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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

(οσον αφορά το όνομα του αιτούντα) 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Από το πρακτικό της με αριθμό 43
ης

 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης 

της 27
ης 

Δεκεμβρίου 2022 

Αριθμός Απόφασης 927/2022 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 08
ο
  

Έγκριση απαλλοτρίωσης της κ.μ. ΙV-1745 οικοδομών Ρόδου ιδιοκτησίας Κιολέ Κουρτουλούς, στην 

πλατεία Πυθαγόρα του ρυμοτομικού σχεδίου Παλιάς πόλης Ρόδου. (Εισήγηση με α/α 2700/23-12-2022 

Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού). 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Τρίτη 27
η
 Δεκεμβρίου 2022 και 

ώρα 12:00 π.μ., συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου (σύμφωνα με 

την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 002/09-01-2022 (Α.Δ.Α.:ΨΩ3ΕΩ1Ρ-ΩΒ6) «Εκλογή 

μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 74 του 

Ν.3852/2010, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τα Άρθρα, 76 του Ν.4555/2018 και 02 του Ν.4623/2019, τις 

διατάξεις του άρθρου 48 του Νόμου 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112/14-06-2022 και τις διατάξεις του άρθρου 78 

του Νόμου 4954/2022 και την υπ’ αριθμό 29/10-01-2022 απόφαση Δημάρχου (Α.Δ.Α.: ΩΑ0ΖΩ1Ρ-34Ν) 

«Ορισμός Αντιδημάρχων ως  τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής», σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση 

με αριθμ. πρωτ.: 2/88418/23-12-2022, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 77, 

παράγραφος 6 του Ν.4555/2018 και σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ αρ. 374 με αρ. πρωτ.: 39135/30-05-

2022 και αποφασίζει την έκδοση των κατωτέρω αποφάσεων. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η 

νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα εννέα (09) μέλη και 

ονομαστικά ως εξής: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

01.  Καμπουράκης  Β. Αντώνης   
01.Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης) 

(δικαιολογημένος)  

02. Καρίκης Ευστράτιος  02. Γιαννάς Νικόλαος (δικαιολογημένος) 

03.  Καμπούρης Τηλέμαχος 03. Παλαιολόγου Μιχαήλ (δικαιολογημένος) 

04. Φλοσκάκης Νεκτάριος  

05.  Μανέττας Βασίλειος  

06.  Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα  

07. Ζανεττούλλης Δημήτριος (ως αναπληρωματικό 

μέλος ο οποίος αντικατέστησε τον κ. Γιαννά Νικόλαο) 
 

08. Κορωναίος Ιωάννης  
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09.  Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος  

παρόντων επίσης της Γενικής Γραμματέας Δήμου Ρόδου κας Κυριακής Νικολαίδου, της Γραμματέας της 

Οικονομικής Επιτροπής κας Παπαγεωργίου Μαρίας, της υπαλλήλου Οικονομικής Επιτροπής κας 

Χαραλάμπους Άννας καθώς επίσης και του Αντιδημάρχου Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων κου Δράκου 

Στεφάνου. 

Τα μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Γιαννάς Νικόλαος, Κορωναίος Ιωάννης και Ζανεττούλλης Δημήτριος 

δήλωσαν το εξής: 

Θέμα: Συμμετοχή σε δια ζώσης συνεδρίαση και αποχή από την ψηφοφορία των θεμάτων.  

Με την παρούσα δηλώνουμε την συμμετοχή μας στης 43
η
 τακτική διαζώσης συνεδρίαση των μελών της Οικονοικής 

Επιτροπής του Δήμου Ρόδου κατά την 27
η
/12/2022 σύμφωνα κα με την υπ΄αριθ. Πρωτ.2/88418/23-12-2022 πρόσκληση, 

απέχοντας όμως από την ψηφοφορία συγκεκριμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης τα οποία και θα ονοματίσουμε και 

για τα οποία προτείνουμε την παραπομπή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη απόφασης, διότι μετά 

την έκδοση της υπ΄αριθ. 2377/2022 οριστικής και αμετάκλητης απόφασης της ολομέλειας του Συμβουλίου της 

Επικρατείας, η οποία ως γνωστό έκρινε αντισυνταγματικές διατάξεις των νόμων 4623/2019 και 4625/2019, σχετικές με 

την σύνθεση των Επιτροπών των Δήμων (Οικονομικής και Ποιότητας Ζωής) αλλά και με την μεταφορά κρίσιμων 

αποφασιστικών αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου με σημαντικό οικονομικό αντικείμενο στην Οικονομική 

Επιτροπή, θεωρούμε ότι εγείρονται μείζονα ζητήματα για αποφάσεις που θα ληφθούν εφεξής και είναι δυνητικά 

πληττόμενες, από ένα συλλογικό όργανο του Δήμου Ρόδου πολιτικά απονομιμοποιημένο.  

