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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  16/06/2020  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Ρόδου 
Ορθή Επανάληψη 

 
Αριθ. Πρακτικού: 11/16-06-2020    Αριθ. Απόφασης:  182/2020 

 
Στη Ρόδο σήμερα την 16η Ιουνίου του  2020  ημέρα  Τρίτη και ώρα 18.30 στην 
Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου 
συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση  κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τα 
διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 163/33282/29.05.2020 του Υπουργείου 
Εσωτερικών και τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 
12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αρ.Δ1α/ΓΠ οικ.30612/16.05.2020 (Β΄1869) 
και την παρ.3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης οικ.Δ1α/Γ.Π. 
οικ.32009/23.05.2020 (Β 1988), παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη 
Β. Καμπουράκη. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/26477/12.06.2020 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε 
και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με 
τις διατάξεις  του άρθρου 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 28. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

2. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 29.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-Αντιδήμαρχος 30.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
4. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 31.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  
5. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήμαρχος 32.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

6. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ-Αντιδήμαρχος 33.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
7. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ- Αντιδήμαρχος 34.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

 35.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
8. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  36.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
9.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-
Αντιδήμαρχος 

37.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 38.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

11.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-
Αντιδήμαρχος    

39.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

12.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 40.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

13.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 41.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

14. ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος 42.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

15.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 43. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-
Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΑΞΙΩΝ»  
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16.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 44. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-  
Γραμματέας Δ.Σ. 

17.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
18.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ. 45.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

19.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος  

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

20.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 47.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

21.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   
  22.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
23.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

24.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

25.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
26.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  
27.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ   

 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ (δικ/νος) 2. ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 
Παρόντες στη Συνεδρίαση είναι, η Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα Κυριακή 
Νικολαϊδου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 
Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι σαράντα  επτά (47), ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.  
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γεώργιος Σαρικάς, Ιωάννης Αφεντούλης , Γεώργιος 
Πόκκιας, Αγαπητός Πάλλας, Μιχαήλ Παλαιολόγου , Μιχαήλ Σταυρής και ο 
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ.Σάββας Διακοσταματίου, αποχώρησαν από τη 
Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης που προηγήθηκε των θεμάτων της 
Ημερήσιας Διάταξης. 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Δημήτριος Καρατζιάς, αποχώρησε μετά το 1ο θέμα της  
Η/Δ και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σάββας Καλαθενός, αποχώρησε μετά το 4ο 
θέμα της Ημερήσιας Διάταξης. 

 

Θ Ε Μ Α εκτός Η/Δ: Τροποποίηση-συμπλήρωση της με αριθ. 119/2020 
απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου (ΑΔΑ:68ΔΜΩ1Ρ-Ι9Α)  

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Ρ.Μ. Α.Ε. κ. Ιωάννης Ιατρίδης εισηγούμενος το θέμα, έθεσε 
υπόψη του Σώματος την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας  του Δήμου , η οποία 
έχει ως εξής:  
 

Με την με αριθμό 119/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου 
(ΑΔΑ:68ΔΜΩ1Ρ-Ι9Α) εγκρίθηκε η έκδοση από το Δήμαρχο Ρόδου, σύμφωνα με τη 
νομοθεσία (άρθρο 178 § 4 του Ν. 3463/06) Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής 
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της εδρεύουσας στην κοινότητα Θεολόγου «Κοινωνίας κληρονόμων Θεόφιλου 
Καταλειφού του Γεωργίου» με Α.Φ.Μ 996802095, νόμιμα εκπροσωπούμενης από 
τον Δημήτριο Καταλειφό του Θεοφίλου από τους χώρους των κτιρίων κουζίνας, 
αποθήκης και WC της Κοιλάδας των Πεταλούδων τους απεικονιζόμενους με 
στοιχεία ΚΤ-Α, ΚΤ-Β, ΚΤ-Γ στο από 24-4-2020 σχεδιάγραμμα αποτύπωσης της 
Πολιτικού Μηχανικού της Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε. Μαρίας Αποστολάκη του όλου Δημοτικού 
(βάσει του Ν. 4049/2012 νόμιμα μεταγραφέντος με την με αριθμό 4177/2017 

