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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  28/04/2022  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 06/28-04-2022    Αριθ. Απόφασης:  088/2022 

 
Στη Ρόδο σήμερα την 28η Απριλίου  του  2022  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 17:00 

το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση Δια Ζώσης 

Κεκλεισμένων των Θυρών, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δημαρχείου Ρόδου και Ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις 

των Άρθρων 65 και 67, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε με 
το Άρθρο 74, του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/2018), των Άρθρων 95 και 96, του 
Ν.3463/2006, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην από 11.03.2020 Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid 19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσης του (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020), στον Ν.4830/2021 Άρθρο 67, και στην 
εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 643/24-09-2021 «Σύγκληση & λειτουργία των Συλλογικών 
Οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση 

της πανδημίας», παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/20520/20.04.2022  
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 

25.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

2.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
26.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ -

Αντιδήμαρχος  

3.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 

27.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- Επικεφαλής 

παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ 

ΠΟΛΙΤΩΝ» 

4.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 

Αντιδήμαρχος 
28.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
29.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

6.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 30. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

7.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  

8.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

9.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ –

Αντιδήμαρχος   

10.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
 

11.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - 31. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -
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Αντιδήμαρχος Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

12.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 32. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

13.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
33. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

14.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 34. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

15.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 
 

16.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Αντιδήμαρχος   

17.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-            

Πρόεδρος Δ.Σ. 

35. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» 

18.ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
36.ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Γραμματέας Δ.Σ 

19.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
37.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 

Κ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 20.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 
Αντιδήμαρχος 

38.ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

21.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
  

22.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -

Αντιδήμαρχος 
  

23.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
  

24.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

     

    ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 7.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος) 

2.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 8.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

3.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (δικ/νος) 9.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

4.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 10.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος) 

5.ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ- Επικεφαλής 
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΡΟΔΟΥ 

11.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

6.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

 

 

Παρούσα στη Συνεδρίαση είναι η Γενική Γραμματέας του Δήμου Ρόδου                        

κα Κυριακή Νικολαϊδου. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 

Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται   οι τριάντα οκτώ  (38), ο Πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.  
 

 
 

 

ΑΔΑ: 69ΕΥΩ1Ρ-7Υ4



03/08 

 

Θ Ε Μ Α  7ο:  Έγκριση της υπ΄ αρ. 285/2022 Απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής που αφορά «Συμβιβασμό Ρυμοτομικής Αποζημίωσης Δρακιού 

κλπ». 
 
Ο Αντιδήμαρχος  Οικονομικών κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς εισηγούμενος το θέμα, 

θέτει υπόψη των μελών του Σώματος την υπ’αριθ. 285/2022 Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής για το ανωτέρω θέμα, που αναλυτικά έχει ως εξής: 

 
 

Αριθμός Απόφασης 285/2022 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 06ο   

Συμβιβασμός Ρυμοτομικής Αποζημίωσης Δρακιού κ.λ.π. (Εισήγηση με α/α 2126/07-04-

2022 Νομικής Υπηρεσίας Νομικού Συμβούλου κ. Στάγκα Εμμανουήλ). 

 

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

θέματα της ημερήσιας διάταξης επί συνόλου τριάντα πέντε (35), ζητήθηκε να υποβάλουν τις 

απόψεις τους για το παρακάτω θέμα, σύμφωνα με την με α/α 2126/07-04-2022 Νομικής 

Υπηρεσίας, της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, η οποία έχει ως εξής:         

 

ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση επί αίτησης συμβιβασμού των Ειρήνης  χήρας Γεωργίου Δρακιού, 

Τσαμπίκας  Δρακιού. Αναστασίας Δρακιού, Δέσποινας Δρακιού και   Μιχαήλ  Κακούλη   

ΣΧΕΤ. :  οι με αρ. πρωτ. 58242/21-11-2021 και 13675/16-03-2022 αιτήσεις τους. 

