
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της από  23/09/2020  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: 17/23-09-2020    Αριθ. Απόφασης: 272/2020

Στη Ρόδο σήμερα την 23η Σεπτεμβρίου του  2020  ημέρα  Τετάρτη και ώρα 18.00
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),καθώς και την ΚΥΑ
429/12.3.2020 (ΦΕΚ 850 Β) και το άρθρο 1 αυτής που ορίζει ότι «Με την τηλεδιάσκεψη
δίνεται η δυνατότητα σε ένα ή περισσότερα ή σε όλα τα μέλη ενός συλλογικού οργάνου,
αλλά  και  σε  πρόσωπα  που  συμμετέχουν  ή  καλούνται  από  συλλογικά  όργανα,  να
λαμβάνουν μέρος σε μία διάσκεψη χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία
στο χώρο συνεδρίασης των υπόλοιπων μελών του συλλογικού οργάνου», παρουσία
του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη.
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/46221/17.09.2020  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 29.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»

2. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 31.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
4. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 32.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
5. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 33.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 34.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
7. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 35.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
8. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 36.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
9. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 37.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
10.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 38.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
11.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 39.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

12.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-
Αντιδήμαρχος   

40.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ

13.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 41.ΠΟΚΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-
Συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη

14.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 42.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
15.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 43.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-
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Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΑΞΙΩΝ»

17.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 44. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-  
Γραμματέας Δ.Σ

18.ΣΕΪΤΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ-  Συμμετείχε  με
τηλεδιάσκεψη

45.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

19.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ. 46.ΜΠΙΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
20.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 47.ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης 
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»

21.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 48.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

22.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  23.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
24.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
25.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ
26.ΤΣΙΚΚΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Συμμετείχε  με
τηλεδιάσκεψη
27.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
28.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

Παρόντες  στη  Συνεδρίαση  είναι,  η  Γενική  Γραμματέας  Δήμου  Ρόδου  κα  Κυριακή
Νικολαϊδου,   η  Πρόεδρος  του  Συμβουλίου  Κοινότητας  Ρόδου  κα  Μ.Ζιώγου  και  ο
Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Λίνδου κ. Χ.Λάμπης.

Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία,  καθόσον  επί  σαράντα  εννέα  (49)
Δημοτικών Συμβούλων  παρίστανται  οι  σαράντα   οκτώ  (48),  ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.
κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. 

Ο  επικεφαλής  της  παράταξης  «ΛΑΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»  κ.Κ.Πότσος  και  οι  Δημοτικοί
Σύμβουλοι κ.κ. Κ.Τσουρούτης, και Π.Προυσάλογλου αποχώρησαν μετά τη συζήτηση και
λήψη απόφασης των εκτός Η/Δ θεμάτων, τα οποία συζητήθηκαν προ της Ημερήσιας
Διάταξης. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Α.Πάλλας  αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης για
το 2ο εκτός Η/Δ θέμα, ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Δ.Καραντζιάς, Σ. Καλαθενός ,
Ι.Γιαννάς, Ι.Αφεντούλης  και Μ.Καφετζής αποχώρησαν μετά τη λήψη απόφασης για το
2ο θέμα  της  Ημερήσιας  Διάταξης.  Ο  Δημοτικός  Σύμβουλος  κ.Γ.Πόκκιας  ο  οποίος
συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη αποχώρησε μετά τη συζήτηση των εκτός Η/Δ θεμάτων.

Θ Ε Μ Α 29ο:  Απόφαση επί ενεργειών εκ μέρους του Δήμου Ρόδου, για την
απόκτηση κυριότητας επί των ιδιωτικών ακινήτων, επί των οποίων ευρίσκεται
μέρος  των  παιδικών  κατασκηνώσεων  του  Προφήτη  Ηλία,  αρ.  πρωτ.
14/41314/2020.

Ο Πρόεδρος  της  ΔΕΡΜ Α.Ε  κ.Ιωάννης  Ιατρίδης  εισηγούμενος  το  θέμα,  έθεσε
υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ. πρωτ.  2/41314/2020 εισήγηση για το θέμα η οποία
έχει ως εξής:

Εισαγωγική παρατήρηση:
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Με την παρούσα επιχειρείται η ανάδειξη των νομικών και εν γένει πραγματικών

παραμέτρων που επιβάλλουν την ανάληψη ενεργειών εκ μέρους του Δήμου Ρόδου για

την απόκτηση κυριότητας επί των ιδιωτικών ακινήτων, επί των οποίων ευρίσκεται μέρος

των παιδικών κατασκηνώσεων του Προφήτη Ηλία.