διάταξης) Ακινήτου με Κ.Μ. 392Α-876/1 γαιών Παραδεισίου, Τόμος 25, Φύλλο 42, 
επισυναπτόμενο στο συνταχθησόμενο ΠΔΑ, που χρησιμοποιεί ως κουζίνα 
εστιατορίου,  αποθήκη και  WC και από κάθε άλλο γενικά χώρο του εν λόγω 
Δημοτικού ακινήτου της Κοιλάδας των Πεταλούδων (Κ.Μ. 392Α-876/1 γαιών 
Παραδεισίου) που κατέχει αυθαίρετα και χρησιμοποιεί για εστιατόριο. 
Ακολούθως εκδόθηκε το με Α.Π. 2/22120/2020 και υπ’ αριθμ. 1256/2020 
Πρωτόκολλο  Διοικητικής Αποβολής (ΑΔΑ: ΨΑΨΓΩ1Ρ-Ξ2Α). 
Κατά του Π.Δ.Α ασκήθηκε ανακοπή από τον Δημήτριο Καταλειφό του Θεοφίλου, 

με την οποία, εκτός των άλλων, γνωστοποιεί ότι η εν λόγω κοινωνία αποτελείται 
από τον ίδιο και την μητέρα του Ελένη χήρα Θεοφίλου Καταλειφού, κληρονόμους 
κατά  του αποβιώσαντα την 10-8-2019 Θεοφίλου Καταλειφού του Γεωργίου και 
δη κατά ποσοστό 75% εξ αδ. ο ίδιος και 25% εξ αδ. η Ελένη χήρα Θεοφίλου 
Καταλειφού. 
Επειδή για την πληρότητα του εν λόγω ΠΔΑ, όπως προέκυψε μετά και από 
συνεννόηση του υπογράφοντα με τους νομικούς συμβούλους κ.κ. Ε. Δημητριάδη 
(του Δήμου) και Κ. Χαλκιά (της ΔΕΡΜΑΕ), λόγω του νομικού ζητήματος της 
υπόστασης της εν λόγω  «Κοινωνίας κληρονόμων Θεόφιλου Καταλειφού του 

Γεωργίου» η οποία αν και έχει Α.Φ.Μ. και έχει συμβληθεί με την ΔΕΡΜΑΕ, 
νομολογιακά υπάρχει διάσταση ως προς την παθητική νομιμοποίηση.  
Επειδή για την αδιαμφησβήτητη  πληρότητα του ΠΔΑ και προς αποφυγή ερμηνείας 
του ανακύψαντος νομικού θέματος υποκειμενικά από ταον εκάστοτε διάζοντα 
δικαστή, επιβάλλεται η αποβολή των μελών της κοινωνίας κληρονόμων Δημήτριου 
Καταλειφού του Θεοφίλου και Ελένης χήρας Θεοφίλου Καταλειφού, ως 
κληρονόμων του αποβιώσαντα την 10-8-2019 Θεοφίλου Καταλειφού του 
Γεωργίου.  
Επειδή δεν υφίσταται ενεργός μίσθωση που να νομιμοποιεί ούτε αυτούς ούτε τον 

δικαιοπάροχό τους, κατά τα αναφερόμενα στην συμπληρούμενη απόφαση, 
εισηγούμαστε την σχετική τροποποίηση - συμπλήρωση της με αριθμό 119/2020 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου (ΑΔΑ:68ΔΜΩ1Ρ-Ι9Α), ώστε το ΠΔΑ 
να εκδοθεί κατά των Δημήτριου Καταλειφού του Θεοφίλου και Ελένης χήρας 
Θεοφίλου Καταλειφού, ως κληρονόμων του αποβιώσαντα την 10-8-2019 
Θεοφίλου Καταλειφού του Γεωργίου και δη κατά ποσοστό 75% εξ αδ. ο πρώτος 
και 25% εξ αδ. η δεύτερη αλλά και ως μελών της «Κοινωνίας κληρονόμων 
Θεόφιλου Καταλειφού του Γεωργίου», εναντίον των οποίων θα εκδοθεί και το 

Πρωτόκολλο Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης του δημοτικού ακινήτου. 
 