         Κατά το άρθρο 72 παρ. 1 εδάφια ιδ' και 2 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 4071/2012 «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι 

όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει 

τις ακόλουθες Αρμοδιότητες: α) ... ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και τον 

εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα 

χιλιάδων (30.000) ευρώ και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή 

την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό  2. Για 

τις περιπτώσεις ιβ\ ιγ' και ιδ' της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα 

από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής 

απόφασης. Προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις, κάθε μορφής, περιλαμβανομένων και 

των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων, ο δικαστικός 

ή εξώδικος συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις περιπτώσεις που το νομικό 

ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν 

αποφασίζει, σχετικά, το δημοτικό συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντικειμένου των τριάντα 

χιλιάδων (30.000) ευρώ της περίπτωσης ιδ' της προηγούμενης παραγράφου.» 

       Κατά άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του ν. 2882/2001 «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων 

Ακινήτων», όπως το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 1 του 

Ν. 2985/2002, το τελευταίο εδάφιο αυτής με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν.3193/2003 και 

το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 με την παρ. 1 του άρθρου 128 του Ν.4070/2012, «1. Η 

αποζημίωση πρέπει να είναι πλήρης και να ανταποκρίνεται στην αξία του απαλλοτριωμένου 

ακινήτου κατά το χρόνο της συζήτησης ενώπιον του δικαστηρίου για τον προσωρινό προσδι-

ορισμό της αποζημίωσης ή, σε περίπτωση απευθείας αίτησης για οριστικό προσδιορισμό, κατά 

το χρόνο της συζήτησης για τον προσδιορισμό αυτόν. Αν η συζήτηση για τον οριστικό 

προσδιορισμό της αποζημίωσης διεξαχθεί μετά την παρέλευση έτους από τη συζήτηση για τον 

προσωρινό προσδιορισμό, τότε για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης λαμβάνεται υπόψη η 

αξία κατά το χρόνο συζήτησης για τον οριστικό προσδιορισμό. Ως κριτήριο για την εκτίμηση 

της αξίας του απαλλοτριωμένου ακινήτου λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, η αξία που έχουν κατά 

τον κρίσιμο χρόνο παρακείμενα και ομοειδή ακίνητα, που προσδιορίζεται κυρίως από την 

αντικειμενική αξία, τα τιμήματα σε συμβόλαια μεταβίβασης κυριότητας ακινήτων, τα οποία 

συντάχθηκαν κατά το χρόνο της κήρυξης της απαλλοτρίωσης, καθώς και η πρόσοδος του 

απαλλοτριωμένου. 2. Ενδεχόμενη μεταβολή της αξίας του απαλλοτριωμένου μετά τη δη-

μοσίευση της πράξης της απαλλοτρίωσης και μόνο εξαιτίας της δεν λαμβάνεται υπόψη. Επίσης 

δεν υπολογίζεται ανατίμηση προερχόμενη από ενέργειες του ιδιοκτήτη στο απαλλοτριούμενο, 

που έγιναν μετά την οριζόμενη από το άρθρο 3 ανακοίνωση της απαλλοτρίωσης και μόνο 
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εξαιτίας αυτής. «Ομοίως, δεν λαμβάνεται υπόψη ενδεχόμενη μεταβολή της αξίας του 

απαλλοτριωμένου, μετά την θεσμοθέτηση ζώνης αστικής ανάπλασης ή μετά τη θεσμοθέτηση 

ζωνών για μελλοντική πολεοδόμηση.». 

        Κατά το άρθρο 14 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα «1. Κατά την έννοια του παρόντος νόμου, 

ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι δύνανται να ζητήσουν δικαστικώς τον προσωρινό ή οριστικό 

προσδιορισμό της αποζημίωσης, είναι: α) ο υπόχρεος να καταβάλλει την αποζημίωση, β) ο 

υπέρ ου κηρύχθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση και γ) όποιος αξιώνει κυριότητα ή άλλο 

εμπράγματο δικαίωμα στο απαλλοτριούμενο. 

