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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  28/02/2020  Τακτικής Δημόσιας Συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
 

Αριθ. Πρακτικού: 05/28-02-2020    Αριθ. Απόφασης: 054/2020 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 28η Φεβρουαρίου του  2020  ημέρα  Παρασκευή 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. Αντώνη Β. 
Καμπουράκη. 
Το Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/9740/24.02.2020 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε και 
επιδόθηκε νόμιμα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις 
διατάξεις  των άρθρων 65, 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 25. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

2.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
3.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-Αντιδήμαρχος 26.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
4.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  
5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήμαρχος 28.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

6.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ-Αντιδήμαρχος 29.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
7.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ- Αντιδήμαρχος 30.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 
8.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 31.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
9.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  32.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
10.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-
Αντιδήμαρχος 

33.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

11.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 34.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

 35.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 
12.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 36.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 37.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
13.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος  
 38. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΑΞΙΩΝ»  

14.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 39. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-  
Γραμματέας Δ.Σ. 

 40.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

15.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ.  

16.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος  

41.ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ-
Επικεφαλής παράταξης  
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» 

17.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 42.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

18.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   
 19.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
20.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

21.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

22.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
23.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  
24.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ   

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος) 5.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ  
(δικ/νος) 

6.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος) 

3. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
(δικ/νος) 

7.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  

4. ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ  
 
Παρόντες στη Συνεδρίαση είναι, η Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα Κυριακή 
Νικολαϊδου, η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου κα Μάνθα Ζιώγου 
και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λίνδου κ.Χρυσοβαλάντης Λάμπης.  
Επίσης στη συνεδρίαση παρέστη ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ.Βασίλειος 
Υψηλάντης. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 
Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι σαράντα  δύο (42), ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. 
Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.  
 
Ο Επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» κ. Καλετός Πότσος 
και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γεώργιος Πόκκιας και Κωνσταντίνος Τσουρούτης,   
αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση, μετά το πέρας της Ενημέρωσης από τον 
Δήμαρχο κ.Αντώνη Καμπουράκη και τους κ.κ.Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους 
Συμβούλους & Δημοτικούς Συμβούλους. 
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ.Σάββας Διακοσταματίου και ο Δημοτικός Σύμβουλος 
κ.Αγαπητός Πάλλας, αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης 
του 1ου θέματος εκτός Ημερήσιας Διάταξης, που συζητήθηκε αμέσως μετά την  
ενημέρωση. 
 

Θ Ε Μ Α 19o: Έγκριση της υπ΄αριθ. 006/29-01-2020 απόφασης της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: Έγκριση της υπ΄αριθ.18/2019 
απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κρεμαστής με θέμα: 
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«Αποχαρακτηρισμός τμημάτων κτηματολογικού κοινόχρηστου χώρου 
εντός του οικισμού Κρεμαστής (κατάστημα ΚΑΛΟΥΑ)» . 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη 
του Σώματος την υπ΄ αριθμ. 006/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 
η οποία έχει ως εξής:   

 

Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 
18/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Κρεμαστής  με την οποία εισηγείται τον 
αποχαρακτηρισμό των τμημάτων Α) με στοιχεία κορυφών (1.2.3.4.1) και εμβαδόν 21 τ.μ. 
και (Β) με στοιχεία κορυφών (5.6.7......29.30.5) και εμβαδόν 804 τ.μ., εντός του οικισμού 
Κρεμαστής, που αποτελούν το κατάστημα ΚΑΛΟΥΑ και τον αύλειο χώρο του, που 
υφίστανται ως έχουν τουλάχιστον από το έτος 1979. 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την υπ’ αριθ. 1881/2018 τεχνική 
έκθεση που έχει ως κατωτέρω:  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΚΘΕΣΗ 
Θέμα  : Αποχαρακτηρισμός τμημάτων κτηματολογικού κοινόχρηστου χώρου 
εντός του οικισμού Κρεμαστής (κατάστημα ΚΑΛΟΥΑ). 
           Έχοντας υπόψη :  
 1) Τον Κτηματολογικό Κανονισμό 
2) του Ν.2100/1952 (ΦΕΚ 114/Α/1952) «Περί συστάσεως  Οργανισμού ακινήτου 
περιουσίας του Δημοσίου εν Δωδεκανήσω και ρυθμίσεως κτηματικών τινών υποθέσεων 
της αυτής περιφερείας.» 
3) του Ν.3937/31-03-2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011), «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας 
και άλλες Διατάξεις». 
4) Της υπ’ αριθμό ΥΑ 39608/2011 (ΦΕΚ 2200/Β/30.9.2011) «Έγκριση 
τεχνικών προδιαγραφών σύνταξης διαγραμμάτων ή άλλων μελετών που απαιτούνται και 
καθορισμός περιεχομένου και στοιχείων που περιλαμβάνονται και αποτυπώνονται, για 
την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν.3937/2011 (Α' 60).»  
 Με την παρούσα τεχνική έκθεση η Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, ζητά τον 
αποχαρακτηρισμό των τμημάτων (Α) με στοιχεία κορυφών (1.2.3.4.1) και εμβαδόν 21 τ.μ. 
και (Β) με στοιχεία κορυφών (5.6.7……29.30.5) και εμβαδόν 804 τ.μ , τα οποία 
κτηματολογικά αποτελούν κοινόχρηστο χώρο και εντός τους βρίσκεται το κατάστημα 
ΚΑΛΟΥΑ και ο αύλειος χώρος του. 
 Προκειμένου να διαπιστωθούν τα παραπάνω , συνεργείο της υπηρεσίας μας προέβη σε 
τοπογραφική αποτύπωση του ακινήτου και στη συνέχεια έγινε η συσχέτιση της 
υφιστάμενης κατάστασης με την κτηματολογική. 
 Μετά από έρευνα στα αρχεία της υπηρεσίας διαπιστώθηκαν επίσης :     
 α) Το κτίσμα διακρίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα αποσπάσματος της Γεωγραφικής 
Υπηρεσίας Στρατού με χρονολογία δημιουργίας τους προ του έτους 1978. 
 β) Το κτίσμα διακρίνεται στον πρόσφατο χάρτη GOOGLE EARTH 
 γ) Το κτίσμα είναι παλιό σε σχετικά καλή κατάσταση. Η τοιχοποιία του κτίσματος είναι 
πάχους περίπου 50 εκατοστών, τεχνοτροπία κατασκευής που παραπέμπει στην δεκαετία 
του 1950. 
       δ) Σύμφωνα με την υπό εκπόνηση πολεοδομική μελέτη του οικισμού Κρεμαστής, 
τμήμα του αύλειου χώρου βρίσκεται εντός του προβλεπόμενου από την μελέτη 
κοινόχρηστου χώρου-πλατείας και το υπόλοιπο τμήμα του αύλειου χώρου αλλά και το 
κτίσμα βρίσκεται εντός του προβλεπόμενου χώρου Διοίκησης-Παροχής Υπηρεσιών-
Αναψυχής.  