Έτσι, για τους λόγους αυτούς προτείνεται η έκδοση ΠΔΑ ως ακολούθως: 
- Αποδέκτες πρωτοκόλλου:  
Α) Ο Δημήτριος Καταλειφός του Θεοφίλου, με ΑΦΜ 031455200, ως εξ αδιαθέτου 
κληρονόμος κατά ποσοστό ¾ εξ αδιαιρέτου επί της κληρονομιαίας περιουσίας του 
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αποβιώσαντος στις 10/8/2019 Θεόφιλου Καταλειφού του Γεωργίου, 
προηγούμενου αυθαίρετου διακατόχου του επιδίκου ακινήτου έως τον θάνατό 
του, και ήδη αυθαίρετος καταληψίας αυτού ως κληρονόμος κατά το ανωτέρω εξ 
αδιαιρέτου ποσοστό, αποδεικνυόμενου του ισχυρισμού αυτού από τη συμμετοχή 
του εν λόγω φυσικού προσώπου κατά το ανωτέρω εξ αδιαιρέτου ποσοστό στην 
«Κοινωνία Κληρονόμων του Θεόφιλου Καταλειφού του Γεωργίου», με ΑΦΜ 
996802095, η οποία αποτελεί το φορολογικό υποκείμενο φόρου εισοδήματος για 

τη λειτουργία επιτηδεύματος επί του επιδίκου.  
Β) Η Ελένη χήρα Θεοφίλου Καταλειφού, το γένος Γεωργίου Κάλλα, με ΑΦΜ 
145679129, ως εξ αδιαθέτου κληρονόμος κατά ποσοστό ¼ εξ αδιαιρέτου επί της 
κληρονομιαίας περιουσίας του αποβιώσαντος στις 10/8/2019 Θεόφιλου 
Καταλειφού του Γεωργίου, προηγούμενου αυθαίρετου καταληψία του επιδίκου 
ακινήτου έως τον θάνατό του, και ήδη αυθαίρετη καταληψίας αυτού ως 
κληρονόμος κατά το ανωτέρω εξ αδιαιρέτου ποσοστό, αποδεικνυόμενου του 
ισχυρισμού αυτού από τη συμμετοχή του εν λόγω φυσικού προσώπου κατά το 

ανωτέρω εξ αδιαιρέτου ποσοστό στην «Κοινωνία Κληρονόμων του Θεόφιλου 
Καταλειφού του Γεωργίου», με ΑΦΜ 996802095, η οποία αποτελεί το φορολογικό 
υποκείμενο φόρου εισοδήματος για τη λειτουργία επιτηδεύματος επί του επιδίκου.  
-Αιτιολογία πρωτοκόλλου: Οι ανωτέρω αποτελούν από την 10/8/2019 και έπειτα, 
συνεπεία κληρονομικής διαδοχής, αυθαίρετους καταληψίες, κατά τα ανωτέρω 
αναφερόμενα εξ αδιαιρέτου ποσοστά, των χώρων των κτηρίων, κουζίνας, 
αποθήκης και WC, που απεικονίζονται με στοιχεία γωνιών ΚΤ-Α, ΚΤ-Β, ΚΤ-Γ, στο 
από 24/4/2020 σχεδιάγραμμα αποτύπωσης της Πολιτικού Μηχανικού της Δ.Ε.Ρ. 
Μ.Α.Ε. Μαρίας Αποστολάκη, επί του ακινήτου με κτηματολογικά στοιχεία Τόμος 