       Κατά το άρθρο 15 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, όπως το πρώτο εδάφιο αυτής 

αντικαταστάθηκε με τη παρ. 7 του άρθρου 76 του Ν.4146/2013, «1. Επιτροπή προβαίνει στην 

εκτίμηση της αξίας του υπό απαλλοτρίωση ακινήτου ή απαλλοτριωμένου ακινήτου και του 

ύψους της τυχόν οφειλόμενης κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 13 ιδιαίτερης αποζημίωσης. 

Η επιτροπή αποτελείται από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας του νομού στην πε-

ριφέρεια του οποίου βρίσκεται το απαλλοτριούμενο ή το μεγαλύτερο τμήμα αυτού, ως πρόε-

δρο, έναν υπάλληλο της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας οριζόμενο από τον Προϊ-

στάμενο της Υπηρεσίας και έναν εμπειρογνώμονα, οριζόμενο, με αναπληρωτή, κατά την πα-

ράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.» 

       Κατά το άρθρο 23 του ίδιου Κώδικα «Συμβιβαστικός προσδιορισμός αποζημίωσης. 1. Το 

δικαστήριο, κατά τη δικάσιμο και πριν από κάθε συζήτηση της αίτησης περί προσωρινού ή 

οριστικού προσδιορισμού της αποζημίωσης, επιδιώκει συμβιβασμό μεταξύ των διαδίκων. Εάν 

επιτευχθεί συμβιβασμός, συντάσσεται ατελώς σχετικό πρακτικό. Με την υπογραφή του 

πρακτικού από τους διαδίκους η διαδικασία του προσδιορισμού της αποζημίωσης περατώνεται. 

2. Η αποζημίωση δύναται να προσδιορισθεί και με εξώδικο συμβιβασμό που καταρτίζεται 

εγγράφως και ατελώς. 3. Ο συμβιβαστικός προσδιορισμός της αποζημίωσης ισχύει με την 

αίρεση ότι ο διάδικος που μετέσχε στο συμβιβασμό θα αναγνωρισθεί τελικά ως δικαιούχος κατά 

τη διαδικασία των άρθρων 26 και επόμενα του παρόντος. Η παρακατάθεση της αποζημίωσης 

που καθορίστηκε με συμβιβασμό επιφέρει τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης, η συντέλεση 

όμως αυτή ισχύει με την ίδια αίρεση. 4. Ο συμβιβαστικός προσδιορισμός της αποζημίωσης 

επιφέρει αποτελέσματα μόνον μεταξύ εκείνων που μετείχαν σε αυτόν.» 

         Κατά το άρθρο 29 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα «Απαλλοτριώσεις που κηρύχθηκαν από 1ης 

Φεβρουάριου 1971 και εφεξής διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος από το σημείο στο 

οποίο βρίσκονται κατά την έναρξη 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». 

        Τέλος, κατά το άρθρο 871 ΑΚ «με τη σύμβαση του συμβιβασμού οι συμβαλλόμενοι δι-

αλύουν με αμοιβαίες υποχωρήσεις μια φιλονικία τους, ή μια αβεβαιότητα για κάποια έννομη 

σχέση. Με αβέβαιη σχέση εξομοιώνεται και η επισφαλής απαίτηση». 

       Από τις παραπάνω διατάξεις σαφώς προκύπτει ότι η αποζημίωση του ακινήτου που 

απαλλοτριώνεται πρέπει να είναι πλήρης και να ανταποκρίνεται στην αξία του κατ' αρχάς κατά 

το χρόνο της συζήτησης ενώπιον του δικαστηρίου της αίτησης για τον προσωρινό προσ-

διορισμό της αποζημίωσης. Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, η 

αξία που έχουν κατά τον κρίσιμο χρόνο τα παρακείμενα και ομοειδή ακίνητα, που 

προσδιορίζεται κυρίως από την αντικειμενική αξία, τα τιμήματα σε συμβόλαια μεταβίβασης 

κυριότητας ακινήτων, τα οποία συντάχθηκαν κατά το χρόνο της κήρυξης της απαλλοτρίωσης, 

καθώς και η πρόσοδος του απαλλοτριωμένου ακινήτου. Ενδεχόμενη μεταβολή της αξίας του 

απαλλοτριωμένου μετά τη δημοσίευση της πράξης της απαλλοτρίωσης και μόνο εξαιτίας αυτής 

δεν λαμβάνεται υπόψη. 