 Με βάση τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι τα παραπάνω τμήματα (Α) με στοιχεία 
κορυφών (1.2.3.4.1) και εμβαδόν 21 τ.μ. και (Β) με στοιχεία κορυφών (5.6.7……29.30.5) 
και εμβαδόν 804 τ.μ  που αποτελούν το κατάστημα ΚΑΛΟΥΑ και τον αύλειο χώρο του, 
υφίστανται ως έχουν τουλάχιστον από το έτος 1979 και προκειμένου να είναι εφικτή η 
νομιμοποίησή του και κατά συνέπεια η  ομαλή λειτουργία του, είναι απαραίτητος ο 
αποχαρακτηρισμός τους.  
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Μέλος): Αυτή η κατασκευή έγινε όταν ήταν υπουργός 
ο κ. Ζίγδης για να διοργανώσει την Πανελλήνια έκθεση χειροτεχνίας και στη συνέχεια η 
κοινότητα αλλά και ο Δήμος Πεταλούδων συνεχίζανε να ενοικιάζουν το χώρο. Ο 
ενοικιαστής κηρύχθηκε έκπτωτος γιατί είχε ένα σεβαστό χρέος, και δεν μπορούσε πλέον 
να ενοικιαστεί ο χώρος αυτός σε ιδιώτη γι αυτό και γίνεται αυτή η διαδικασία. 

 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις  του 
άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’/07-06-2010) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 
 

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 18/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Κρεμαστής και 
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον αποχαρακτηρισμό των τμημάτων α) με στοιχεία 
κορυφών (1.2.3.4.1) και εμβαδόν 21 τ.μ. και β) με στοιχεία κορυφών (5.6.7......29.30.5) 
και εμβαδόν 804 τ.μ., εντός του οικισμού Κρεμαστής, που αποτελούν το κατάστημα 
ΚΑΛΟΥΑ και τον αύλειο χώρο του, που υφίστανται ως έχουν τουλάχιστον από το έτος 
1979, σύμφωνα με την εισήγηση της Δνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, για τον λόγο που 
αναφέρεται στην τεχνική έκθεση της Υπηρεσίας.  
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μ.Σοκορέλος, κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 
• Την υπ΄αριθ. 006/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,   
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• 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) και των άρθρων 79 
& 93 του Ν.3463/2006, 

• Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι:  
Παρόντες: τριάντα επτά (37) 
Απόντες :  πέντε (5) 
« Υπέρ» ψήφισαν τριάντα επτά (37) 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την υπ΄αριθ. 006/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που 
αφορά στην έγκριση της υπ΄αριθ. 18/2019 απόφασης του Συμβουλίου της 
Κοινότητας Κρεμαστής, για τον αποχαρακτηρισμό των τμημάτων α) με στοιχεία 
κορυφών (1.2.3.4.1) και εμβαδόν 21 τ.μ. και β) με στοιχεία κορυφών 
(5.6.7......29.30.5) και εμβαδόν 804 τ.μ., εντός του οικισμού Κρεμαστής, που 
αποτελούν το κατάστημα ΚΑΛΟΥΑ και τον αύλειο χώρο του, που υφίστανται ως 
έχουν τουλάχιστον από το έτος 1979.  

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ                                                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ 

 