 

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

ημερήσιας διάταξης επί συνόλου δέκα τρία (13) και ενός (01) θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, τέθηκε 

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής οι εισηγήσεις με α/α 2700/23-12-2022 Διεύθυνσης 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού, η οποία έχει ως εξής:       

Θ Ε Μ Α: Εισήγηση απαλλοτρίωσης  της κ.μ. IV-1745 οικοδομών Ρόδου  ιδιοκτησίας Κιολέ Κουρτουλούς, 

στην πλατεία Πυθαγόρα του ρυμοτομικού σχεδίου  παλιάς πόλης Ρόδου. 

ΣΧΕΤ: Υπ’ αριθ. πρωτ. 1021/19-06-2020 αίτηση / Κιολέ Κουρτουλούς 

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η : 

1. Α. Την ως άνω (υπ΄ αριθ. πρωτ. 1021/19-06-2020) σχετική αίτηση  του Κιολέ Κουρτουλούς, την οποία 

υπέβαλε  ως ιδιοκτήτης του οικοπέδου  εμβαδού 271 τ.μ. κατά τίτλο, με αριθμό κ.μ. IV-1745 οικοδομών 

Ρόδου (Τόμος 18, Φύλλο 59, Φάκελος 3958), που βρίσκεται  στην πλατεία Πυθαγόρα (της παλιάς πόλης 

Ρόδου), με την οποία ζητάει την τροποποίηση  του ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου  στην περιοχή αυτή      

λόγω  πλήρους ρυμοτομίας  της εν λόγω ιδιοκτησίας του  από το σχέδιο αυτό και μη συντέλεσης  μέχρι 

σήμερα  της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης του. 

Β. Το γεγονός ότι   η αίτηση του αυτή,  ανάγεται στην ουσία  σε αίτημα  αποζημίωσης των  εξής  

(ρυμοτομούμενων) τμημάτων  του οικοπέδου αυτού: 

      α. Ενός τμήματος  (πραγματικού) εμβαδού 156,40 τ.μ.  που ρυμοτομείται από το σχέδιο αυτό  και 

βρίσκεται εΚτός του παρακείμενου αρχαιολογικού χώρου   και 

      β. Δύο άλλων (μικρότερων) τμημάτων της  συνολικού (πραγματικού) εμβαδού  ίσου με  34,10+4,15 = 

38,25 τ.μ.  που ρυμοτομείται μεν (από το σχέδιο αυτό)  αλλά και  καταλαμβάνεται ταυτοχρόνως  από τον 

παρακείμενο αρχαιολογικό χώρο  [με την διευκρίνηση ότι  η λοιπή του έκταση  (πραγματικού) εμβαδού  57,50 

τ.μ.,  φαίνεται  να κατέχεται  από τους ιδιοκτήτες της όμορης κ.μ. IV-1740 οικοδομών Ρόδου]. 

2. Τους τρόπους  απαλλοτρίωσης ακινήτων, κείμενων  εντός ρυμοτομικών σχεδίων πόλης   (εγκεκριμένων προ 

του Ν 1337/1983  όπως το ρυμοτομικό σχέδιο  της παλιάς πόλης Ρόδου)  που απορρέουν  από  τις σχετικές 

πολεοδομικές διατάξεις (περί απαλλοτριώσεων) και συγκεκριμένα τους εξής (τέσσερεις) τρόπους: 

   α. Την απαλλοτρίωση  με τη διαδικασία  πράξης αναλογισμού αποζημιώσεων  λόγω ρυμοτομίας. 