        Εξάλλου, από τη διάταξη του άρθρου 4 του ν. 2882/2001, με την οποία ορίζεται ότι η 

αναγκαστική απαλλοτρίωση της κυριότητας ακινήτου επιφέρει αυτοδικαίως και την απαλλο-

τρίωση κάθε κτίσματος, κατασκευής και δέντρου που υπάρχει πάνω σε αυτό και κάθε άλλου 

συστατικού του πράγματος, κατά τα άρθρα 953 και επόμενα του Αστικού Κώδικα, ανεξάρτητα 

από τη μνεία τους στην απόφαση κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ή στο 

κτηματολογικό διάγραμμα ή στον κτηματολογικό πίνακα, συνδυαζόμενη με τις διατάξεις του 

άρθρου 17 παρ. 2 του Συντάγματος και 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α., 

συνάγεται ότι, για να είναι πλήρης η αποζημίωση, η οποία οφείλεται ως αντάλλαγμα για την 

στέρηση της ιδιοκτησίας, πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο την αξία του εδάφους, αλλά και των 

συστατικών του (ΑΠ 32/2015, ΑΠ 1013/2004). 

       Ο καθορισμός της αποζημίωσης γίνεται δικαστικώς, πρέπει δε να προηγηθεί εκτίμηση της 
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αξίας του απαλλοτριωμένου ακινήτου από επιτροπή που αποτελείται από τον Προϊστάμενο της 

Κτηματικής Υπηρεσίας του νομού στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το απαλλοτριούμενο 

ακίνητο, ως πρόεδρο, έναν υπάλληλο της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας οριζόμενο 

από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας και έναν εμπειρογνώμονα, οριζόμενο, με αναπληρωτή. 

       Πριν από τη συζήτηση της αίτησης για τον προσωρινό ή τον οριστικό καθορισμό της 

αποζημίωσης το δικαστήριο επιδιώκει συμβιβασμό μεταξύ των διαδίκων. Εάν επιτευχθεί 

συμβιβασμός, συντάσσεται ατελώς σχετικό πρακτικό, οπότε με την υπογραφή του πρακτικού 

από τους διαδίκους η διαδικασία του προσδιορισμού της αποζημίωσης περατώνεται. Η απο-

ζημίωση όμως μπορεί να προσδιορισθεί και με εξώδικο συμβιβασμό που καταρτίζεται εγ-

γράφους και ατελώς, ο συμβιβαστικός δε προσδιορισμός της αποζημίωσης ισχύει με την αίρεση 

ότι ο διάδικος που μετέσχε στο συμβιβασμό θα αναγνωρισθεί τελικά ως δικαιούχος κατά τη 

διαδικασία των άρθρων 26 και επόμενα του ν. 2882/2001. Όμως σύμφωνα με τη με αριθμό 

108/2007 απόφαση του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου όταν πρόκειται για 

ρυμοτομική απαλλοτρίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1337/1983, δεν απαιτείται για 

την καταβολή της αποζημίωσης η αναγνώριση ως ιδιοκτήτη του επίμαχου ακινήτου με δικα-

στική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακι-

νήτων. 

       Εξώδικος συμβιβασμός για την αποζημίωση μπορεί να γίνει και για απαλλοτριώσεις που 

έχουν κηρυχθεί μετά τις 1-2-1971 και πριν την ισχύ του ν. 2882/2001. Έτσι στην περίπτωση 

απαλλοτριώσεων που κηρύχθηκαν μετά τις 1-2-1971 εφόσον ο καθορισμός της τιμής μονάδας 

αποζημίωσης γίνεται σήμερα θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του ν. 2882/2001 και άρα δεν θα 

εφαρμοστεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 95 ν. 1892/1990 κατά την οποία «Σε περίπτωση 

που ο ιδιοκτήτης του απαλλοτριωμένου ακινήτου αποδέχεται προ του, κατά το άρθρο 18 του 

ν.δ. 797/1971, προσωρινού προσδιορισμού της αποζημίωσης, την κατά τις κείμενες διατάξεις 

καθορισθείσα αντικειμενική αξία, ως οριστική τιμή λαμβάνεται η αντικειμενική αυτή αξία και 

παρέλκει η διαδικασία καθορισμού τιμής μονάδας και τα άρθρα 17, 18 και 19 ν.δ. 