25, Φύλλο 42, Μερίδα 392 με εκθέτη Α-876/1 και Φάκελος 42 του Κτηματολογίου 
Ρόδου. Το εν λόγω ακίνητο έχει περιέλθει στην πλήρη και αποκλειστική 
κυριότητα, νομή και κατοχή του Δήμου Ρόδου δυνάμει του άρθρου 36 του ν. 
4049/2012, νόμιμα μεταγεγραμμένης της περιέλευσης στα οικεία κτηματολογικά 
βιβλία δια της με αριθμό 4177/2017 διάταξης του Κτηματολογικού Δικαστή. Οι 
ανωτέρω καταλαμβάνουν, κατέχουν και εκμεταλλεύονται έκτοτε, αυτογνώμονα, 
τους ανωτέρω χώρους, δίχως να έχουν σχετικό δικαίωμα, ενοχικό ή εμπράγματο, 
το πράττουν δε αυτό με σκοπό τη κτήση δικαιωμάτων επί των καταληφθέντων 
τμημάτων.  

- Διαδικασία & τύπος έκδοσης πρωτοκόλλου: Να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη 
από τον νόμο διαδικασία έκδοσης και να περιβληθεί το εκδοθησόμενο πρωτόκολλο 
με κάθε νόμιμο τύπο.  
 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μ.Σοκορέλος, κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Σώματος. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 
 Την ανωτέρω εισήγηση, 
 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 του άρθρου 93 
του Ν.3463/2006, 
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 Μετά διαλογική συζήτηση όπως διατυπώνεται στα αναλυτικά 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, 

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος στο 
συγκεκριμένο θέμα ήτοι επί 38 παρόντων,   
 «Υπέρ» ψήφισαν τριάντα πέντε (35) 
«Παρών» ψήφισαν τρεις (3) οι Δημοτικοί Σύμβουλοι οι κ.κ. Σάββας 
Χριστοδούλου, Ευδοκία Πάττα-Αποστολίδη και Νικόλαος Γιαννάς.   
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ομόφωνα  
 

1. Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση και λήψη απόφασης του 
θέματος επειδή συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος χαρακτήρα, σύμφωνα με 
την υπ΄αριθ.140/16-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΙΜ9Ω1Ρ-ΨΑΗ) ομόφωνη απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου. 

2. Εγκρίνει την τροποποίηση-συμπλήρωση της με αριθμό 119/2020 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου (ΑΔΑ: 68ΔΜΩ1Ρ-Ι9Α), ώστε 
το Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής να εκδοθεί κατά των Δημητρίου 
Καταλειφού του Θεοφίλου και Ελένης χήρας Θεοφίλου Καταλειφού, ως 
κληρονόμων του αποβιώσαντα την 10-8-2019 Θεοφίλου Καταλειφού του 
Γεωργίου και δη κατά ποσοστό 75% εξ αδ. ο πρώτος και 25% εξ αδ. η 
δεύτερη αλλά και ως μελών της «Κοινωνίας κληρονόμων Θεόφιλου 
Καταλειφού του Γεωργίου», εναντίον των οποίων θα εκδοθεί και το 
Πρωτόκολλο Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης του δημοτικού ακινήτου. 

3. Εγκρίνει την έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής ως ακολούθως: 

- Αποδέκτες πρωτοκόλλου:  
Α) Ο Δημήτριος Καταλειφός του Θεοφίλου, με ΑΦΜ 031455200, ως εξ 
αδιαθέτου κληρονόμος κατά ποσοστό ¾ εξ αδιαιρέτου επί της 
κληρονομιαίας περιουσίας του αποβιώσαντος στις 10/8/2019 Θεόφιλου 
Καταλειφού του Γεωργίου, προηγούμενου αυθαίρετου διακατόχου του 
επιδίκου ακινήτου έως τον θάνατό του, και ήδη αυθαίρετος καταληψίας 
αυτού ως κληρονόμος κατά το ανωτέρω εξ αδιαιρέτου ποσοστό, 