 Ι. Το υφιστάμενο καθεστώς εκμετάλλευσης των κατασκηνώσεων

Με το από 21/6/2001 Παραχωρητήριο Χρήσης Δημοσίου Ακινήτου, η Κτηματική

Εταιρεία του Δημοσίου παραχώρησε στους τέως Δήμους Ροδίων και Καμείρου τη χρήση

(α) του Β.Κ.  7333 δημοσίου ακινήτου,  το οποίο εξαντλείται  στη μερίδα 3117 Γαιών

Απολλώνων του Κτηματολογίου Ρόδου, και (β) τμήμα 44.625 τ.μ. εκ του Β.Κ. 2530

δημοσίου ακινήτου, το οποίο αποτελεί τμήμα εκ της μερίδας 3267 Γαιών Απολλώνων του

Κτηματολογίου  Ρόδου.  Ο  χρόνος  της  παραχώρησης  ορίστηκε  αόριστος,  ως  σκοπός

ορίστηκε αυτός της λειτουργίας παιδικών κατασκηνώσεων, ενώ, επιπρόσθετα ορίστηκε

ότι  η  παραχώρηση  γίνεται  χωρίς  αντάλλαγμα.  Το  παραχωρητήριο  περιλαμβάνει  και

άλλους  ειδικούς  όρους  παραχώρησης,  η  αναλυτική  παράθεση  των  οποίων  ωστόσο

εκφεύγει των σκοπών της παρούσας εισήγησης.  

Προκειμένου να προχωρήσει στην εκπλήρωση των σκοπών της παραχώρησης ο

ενιαίος πλέον Δήμος Ρόδου προέβη, με την υπ’ αριθ. 671/2016 απόφαση του Δημοτικού

Συμβουλίου  Ρόδου  (αριθμός  πρακτικού  συνεδρίασης  10/19-9-2016),  στην  απευθείας

εκμίσθωση, μεταξύ άλλων, και της έκτασης των παιδικών κατασκηνώσεων στη Δ.Ε.Ρ.

Μ.Α.Ε. για χρονικό διάστημα 30 ετών.  

ΙΙ.  Η  επιτόπια  εφαρμογή  του  τοπογραφικού  διαγράμματος  του

παραχωρητηρίου 

Κατά  την  εξέταση  των  νομικών,  οικονομικών  και  τεχνικών  παραμέτρων

αξιοποίησης των παιδικών κατασκηνώσεων, η Δ.Ε.Ρ. Μ.Α.Ε. ανέθεσε σε μηχανικό την

επιτόπια εφαρμογή του τοπογραφικού διαγράμματος του παραχωρητηρίου. Στα πλαίσια

αυτά εκπονήθηκε το από Μάιος 2020 Τοπογραφικό Διάγραμμα της Πολιτικού Μηχανικού

Μ. Αποστολάκη, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στο παρόν. Από την ανάγνωση του

εν λόγω τοπογραφικού διαγράμματος προκύπτει ότι μέρος μόνον των παραχωρηθέντων

εγκαταστάσεων  ευρίσκεται  επί  των  κτηματολογικών  μερίδων  3117  και  3267  Γαιών

Απολλώνων  του  Κτηματολογίου  Ρόδου  που  ανήκουν  στην  Κτηματική  Εταιρεία  του

Δημοσίου, το δε μεγαλύτερο μέρος αυτών εκτείνεται επί ακινήτων, το κτηματολογικό

καθεστώς των οποίων είναι το ακόλουθο:

-  Ακίνητο  με  κτηματολογικά  στοιχεία  Τόμος  2,   Φύλλο  47,  Μερίδα  3115  και

Φάκελος  του  Κτηματολογίου  Ρόδου,  επιφανείας  4.800  τ.μ.,  το  οποίο  ανήκει

κτηματολογικά, κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, στους Παναγιώτη Συρήμη του

Βασιλείου  και  Περικλή  Συρήμη  του  Βασιλείου  ανά  1/3  εξ  αδιαιρέτου  έκαστος  και
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Παρασκευή,  θυγατέρα  Παναγιώτη  Συρήμη  και  Βασίλειο  Συρήμη  του  Παναγιώτη  ανά

ποσοστό 1/6 εξ αδιαιρέτου έκαστος με κτηματολογική εγγραφή που χρονολογείται από

το έτος 1964. 