   β. Την απαλλοτρίωση  με τη διαδικασία  της άρσης απαλλοτρίωσης  που προβλέπει μεταξύ άλλων τις 

υποπεριπτώσεις επανεπιβολής (μερικής ή ολικής) της απαλλοτρίωσης με ταυτόχρονη καταβολή  της 

«προσήκουσας» αποζημίωσης προς τον ιδιοκτήτη.  

   γ. την απαλλοτρίωση  με τη διαδικασία  των γενικών διατάξεων  του Ν. 2882/2001 («Κώδικας 

Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων.»)  και ειδικότερα του άρθρου 2  αυτού («ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ 
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ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΤΕΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ»)  σε συνδυασμό  με το άρθρο 29 

(«ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»)  αυτού. 

   δ. Την απαλλοτρίωση  με τη διαδικασία  του N. 3463/2006 («Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων.») και ειδικότερα  των άρθρων  186 («Εκποίηση ακινήτων»)  και  191 («Αγορά ακινήτων»)  

αυτού.   

3. Το ακόλουθο σκεπτικό μας  που περιγράφει συνοπτικά  τα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα   καθενός  εκ 

των ως άνω  (τεσσάρων) τρόπων (απαλλοτρίωσης ακινήτων  κειμένων εντός σχεδίων πόλης)  σε σχέση  με 

τους υπόλοιπους, στην περίπτωση  του ως άνω (υπό απαλλοτρίωση) οικοπέδου προκειμένου  να 

χρησιμοποιηθεί  ο προσφορότερος από αυτούς  για  τη συντέλεση της εν λόγω απαλλοτρίωσης, το οποίο 

(σκεπτικό μας) παρατίθεται παρακάτω  στις επόμενες παραγράφους.  

3Α. Η διαχείριση του αιτήματος  με πράξη αναλογισμού  που θα μπορούσε να συνταχθεί για να δρομολογηθεί 

η διαδικασία της ζητούμενης αποζημίωσης  θα είχε τα εξής προβλήματα 

 α. Το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο της παλιάς πόλης Ρόδου  δεν απεικονίζει το περίγραμμα του 

προαναφερόμενου παρακείμενου αρχαιολογικού χώρου όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα από την 

αρχαιολογικού υπηρεσία. 

 β. Το εν λόγω ρυμοτομικό σχέδιο (παλιάς πόλης Ρόδου) βρίσκεται υπό αναθεώρηση  οι διαδικασίες της 

οποίας βρίσκονται υπό εξέλιξη και δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα  το προτεινόμενο δε, με την αναθεώρηση 

αυτή, υπόβαθρο ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών  δ ι α φ ε ρ ε ι  σημαντικά   από  το  σ ή μ ε ρ α  ι σ χ 

ύ ο ν,   οι υποχρεώσεις αποζημίωσης συνεπώς  προς  τα ρυμοτομούμενα οικόπεδα  της πλατείας που 

οφείλονται από τους παρόδιους, τον αρχαιολογικό χώρο  και τον Δήμου Ρόδου τις οποίες θα καθόριζε  η ως 

άνω πράξη αναλογισμού (εφόσον συντασσόταν) θα ευνοούσε την αρχαιολογική υπηρεσία εις βάρος των 

παρόδιων και του Δήμου ενώ σε περίπτωση έγκρισης της αναθεώρησης πριν την καταβολή των αποζημιώσεων 

θα διέκοπτε τις έννομες συνέπειες της πράξης αυτής (για υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης) η οποία  θα 

έπρεπε τότε  να ανασυνταχθεί  και  να κυρωθεί  εκ νεου  σύμφωνα με το υπόβαθρο ρυμοτομικών και 

οικοδομικών γραμμών της αναθεώρησης  

3Β. Η διαχείριση επίσης  του αιτήματος  με  τη διαδικασία  άρσης απαλλοτρίωσης  των άρθρων 87 έως και 93 

του Ν 4759/2020 (ΦΕΚ 245Α’/09-12-2020), δηλαδή  είτε  με επανεπιβολή της απαλλοτρίωσης και καταβολή 

της «προσήκουσας» αποζημίωσης  είτε  με τροποποίηση του σχεδίου  και  απόδοση οικοδομήσιμου οικοπέδου 

 θα αντιμετώπιζε  τα εξής θέματα: 

   α. Στη περίπτωση  ε π α ν ε π ι β ο λ ή ς  θα αντιμετώπιζε  παρόμοια θέματα  με αυτά της πράξη αναλογισμού 