797/1971...... Επομένως ο καθού η απαλλοτρίωση και ο κύριος του απαλλοτριωμένου 

ακινήτου μπορούν σήμερα να συμφωνήσουν στα πλαίσια εξώδικου συμβιβασμού να κα-

θορίσουν την τιμή μονάδας αποζημίωσης ίδια ή ακόμη και κάτω της αντικειμενικής αξίας του 

ακινήτου. 

       Εξάλλου ο συμβιβασμός αποτελεί αμφοτεροβαρή σύμβαση, η οποία αν μεν γίνεται στα 

πλαίσια εκκρεμούς δίκης υπό τους όρους του άρθρου 293 του ΚΠολΔ επιφέρει, αυτοδικαίως, 

κατάργηση της εκκρεμούς δίκης, ενώ αν έγινε εκτός εκκρεμούς δίκης (εξώδικος) κρίνεται ως 

προς το κύρος του κατά τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου (παρ. 2 άρθρου 293 ΚΠολΔ). 

Βασική προϋπόθεση για τη συγκρότηση του συμβιβασμού είναι η αμοιβαία υποχώρηση των 

μερών. Το χαρακτηριστικό αυτό δεν λαμβάνεται με τη στενή τεχνική έννοια του όρου, αλλά 

υπό ευρεία έννοια των εν γένει συναλλαγών. Δεν είναι απαραίτητο έτσι να αφορά η παραίτηση 

ή υποχώρηση ένα μέρος της εκκρεμούς σχέσης. Αρκεί ότι ο διάδικος ή το ένα συμβαλλόμενο 

μέρος προβαίνει σε μία θυσία, γιατί σε αντίστοιχη θυσία προβαίνει και το άλλο συμβαλλόμενο 

μέρος. Η υποχρέωση στην οποία προβαίνει το ένα μέρος δεν είναι απαραίτητο να είναι ισάξια 

προς την υποχώρηση του άλλου μέρους (ΑΠ 138/2014). Για τη σύναψη της σύμβασης του 

συμβιβασμού απαιτείται πρόταση του ενός από τα μέρη να διαλύσουν με αμοιβαίες 

υποχωρήσεις έριδα ή αβεβαιότητα για κάποια έννομη σχέση και αποδοχή της πρότασης από το 

άλλου μέρος (ΟλΑΠ 578/1980, ΑΠ 1416/2008). Για την κατάρτιση του συμβιβασμού αρκεί να 

συνάγεται η βούληση των μερών για την επιδίωξή του από το περιεχόμενο της σύμβασης, 

χωρίς να είναι αναγκαία η πανηγυρική διατύπωση του σχετικού όρου (ΑΠ 1416/2008). 

       Στην προκειμένη περίπτωση με το από 16-1/01-02-1973 Β.Δ εγκρίθηκε η επέκταση του 

ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Ρόδου στις περιοχές Ανάληψη και Ροδίνι και καθορίστηκαν 

τα ελάχιστα όρια αρτιότητας και οι λοιποί όροι δόμησης των οικοπέδων, ενώ με την 

Χ.Ο.Π./Ε.Π.Α. 25/22-3-1994 (Φ.Ε.Κ. 403Δ1/264-1994) απόφαση του Νομάρχη Δωδ/σου (βλ. 