-  Ακίνητο  με  κτηματολογικά  στοιχεία  Τόμος  10,  Φύλλο  38,  Μερίδα  3116  και

Φάκελος  1165  του  Κτηματολογίου  Ρόδου,  επιφανείας  2.400  τ.μ.,  το  οποίο  ανήκει

κτηματολογικά,  κατά  πλήρη  και  αποκλειστική  κυριότητα,  στους  Άννα  Κεφάλα  του

Ευσταθίου και Νικόλαο Κεφαλά του Ευσταθίου ανά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου έκαστος εξ

αρχικής θεμελιώδους καταγραφής. 

-  Ακίνητο  με  κτηματολογικά  στοιχεία  Τόμος  18,  Φύλλο  70,  Μερίδα  3118  και

Φάκελος  2187  του  Κτηματολογίου  Ρόδου,  επιφανείας  12.000  τ.μ.,  το  οποίο  ανήκει

κτηματολογικά,  κατά  πλήρη  και  αποκλειστική  κυριότητα,  στους  Στέργο  Ρήγας  του

Ιωάννη  και  Ευσταθία  (Στρατία)  Ρήγα  του  Βασιλείου  ανά  ποσοστό  ½  εξ  αδιαιρέτου

έκαστος εξ αρχικής θεμελιώδους καταγραφής.

-  Ακίνητο  με  κτηματολογικά  στοιχεία  Τόμος  26,  Φύλλο  97,  Μερίδα  3119  και

Φάκελος  3335  του  Κτηματολογίου  Ρόδου,  επιφανείας  8.000  τ.μ.,  το  οποίο  ανήκει

κτηματολογικά  στους  Γεώργιο  Λαχανιάτη  του  Σάββα  και  Ιωάννη  Τσομπανάκη  του

Αγαπητού ανά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου έκαστος εξ αρχικής θεμελιώδους καταγραφής.

- Ακίνητο με κτηματολογικά στοιχεία Τόμος 22, Φύλλο 53,   Μερίδα 3120 και

Φάκελος  2615  του  Κτηματολογίου  Ρόδου,  επιφανείας  3.200  τ.μ.,  το  οποίο  ανήκει

κτηματολογικά στον Κυριάκο Τσομπανάκη του Ιωάννη ανά ποσοστό 2/4 εξ αδιαιρέτου

και στους Αναστάσιο Παπαναστάση του Χρυσοστόμου και Δημήτριο Παπαναστάση του

Χρυσοστόμου  ανά  ποσοστό  ¼  εξ  αδιαιρέτου  έκαστος  εξ  αρχικής  θεμελιώδους

καταγραφής. 

-  Ακίνητο  με  κτηματολογικά  στοιχεία  Τόμος  12,  Φύλλο  84,  Μερίδα  3121  και

Φάκελος  1468  του  Κτηματολογίου  Ρόδου,  επιφανείας  4.800  τ.μ.,   το  οποίο  ανήκει

κτηματολογικά στους Αναστάσιο Παπαναστάση του Διακαντώνη, Ιωάννη Παπαναστάση

του  Διακαντώνη  και  Γεώργιο  Παπαναστάση  του  Διακαντώνη  ανά  ποσοστό  2/8  εξ

αδιαιρέτου  έκαστος  εξ  αρχικής  θεμελιώδους  καταγραφής  και  στην  Ανδριάνα

Παπαναστάση του Διακαντώνη στον Γρηγόριο Τσοπάνη του Στέργου ανά ποσοστό 1/8 εξ

αδιαιρέτου έκαστος με κτηματολογική εγγραφή που χρονολογείται από το έτος 1961. 

ΙΙΙ.  Η  φυσική  εξουσίαση  επί  του  χώρου  των  κατασκηνώσεων  που

ευρίσκονται επί των ανωτέρω αναφερομένων κτηματολογικών μερίδων

Σε απόκλιση ωστόσο από το ανωτέρω αναφερόμενο κτηματολογικό καθεστώς των

παραπάνω ιδιωτικών ακινήτων, η φυσική εξουσίαση και δη η νομή και η κατοχή επί του

συνόλου του ιδιωτικού χώρου, επί του οποίου ευρίσκονται οι κατασκηνώσεις ανήκει, ήδη
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από το έτος 2001 αλλά και, κυρίως, πολύ προγενέστερα και έως σήμερα, συνεχώς και

αδιάλειπτα,  δημόσια και  ειρηνικά, στους οικείους οργανισμούς  πρωτοβάθμιας τοπικής

αυτοδιοίκησης,  όπως  αυτοί  μεταρρυθμίστηκαν  στον  σήμερα  υφιστάμενο  ενιαίο  Δήμο

Ρόδου. 