που επεξηγηθήκαν παραπάνω  και ειδικότερα ότι θα επιχειρούσε  με χρονοβόρες διαδικασίες  την επανεπιβολή  

του ισχύοντος σχεδίου  ενώ είναι δρομολογημένη η αναθεώρηση του  με την οποία προβλέπεται       

διαφοροποίηση  οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών  και επομένως  υπάρχει  ο κίνδυνος να 

ολοκληρωθούν  οι διαδικασίες  της αναθεώρησης  και  της έγκρισης της  πριν  την ολοκλήρωση  των 

διαδικασιών  επανεπιβολής  του ισχύοντος σχεδίου  που σημαίνει ότι  θα πρέπει  να επαναληφθεί  η όλη 

χρονοβόρα διαδικασία  για την επανεπιβολή  του αναθεωρημένου πλέον σχεδίου. 

   β. Στη περίπτωση  τ ρ ο π ο π ο ί η σ η ς  του σχεδίου  με σκοπό το ως άνω οικόπεδο  να ενταχθεί σε νέο 

οικοδομικό τετράγωνο  κατά το μεγαλύτερο μέρος του  θα προέκυπτε θέμα αλλοίωσης  των προβλέψεων της 

υπό εξέλιξη αναθεώρησης  στην περιοχή  της ως άνω πλατείας Πυθαγόρα.  

3Γ. Η απαλλοτρίωση του οικοπέδου  και  η καταβολή αποζημίωσης του  δύναται  να γίνει   και  με χρήση  των 

διατάξεων  του Ν 2882/2001 (Φ.Ε.Κ. 17Α'/06-02-2001)  (με θέμα  «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων 

Ακινήτων.») και ειδικότερα  του άρθρου 2  αυτού («ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΤΕΟΥ 

ΑΚΙΝΗΤΟΥ»)  σε συνδυασμό με το άρθρο 29 αυτού («ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ») σύμφωνα  με τα οποία: 

   «ΑΡΘΡΟΝ 2 («ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΤΕΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ») 

    1. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας ή, κατά περίπτωση, ο αρμόδιος εκ του σκοπού της 

απαλλοτρίωσης Υπουργός δύναται, αντί της κατά το Άρθρο 1 αναγκαστικής απαλλοτρίωσης υπέρ του 

Δημοσίου, να προβαίνει 

 στην απευθείας εξαγορά του ακινήτου. Η εξαγορά αυτή δύναται να γίνει  και μετά την κήρυξη  της 

απαλλοτρίωσης, πάντως όμως μέχρι να εκδοθεί η δικαστική απόφαση καθορισμού της αποζημίωσης.  
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 Η εξαγορά γίνεται με τίμημα που καθορίζει η εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 15. 

Κατά τη σύναψη  της σχετικής σύμβασης  το Δημόσιο εκπροσωπείται  από τον Γενικό Γραμματέα της 

Περιφέρειας ή, κατά περίπτωση, από τον αρμόδιο Υπουργό, οι οποίοι δύνανται να εξουσιοδοτήσουν εγγράφως  

για την υπογραφή αυτής  πάρεδρο  ή  δικαστικό αντιπρόσωπο του ΝΣΚ  ή  τον Προϊστάμενο  της οικείας 

Κτηματικής Υπηρεσίας του νομού. Αντίγραφο της συναπτόμενης σύμβασης,   μαζί με το διάγραμμα στο οποίο 

εικονίζεται  το ακίνητο που περιέρχεται στο Δημόσιο,  αποστέλλεται  στην αρμόδια αρχή  για να καταγραφεί 

ως δημόσιο κτήμα. 

2. Αντί αναγκαστικής απαλλοτρίωσης δύναται επίσης να γίνει ανταλλαγή του απαλλοτριωτέου ακινήτου με 

ακίνητο του Δημοσίου, εφόσον συμφωνεί  η αρχή  που έχει, κατά τις κείμενες διατάξεις, τη διαχείρισή του.  

Εάν η αξία του ενός ακινήτου  υπολείπεται  της αξίας του άλλου, η διαφορά καταβάλλεται  σε χρήμα. 

Τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο για την  εξαγορά  εφαρμόζονται αναλόγως και για την  

ανταλλαγή  του ακινήτου.» 