σχετ. 1) εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως 

Ρόδου στις περιοχές αυτές και σε εκτέλεση της μελέτης αυτής εκδόθηκε από τη Διεύθυνση 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου μας η με αριθμό 10/2014 πράξη προσκύρωσης - τα-

κτοποίησης και αναλογισμού υποχρεώσεων λόγω ρυμοτομίας στην περιοχή των κ.μ. 548 και 

548Α γαιών Ρόδου (Ο.Τ. 353°, 362,363, 364, 369, 374 και 375) του εγκεκριμένου ρυμοτομι-

κού σχεδίου πόλης Ρόδου (βλ. σχετ. 2) Η παραπάνω πράξη συνοδευομένη από το από 

1Οκτωβρίου 2014 τοπογραφικό κτηματολογικό διάγραμμα της περιοχής με κλίμακα 1:500 που 

συντάχθηκε από τον πολιτικό μηχανικό Λεγάκη Ξενοφώντα κυρώθηκε με τη με αριθμό πρωτ. 

1477/11-3-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Δωδεκανήσου Φλεβάρη 

Ιωάννη (βλ. σχετ. 3α) και έγινε διοικητικά τελεσίδικη, όπως προκύπτει από το με αριθμό πρωτ. 
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5071/24-7-2015 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Δωδ/σου (βλ. σχετ. 

3β)  

       Σύμφωνα με την παραπάνω με αριθμό 10/2014 πράξη προσκύρωσης - τακτοποίησης και 

αναλογισμού ο Δήμος μας πρέπει να αποζημιώσει το ακίνητο με κτηματολογικη μερίδα 548 

γαιών Ρόδου για διάφορα τμήματά του συνολικής έκτασης 779,99 τ.μ., και το ακίνητο με 

κτηματολογική μερίδα 548Α γαιών Ρόδου για διάφορα τμήματά του συνολικής έκτασης 398,78 

τ.μ.. συνιδιοκτησίας των Για τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης, που επήλθε με την επέκταση 

του σχεδίου πόλεως Ρόδου έπρεπε να καθοριστεί η οριστική αποζημίωση και να καταβληθεί 

αυτή. 

       Έτσι, μετά από αίτηση των Ειρήνης  χήρας Γεωργίου Δρακιού,, Τσαμπίκας  Δρακιού του  

Γεωργίου,. Αναστασίας Δρακιού του  του Γεωργίου, Δέσποινας Δρακιού του  Γεωργίου και   

Μιχαήλ  Κακούλη του   Σάββα  η Επιτροπή του άρθρου 15 του ν. 2882/2001 με την από   

15-03-2022  έκθεσή της,  που έλαβε αρ. πρωτ. ΑΠ.15106 ΑΠΑ2022 /15-03-2022, 

προσδιόρισε την αξία των τμημάτων των παραπάνω ακινήτων, λόγω του ότι όλα τα τμήματα 

δεν εμπίπτουν στον ίδιο τομέα προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών, ως εξής ανά τμήμα, 

ανάλογα σε ποιο τομέα εμπίπτει το καθένα:  α) για τα τμήματα των παραπάνω ακινήτων 

που αναφέρονται στις παραγράφους 21.3/13.2°, 21.4/13.1, 21.6/13.3 και 

21.9/13.51, 21.15/13.4 της παραπάνω πράξης προσκύρωσης - τακτοποίησης και 

αναλογισμού στο ποσό των  418,20  ευρώ,  β) για το τμήμα που αναφέρεται στην 

παράγραφο 21.7/13.9 της ίδιας πράξης στο ποσό των 418,20  ευρώ,  γ) για το τμήμα 

που αναφέρεται στην παράγραφο 21.10/13.6α της ίδιας πράξης στο ποσό των 

367,80  ευρώ,  δ) για το τμήμα που αναφέρεται στην παράγραφο 21.11/13.11α της 

ίδιας πράξης στο ποσό των 367,80  ευρώ,  ε) για το τμήμα που αναφέρεται στην 

παράγραφο 21.12/14.4α της ίδιας πράξης στο ποσό των 418,20  ευρώ, στ) για το 

τμήμα που αναφέρεται στην παράγραφο 21.12/14.6α. της ίδιας πράξης στο ποσό των 

418,20  ευρώ,  ζ) για το τμήμα που αναφέρεται στην παράγραφο 21.14/14.9α της 

ίδιας πράξης στο ποσό των 367,80   ευρώ και η) για το τμήμα που αναφέρεται στην 

παράγραφο 21.16/13.10 της ίδιας πράξης στο ποσό των367,80 ευρώ. Η 

αντικειμενική αξία των ρυμοτομούμενων τμημάτων ακινήτων με κτηματολογικές μερίδας 