Ι  V  .  Οι  επιπτώσεις  της  φυσικής  εξουσίασης  επί  του  χώρου  των  

κατασκηνώσεων στο ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτών

Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 63 του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου,

εφόσον υφίσταται συνεχής και αδιάλειπτη υπερδεκαπενταετής νομή και διακατοχή επί

ιδιωτικού ακινήτου ελευθέρας  κυριότητας,  είναι  δυνατή η δικαστική  αναγνώριση της

συμπλήρωσης στο πρόσωπο του νομέα και διακατόχου των προϋποθέσεων της κτητικής

παραγραφής  για  τη  δια  χρησικτησίας  κτήση  ενός  ακινήτου.  Για  τον  σκοπό  αυτό

απαιτείται η άσκηση σχετικής αναγνωριστικής αγωγής στο αρμόδιο δικαστήριο του τόπου

του ακινήτου, η οποία εφόσον καταστεί τελεσίδικη και μεταγραφεί νόμιμα στα οικεία

κτηματολογικά  βιβλία  έχει  ως  συνέπεια  την  απόκτηση  πλήρους  και  αποκλειστικής

κυριότητας από αυτόν που άσκησε την αγωγή. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι η εν λόγω

αναγνωριστική αγωγή μπορεί να ασκηθεί και από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου,

όπως ο Δήμος Ρόδου, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του οι κατά νόμο προϋποθέσεις.

Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνεται η λήψη απόφασης από τα αρμόδια

όργανα του Δήμου Ρόδου για την άσκηση αγωγής χρησικτησίας από τον Δήμο Ρόδου με

σκοπό τη δια χρησικτησίας κτήση κυριότητας επί των ακινήτων ή τμημάτων ακινήτων,

επί των οποίων ευρίσκονται – τμηματικά – οι παιδικές κατασκηνώσεις του Προφήτη Ηλία

στην κτηματική περιφέρεια Απολλώνων του Κτηματολογίου Ρόδου.

Ρόδος, 11 Ιουνίου 2020

Ο γνωμοδοτών δικηγόρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση 

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  κ.  Μιχαήλ
Σοκορέλος, κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
 Την υπ΄αριθ. 2/41314/2020 εισήγηση του της ΔΕΡΜ Α.Ε
 Τις  τοποθετήσεις  των μελών  του  Σώματος  όπως  διατυπώνονται  στα  αναλυτικά

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Συνεδρίασης
 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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 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος στο συγκεκριμένο
θέμα ήτοι:  επί τριάντα οκτώ (38) παρόντων μελών και δέκα  (10) απόντων των
Δημοτικών  Συμβούλων  κ.κ.  Κ.Τσουρούτη,  Π.Προυσάλογλου,  Α.Πάλλα
Δ.Καραντζιά, Σ. Καλαθενού , Ι.Γιαννά, Ι.Αφεντούλη , Μ.Καφετζή  και Γ.Πόκκια και
του  επικεφαλής  της  παράταξης  «ΛΑΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»  κ.Κ.Πότσου,  ψήφισαν
«Υπέρ»  και οι τριάντα οκτώ (38).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει  την άσκηση μίας ή περισσοτέρων αγωγών χρησικτησίας από τον Δήμο
Ρόδου  με  σκοπό  τη  δια  χρησικτησίας  κτήση  κυριότητας  επί  των  ακινήτων  ή
τμημάτων ακινήτων, όπως αυτά περιγράφονται στην ανωτέρω εισήγηση και όπως
αυτά  θα  προσδιοριστούν  επακριβώς  με  τοπογραφικά  διαγράμματα  που  θα
συνταχθούν για τον σκοπό αυτό, επί των οποίων ευρίσκονται – τμηματικά – οι
παιδικές  κατασκηνώσεις  του  Προφήτη  Ηλία  στην  κτηματική  περιφέρεια
Απολλώνων του Κτηματολογίου Ρόδου, κατά οποιουδήποτε εναγόμενου, γνωστής
ή αγνώστου διαμονής,  ακόμη και  κατά  κατοίκων εξωτερικού,  επιλέγοντας  την
κάθε φορά προσήκουσα διαδικασία, ενώπιον οποιουδήποτε αρμοδίου δικαστηρίου,
οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμη και δια της σύνταξης πρακτικού
συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς ή με τη διαδικασία της διαμεσολάβησης ή
με οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία. 

2. Εξουσιοδοτεί τον δικηγόρο κ.Κωνσταντίνο Χαλκιά  όπως προβεί στις απαιτούμενες
ενέργειες για τον ανωτέρω σκοπό. 

 

  

   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ                                                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ   
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