 ΑΡΘΡΟΝ 29 («ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ») 

1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται επί των απαλλοτριώσεων που κηρύσσονται   από την έναρξη 

ισχύος του και εφεξής. 

2. Απαλλοτριώσεις  που κηρύχθηκαν  από 1-2-71  και εφεξής  διέπονται  από τις διατάξεις  του παρόντος  

από το σημείο στο οποίο βρίσκονται  κατά την έναρξη της ισχύος αυτού.  

Εξαιρούνται τα θέματα εκείνα για τα οποία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχει κοινοποιηθεί 

εισαγωγικό δικόγραφο της σχετικής δίκης ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου ή έχει εκδοθεί σχετική 

διοικητική πράξη, ως προς τα οποία εφαρμόζονται μόνον οι διαδικαστικές διατάξεις του παρόντος. 

4. Επί απαλλοτριώσεων που κηρύχθηκαν πριν από την 1-2-71 εξακολουθούν να εφαρμόζονται   οι διατάξεις 

από τις οποίες διέπονταν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.  

Για τον καθορισμό όμως της οριστικής τιμής μονάδας εφαρμόζονται  οι διατάξεις των παρ.1, 3 και παρ.5 έως 

και παρ.8 του Αρθ-20 του παρόντος,  εκτός εάν έχει κοινοποιηθεί κατά την έναρξη ισχύος αυτού η σχετική 

προσφυγή. 

5. Απαλλοτριώσεις προς εφαρμογή σχεδίων πόλεων και ανάπτυξη οικιστικών περιοχών που κηρύχθηκαν  

οποτεδήποτε  μέχρι την έναρξη ισχύος  του παρόντος Κώδικα διέπονται, κατά την έκταση που ορίζεται από 

την παράγραφο 2, από τις διατάξεις  του Κώδικα τούτου, με την επιφύλαξη  των εξαιρέσεων  που ορίζονται  

από τις διατάξεις αυτές. 

9. Οι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που επιβάλλονται: α) για την εφαρμογή σχεδίων πόλεων και την ανάπτυξη 

οικιστικών περιοχών, β) υπέρ ΟΤΑ Α και Β βαθμού, γ) υπέρ της Εταιρίας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως 

Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ) και "δ) υπέρ της ΔΕΗ ΑΕ, ................. " ε) κατά τον μεταλλευτικό κώδικα        

κηρύσσονται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν για τις απαλλοτριώσεις αυτές.  

Για τα μη ρυθμιζόμενα από τις παραπάνω ειδικές διατάξεις ζητήματα εφαρμόζονται  συμπληρωματικώς οι 

διατάξεις του παρόντος κώδικα.  

[Σ.Σ.: Η περιπτ.δ της παρ.9 προσετέθη με την παρ.1  Αρθ-22 του Ν-3157/03 (ΦΕΚ 207Α'/29-8-03),  η παλαιά 

περίπτωση δ) αναριθμείται σε περίπτωση ε). 

               Βλέπε και παράγραφο 2  του άρθρου 11  του Ν. 3468/2006]» 

3Δ. Η απαλλοτρίωση του οικοπέδου  και  η καταβολή αποζημίωσης του  δύναται επίσης  να γίνει  και  με 

χρήση  των διατάξεων  του N. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114Α'/08-06-2006)  (με θέμα  «Κύρωση του Κώδικα Δήμων 

και Κοινοτήτων.»)    και ειδικότερα  των άρθρων  186 («Εκποίηση ακινήτων»)  και  191 («Αγορά ακινήτων»)  

αυτού  σύμφωνα  με τα οποία: 
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   «ΑΡΘΡΟ 186 («Εκποίηση ακινήτων») 

    1. Η εκποίηση δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων επιτρέπεται μόνο για ωφέλεια του Δήμου ή της 

Κοινότητας,  με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου,   που λαμβάνεται με 

την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του.  

    2. Ο Δήμος ή η Κοινότητα διαθέτουν το προϊόν της εκποίησης αποκλειστικά  και μόνο για την εκπλήρωση 

του σκοπού, για τον οποίο έγινε η εκποίηση.  Αν τυχόν απομένει υπόλοιπο, διατίθεται για την εκτέλεση έργων.  

 Αποκλείεται η διάθεση του υπολοίπου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.  

  3. Η εκποίηση γίνεται με δημοπρασία.  