αποδεικνυόμενου του ισχυρισμού αυτού από τη συμμετοχή του εν λόγω 
φυσικού προσώπου κατά το ανωτέρω εξ αδιαιρέτου ποσοστό στην 
«Κοινωνία Κληρονόμων του Θεόφιλου Καταλειφού του Γεωργίου», με ΑΦΜ 
996802095, η οποία αποτελεί το φορολογικό υποκείμενο φόρου 
εισοδήματος για τη λειτουργία επιτηδεύματος επί του επιδίκου.  
Β) Η Ελένη χήρα Θεοφίλου Καταλειφού, το γένος Γεωργίου Κάλλα, με ΑΦΜ 
145679129, ως εξ αδιαθέτου κληρονόμος κατά ποσοστό ¼ εξ αδιαιρέτου 
επί της κληρονομιαίας περιουσίας του αποβιώσαντος στις 10/8/2019 
Θεόφιλου Καταλειφού του Γεωργίου, προηγούμενου αυθαίρετου καταληψία 

του επιδίκου ακινήτου έως τον θάνατό του, και ήδη αυθαίρετη καταληψίας 
αυτού ως κληρονόμος κατά το ανωτέρω εξ αδιαιρέτου ποσοστό, 
αποδεικνυόμενου του ισχυρισμού αυτού από τη συμμετοχή του εν λόγω 
φυσικού προσώπου κατά το ανωτέρω εξ αδιαιρέτου ποσοστό στην 
«Κοινωνία Κληρονόμων του Θεόφιλου Καταλειφού του Γεωργίου», με ΑΦΜ 
996802095, η οποία αποτελεί το φορολογικό υποκείμενο φόρου 
εισοδήματος για τη λειτουργία επιτηδεύματος επί του επιδίκου.  

ΑΔΑ: ΩΞΚΟΩ1Ρ-Τ1Λ
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Γ)Αιτιολογία πρωτοκόλλου: Οι ανωτέρω αποτελούν από την 10/8/2019 και 
έπειτα, συνεπεία κληρονομικής διαδοχής, αυθαίρετους καταληψίες, κατά τα 
ανωτέρω αναφερόμενα εξ αδιαιρέτου ποσοστά, των χώρων των κτηρίων, 
κουζίνας, αποθήκης και WC, που απεικονίζονται με στοιχεία γωνιών ΚΤ-Α, 
ΚΤ-Β, ΚΤ-Γ, στο από 24/4/2020 σχεδιάγραμμα αποτύπωσης της Πολιτικού 
Μηχανικού της Δ.Ε.Ρ. Μ.Α.Ε. Μαρίας Αποστολάκη, επί του ακινήτου με 
κτηματολογικά στοιχεία Τόμος 25, Φύλλο 42, Μερίδα 392 με εκθέτη Α-

876/1 και Φάκελος 42 του Κτηματολογίου Ρόδου. Το εν λόγω ακίνητο έχει 
περιέλθει στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του 
Δήμου Ρόδου δυνάμει του άρθρου 36 του ν. 4049/2012, νόμιμα 
μεταγεγραμμένης της περιέλευσης στα οικεία κτηματολογικά βιβλία δια της 
με αριθμό 4177/2017 διάταξης του Κτηματολογικού Δικαστή. Οι ανωτέρω 
καταλαμβάνουν, κατέχουν και εκμεταλλεύονται έκτοτε, αυτογνώμονα, τους 
ανωτέρω χώρους, δίχως να έχουν σχετικό δικαίωμα, ενοχικό ή 
εμπράγματο, το πράττουν δε αυτό με σκοπό τη κτήση δικαιωμάτων επί των 

καταληφθέντων τμημάτων.  
Δ)Διαδικασία & τύπος έκδοσης πρωτοκόλλου: Να ακολουθηθεί η 
προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία έκδοσης και να περιβληθεί το 
εκδοθησόμενο πρωτόκολλο με κάθε νόμιμο τύπο.  

Ε)Αρμοδιότητα έκδοσης πρωτοκόλλου: 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ρόδου για την έκδοση του πρωτοκόλλου που 
αναφέρεται στη παρούσα. Να δύναται ο Δήμαρχος Ρόδου να εκχωρήσει την 
απόφαση έκδοσης του πρωτοκόλλου σε οποιονδήποτε από τους 
Αντιδημάρχους Ρόδου και ιδιαίτερα στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών ως 

καθ΄ύλην αρμόδιο. 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ                                                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ 
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