548 και 548Α γαιών Ρόδου έχει καθοριστεί από τη Δ.Ο.Υ. Ρόδου ανάλογα με τον τομέα στον 

οποίο εμπίπτει κάθε τμήμα αυτών στο ποσό των 367,80  ευρώ και 418,20  ευρώ.  

       Οι Ειρήνη χήρας Γεωργίου Δρακιού, Τσαμπίκα  Δρακιού του  Γεωργίου,. Αναστασία 

Δρακιού του  του Γεωργίου, Δέσποινα Δρακιού του  Γεωργίου και   Μιχαήλ  Κακούλης του   

Σάββα, συνιδιοκτήτες των εν λόγω ακινήτων  άσκησαν εναντίον του Δήμου Ρόδου την από 09-

08-2021 και με αριθμό κατάθεσης 155/2021 αίτησή τους, που απευθύνεται στο  Τριμελές 

Εφετείο Δωδ/σου, που σας επισυνάπτω, με την οποία ζητούν να καθοριστεί η οριστική τιμή 

μονάδας αποζημίωσης για τα απαλλοτριούμενα τμήματα των ακινήτων τους στο ποσό των 

1.000,00 ευρώ.   

       Στη συνέχεια  οι:  Ειρήνη  χήρα Γεωργίου Δρακιού,, Τσαμπίκα  Δρακιού του  Γεωργίου,. 

Αναστασία Δρακιού του  του Γεωργίου, Δέσποινα Δρακιού του  Γεωργίου και Μιχαήλ Κακούλη 

του Σάββα υπέβαλαν στον Δήμο Ρόδου  τις από 21-11-2021 και 16-03-2022 αιτήσεις τους  

που πήραν αριθμούς  πρωτ. 58242/21-11-2021 και 13675/16-03-2022 αντίστοιχα με την 

οποίες  ζητούν να καθοριστεί συμβιβαστικά η τιμή μονάδας αποζημίωσης για τα 

απαλλοτριούμενα τμήματα των παραπάνω ακινήτων τους. 

       Ενόψει όλων των παραπάνω και του ότι ο Δήμος Ρόδου  θεωρεί ότι  η τιμή  μονάδας 

αποζημίωσης είναι ικανοποιητική για αυτόν, κατά την άποψή μας,  είναι συμφέρον του Δήμου 

να συμβιβαστεί με τους Ειρήνη  χήρα Γεωργίου Δρακιού,, Τσαμπίκα  Δρακιού του  Γεωργίου,. 

Αναστασία Δρακιού του  του Γεωργίου, Δέσποινα Δρακιού του  Γεωργίου και Μιχαήλ Κακούλη 

του Σάββα, καταβάλλοντας σ’ αυτούς τα παραπάνω ποσά που δέχτηκε η Επιτροπή και  εφόσον  

αποδέχονται να συμψηφιστούν τα δικαστικά έξοδα, οπότε προκειμένου  ο Δήμος Ρόδου να 

αποφύγει  την πληρωμή των δικαστικών εξόδων, αφού θεωρείται βέβαιο ότι το Δικαστήριο θα 

δεχτεί τιμή μονάδος τουλάχιστον ίδια με  τα ποσά  αυτών που δέχτηκε η Επιτροπή ή και 

μεγαλύτερη των ποσών αυτών.   

      Γι’ αυτό θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή σας για την εξώδικη επίλυση της 

διαφοράς, κατά το άρθρο 214Α Κ.Πολ.Δ. ή για την κατάρτιση δικαστικού συμβιβασμού, 

σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010,  όπως ισχύει. 