  4. Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου,  που λαμβάνεται με την 

απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του,  επιτρέπεται η απευθείας και χωρίς δημοπρασία 

εκποίηση δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων στο Δημόσιο,  σε άλλους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

σε επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και σε 

οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, για την εκτέλεση έργων του προγράμματός τους.  

5. Το τίμημα των ακινήτων της προηγούμενης παραγράφου καθορίζεται από επιτροπή,  που συγκροτείται με 

απόφαση του δημάρχου ή προέδρου της Κοινότητας και αποτελείται από δύο δημοτικούς ή κοινοτικούς 

συμβούλους, που υποδεικνύονται  από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο  και  από έναν μηχανικό, που 

ορίζεται   από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της Κοινότητας  και προέρχεται  από την τεχνική υπηρεσία  του 

Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εφόσον υπάρχει  ή  αν δεν υπάρχει  από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμων 

και Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ) ή από άλλη δημόσια υπηρεσία.  

 Πρόεδρος της επιτροπής, ορίζεται ένας από τους δημοτικούς ή κοινοτικούς συμβούλους  με την απόφαση 

συγκρότησης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται δημοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος  γραμματέας της επιτροπής. 

Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που λειτουργούν  τοπικά συμβούλια  και  πάρεδροι   στην 

επιτροπή μετέχει αντί του δευτέρου συμβούλου, ο πρόεδρος του οικείου τοπικού συμβουλίου ή ο οικείος 

πάρεδρος.  

6. Για την κατάρτιση σύμβασης μεταβίβασης της κυριότητας ακινήτων ή σύστασης επ’ αυτών       

εμπραγμάτων δικαιωμάτων, εφόσον συμβάλλεται Δήμος ή Κοινότητα απαιτείται  εκτίμηση της αγοραίας 

αξίας, η οποία γίνεται από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών,   στην περίπτωση που η αξία αυτή υπερβαίνει το 

χρηματικό όριο που καθορίζεται  κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις.  

 7. Κάθε άλλη διάταξη, που ρυθμίζει κατά διαφορετικό τρόπο την εκτίμηση  της αγοραίας αξίας των ακινήτων, 

παύει να ισχύει.  

 8. Τα έξοδα μεταβίβασης του ακινήτου βαρύνουν τον αγοραστή.  

 9. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 εφαρμόζονται και για κατηγορίες συνεταιρισμών   που καθορίζονται με 

προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται ύστερα από πρόταση  του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 

και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Με τα ίδια διατάγματα μπορούν να 

προσδιορίζονται  και οι προϋποθέσεις της απευθείας εκποίησης. 

10. Ο πλειοδότης σε δημοπρασία που διενεργήθηκε για την εκποίηση δημοτικού ή κοινοτικού ακινήτου  

μπορεί ως την κατάρτιση της σχετικής σύμβασης να υποδείξει εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης  ως 

αγοράστρια, υπό τον όρο, ότι ο ανωτέρω πλειοδότης θα έχει, ήδη, προσυμφωνήσει τη χρηματοδοτική μίσθωση 

του εν λόγω ακινήτου με την υποδεικνυόμενη από αυτόν εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης.» 

   «ΑΡΘΡΟ 191 («Αγορά ακινήτων») 

"1. Οι διατάξεις του άρθρου 186 εφαρμόζονται, αναλόγως, για την αγορά ιδιωτικών ακινήτων  εκ μέρους 

Δήμων και Κοινοτήτων. Ειδικά στην περίπτωση αγοράς ακινήτου,  όπου σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 

άρθρου 186 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων  απαιτείται η εκτίμηση της αγοραίας αξίας του από το Σώμα 

Ορκωτών Εκτιμητών ως προϋπόθεση για την κατάρτιση της σύμβασης μεταβίβασης της κυριότητας, το 

Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, με απόφαση του που λαμβάνεται  με την πλειοψηφία επί του συνόλου των 

μελών του, μπορεί να κρίνει ότι το ακίνητο αυτό είναι το μόνο κατάλληλο για την εκπλήρωση δημοτικού ή 

κοινοτικού σκοπού και να αποφασίσει την απευθείας αγορά. 

