κοινή χρήση, με συμβολαιογραφική πράξη, 
μεταγεγραμμένη στο Κτηματολόγιο Ρόδου. 

Για πίστωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το συμφωνητικό αυτό σε δύο 
πρωτότυπα και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους 
συμβαλλόμενους και έλαβε ο καθένας από ένα. 

 

Παρακαλούμε για την απόφασή σας».  
 (Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου του Δήμου Ρόδου κου 
Στάγκα Εμμανουήλ)   
  
 Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

• Τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010, 

• Την εισήγηση του νομικού συμβούλου, κου Στάγκα Εμμανουήλ   με 
αριθμ.πρωτ. 107522/22-12-2017. 

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
και  

  διαβιβάζει με θετική εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για να αποφασίσει, 
λόγω αρμοδιότητας,  για την αποδοχή της εξώδικης συμβιβαστικής επίλυσης 
διαφοράς ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης μεταξύ του Δήμου και της κας 
Τσαμπίκας – Ευαγγελίας Παναγούλια, όπως αναφέρει η εισήγηση του νομικού 
συμβούλου του δήμου Ρόδου κου Στάγκα Εμμανουήλ, 
Επίσης, ζητείται από το δημοτικό συμβούλιο  να ορίσει νόμιμο εκπρόσωπο για 
την υπογραφή του εξώδικου συμβιβασμού εφόσον αυτός εγκριθεί από αυτό. 

 
 

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

αποφασίσει σχετικά. 

Oι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Περδίκης, Σ. Παρδαλός, 

Α.Κωνσταντίνου και ο Γραμματέας του Δ.Σ. κ. Α. Γιαννικουρής 

απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος. 
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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, 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ομόφωνα 
 

1. Εγκρίνει την  αποδοχή της εξώδικης συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς 

ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης μεταξύ του Δήμου και της κας Τσαμπίκας 

– Ευαγγελίας Παναγούλια σύμφωνα με την υπ΄αριθ.744/2017 

απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής   

2. Ορίζει ως νόμιμο εκπρόσωπο για την υπογραφή του εξώδικου 

συμβιβασμού , τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Σάββα 

Διακοσταματίου.  

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
                               ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 
 