 Όπου, όμως, δεν προβλέπεται η εκτίμηση της αγοραίας αξίας του ακινήτου   κατ' άρθρο 186 παρ. 6 του ΔΚΚ, 

τότε η κρίση περί του ότι το ακίνητο είναι το μόνο κατάλληλο, καθώς και η απόφαση για την απευθείας αγορά,  

λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου." 
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 [Σ.Σ.: Η παράγραφος 1  τίθεται ως αντικατεστάθη  με την παράγραφο 12  του άρθρου 20  του Ν. 3731/2008 

(ΦΕΚ 263Α'/23-12-08)] 

2. Επιτρέπεται η αγορά κτίσματος έτοιμου προς χρήση με το λειτουργικό του εξοπλισμό,  σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας.  

Για τον σκοπό αυτόν καταρτίζεται προσύμφωνο αγοραπωλησίας ακινήτου,  το οποίο προβλέπει την κατάρτιση 

οριστικής σύμβασης μεταβίβασης και  την παράδοση του οικοδομήματος εντός της προβλεπόμενης, από τη 

διακήρυξη, προθεσμίας και σύμφωνα με τους όρους αυτής. 

"3. Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την 

απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του,  επιτρέπεται η εκ μέρους Δήμων και Κοινοτήτων 

απευθείας και χωρίς δημοπρασία   αγορά ακινήτων που ανήκουν σε επιχειρήσεις στις οποίες αυτοί μετέχουν.  

 Οι διατάξεις του άρθρου 186 παρ. 5 του ν. 3463/2006 εφαρμόζονται αναλόγως."» 

  [Σ.Σ.: Η παράγραφος 3  του Αρθ-191  προσετέθη  με την παράγραφο 11  του άρθρου 24  του Ν-3613/07 

(ΦΕΚ 263Α'/23-11-2007)] 

4. Σχετικές  με το θέμα  της απευθείας εξαγοράς ιδιωτικών ακινήτων με σκοπό  τη συντέλεση  της 

αναγκαστικής απαλλοτρίωσης τους,  είναι:  

Α. Η γνωμοδότηση 354/1994 ΝΣΚ (Νομικού Συμβουλίου του Κράτους) της οποίας  παραθέτουμε  τα 

ακόλουθα σχετικά αποσπάσματα: 

   «vi. Σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διοικήσεως και της νομίμου ασκήσεως  της διακριτικής εξουσίας, 

επιβάλλεται γενικότερα, η διοίκηση  να μη προσφεύγει  στο εξαιρετικά εnαχθές μέτρο  της αναγκαστικής 

απαλλοτριώσεως της συνταγματικά προστατευόμενης  ατομικής ιδιοκτησίας  παρά μόνον σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις (ΣτΕ 1097/71, 2235/72), και εφόσον προηγουμένως εξαντλήσει  κάθε πρόσφορο μέσο  με το 

οποίο  θα ήταν δυνατόν  να ικανοποιηθεί  ο επιδιωκόμενος σκοπός  της δημόσιας ωφέλειας, όπως είναι  η 

απευθείας αγορά ιδιωτικών ακινήτων  από τους ιδιοκτήτες τους (ΣτΕ 2518/71, 1939 και 2235/72). 

           Η προπαρατεθείσα νομολογιακή αντίληψη καταλαμβάνει, προδήλως, και τους ΟΤΑ. 

 ii. Επομένως οι Δήμοι, προκειμένης εφαρμογής του σχεδίου πόλεως  για την εκτέλεση έργων αποχέτευσης, 

δύνανται, είτε να προέλθουν  στην αγορά  ιδιωτικού ιδιωτικού ακινήτου (άρθρο 231 παρ. 3 Δ.Κ.Κ.), 

είτε να ακολουθήσουv τη διαδικασία της απαλλοτρίωσης (άρθρο 257 και 258  του ίδιου Κώδικα σε συνδυασμό 

με το ν.δ. 797/71). 

iii. Κατά τnν προεκτεθείσα διάταξη του άρθρου 235 Δ.Κ.Κ.  n απευθείας αγορά ακινήτου, κατά παράκαμψη 

του κανόνος της δημοπρασίας (άρθρο 231 παρ. 3 Δ.Κ.Κ.) προϋποθέτει., ότι το αγοραζόμενο ακίνητο  θα κριθεί 

ως μόνο κατάλληλο για τnν εκπλήρωση του οικείου δημοτικού σκοπού,  η δε σχετική απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου θα ληφθεί με πλειοψnφία  των 2/3 των μελών του, νια να ακολουθήσει η εγκριτική απόφαση του 

νομάρχη  (Βλ. και Εφ. Αθ. 12814/87 Αρχ. Νομ. 39 σελ. 549). Εvόψει της ρητής παραπομπής  του άνω άρθρου 

(235 Δ.Κ.Κ.) στην ανάλογη εφαρμογή τnς διατάξεως  του άρθρου 231 του ιδίου Κώδικα, το τίμημα της αγοράς 

κατά τnν παράγραφο 5) θα καθορισθεί από τnν προβλεπόμενη, υπ· αυτής τριμελή επιτροπή.» 

Β. Η ΣτΕ 1664/2009 (που είναι εμμέσως σχετική  με απευθείας εξαγορά  για λόγους απαλλοτρίωσης) μέσω 

του ΠΔ 410/1995 (Άρθρα 248 και 252),  μέσω δηλαδή  του παλαιότερου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 

5. Η ισχύουσα αντικειμενική αξία  στην περιοχή  της ως άνω κ.μ. IV-1745 οικοδομών Ρόδου  είναι ίση  με 

458,28 €/τ.μ. (όπως προκύπτει  από το συνημμένο έντυπο υπολογισμού με στοιχεία υπολογισμού: 

Τ.Ζ.=1.200,00 €/τ.μ., Σ.Ο.=1,20, Σ.Ε.=1 και Σ.Α.Ο.=1,00)  και συνεπώς η αντικειμενική αξία  του πρώτου ως 

άνω ρυμοτομούμενου τμήματος  (πραγματικού εμβαδού 156,40 τ.μ.)  που είναι και το ουσιαστικό αντικείμενο 

της παρούσας εισήγησης  είναι ίση με (156,40 τ.μ.) x (458,28 €/τ.μ.) = 71.675,00 €/τ.μ. 

Μετά τις παραπάνω επεξηγήσεις για τις  εναλλακτικές  διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν  για να 

ολοκληρωθεί  η απαλλοτρίωση  του ως άνω οικοπέδου και καταβολή αποζημίωσης του  και τα ελαττώματα 

που έχουν οι δύο πρώτες στην προκειμένη περίπτωση  θεωρούμε ότι η  απλούστερη  μεταξύ τους είναι η 

τελευταία  η χρήση δηλαδή  των ως άνω άρθρων 186 και 191 του N. 3463/2006  
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Η Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με α/α 2700/23-12-2022  Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, της εφαρμογής 

εισηγήσεων Δήμου Ρόδου, 

 Το Νόμο 3463/2006. 

 Την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ αρ. 374 με αρ. πρωτ.: 39135/30-05-2022. 

 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, τις ρυθμίσεις του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 

τεύχος Α'), τις διατάξεις του άρθρου 48 του Νόμου 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112/14-06-2022) και τις 

διατάξεις του άρθρου 78 του Νόμου 4954/2022.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 (Τα μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Κορωναίος Ιωάννης, Ζανεττούλλης Δημήτριος & Προυσάλογλου Παντελής- 

Κωνσταντίνος δήλωσαν «ΑΠΟΧΗ» από την ψηφοφορία)  

Εγκρίνει την απαλλοτρίωση της κτηματολογικής μερίδας IV-1745 Οικοδομών Ρόδου, ιδιοκτησίας του Κιολέ 

Κουρτουλούς στην πλατεία Πυθαγόρα του ρυμοτομικού σχεδίου Παλιάς Πόλης Ρόδου και την καταβολή 

αποζημίωσης σύμφωνα με άρθρα 186 και 191 του Ν. 3463/2006, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην ανωτέρω 

εισήγηση.   

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 927/2022  

 

   

 

 

    

 ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρίκης Ευστράτιος 

Φλοσκάκης Νεκτάριος     

Μανέττας Βασίλειος                                                                        

Κιαχαγια-Μαγιόγλου Τσαμπίκα 

Ζανεττούλλης Δημήτριος 

Κορωναίος Ιωάννης 

Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

    

 

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 
Παπαγεωργίου Μαρία 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

      Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Δήμαρχος Ρόδου 

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Τηλέμαχος Καμπούρης 
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