      Επίσης, γενόμενης δεκτής της παραπάνω εισήγησής μας, να δοθεί η εντολή, το δικαίωμα 

και την πληρεξουσιότητα στον υπογράφοντα  νομικό σύμβουλο του Δήμου Ρόδου με πάγια 
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αντιμισθία Εμμανουήλ Στάγκα (ΑΜ. 178 ΔΣΡ) να υπογράψει για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου 

τη σύμβαση συμβιβασμού με περιεχόμενο σύμφωνα με την εισήγηση και την απόφασή Σας. 

     Παρακαλούμε για την απόφασή σας, στην οποία να αναγράφεται ότι ελήφθη υψόψιν η 

γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου (αρθρ. 72 § 1 εδ. ιγ  και § 2 Ν. 3852/2010). 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την εισήγηση με με α/α 2126/07-04-2022 Νομικής Υπηρεσίας κ. Στάγκα Εμμανουήλ, της 

εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, 

    Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 16ης Τακτικής δια 

περιφοράς συνεδρίασης 2022, η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά - με email σε όλα τα μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής, 

 Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 

των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού 

της διάδοσης του (αρ. φύλλου 55/11-3-2020). 

 Τις Εγκυκλίους με αρ. 163/33282/29-5-2020 και 643/69472/24-09-2021 του Υπουργείου 

Εσωτερικών για τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων κατά το διάστημα εφαρμογής 

των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του Κορωνοϊού. 

 Το Νόμο 3463/2006. 

 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 και τις ρυθμίσεις του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 

197/12.10.2020 τεύχος Α'). 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Α) Εγκρίνει την εξώδικη επίλυση της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Ρόδου και τους Ειρήνη 

χήρα Γεωργίου Δρακιού, Τσαμπίκα  Δρακιού του  Γεωργίου, Αναστασία Δρακιού του Γεωργίου, 

Δέσποινα Δρακιού του  Γεωργίου και Μιχαήλ Κακούλη του Σάββα, κατά το άρθρο 214Α 

Κ.Πολ.Δ για την κατάρτιση δικαστικού συμβιβασμού, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 

3852/2010,  όπως ισχύει, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση της νομικής Υπηρεσίας. Επίσης 

εξουσιοδοτεί τον Νομικό σύμβουλο του Δήμου Ρόδου με πάγια αντιμισθία κ.Εμμανουήλ Στάγκα 

(ΑΜ. 178 ΔΣΡ) να υπογράψει για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου τη σύμβαση συμβιβασμού με 

περιεχόμενο σύμφωνα με την εισήγηση. 

Β) Η παρούσα διαβιβάζεται περαιτέρω προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ρόδου, όπου 

και θα ληφθεί σχετική απόφαση, καθώς το ποσόν του συμβιβασμού υπερβαίνει αυτό των 

60.000€ σύμφωνα με τις αξίες της Επιτροπής του άρθρου 15 του ν. 2882/2001.  

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 285/2022  

 

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’αρ. 285/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
 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), του άρθρου 93 του 

Ν.3463/2006, 
 Την δήλωση του επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» κ. Δημήτρη 

Κρητικού, για την «αποχή» από την ψηφοφορία των παρόντων μελών της 
παράταξης για το συγκεκριμένο θέμα, 

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί τριάντα 

οκτώ (38) παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ψήφισαν 
«ΥΠΕΡ» τριάντα τέσσερις (34), ήτοι τα μέλη όπως αποτυπώνονται στον πίνακα 

των παρόντων μελών, με αύξοντα αριθμό από (1) έως και (34).  
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την υπ’αριθ. 285/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Ρόδου και ειδικότερα:   

Εγκρίνει την εξώδικη επίλυση της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Ρόδου και τους Ειρήνη χήρα 

Γεωργίου Δρακιού, Τσαμπίκα  Δρακιού του  Γεωργίου, Αναστασία Δρακιού του Γεωργίου, 

Δέσποινα Δρακιού του  Γεωργίου και Μιχαήλ Κακούλη του Σάββα, κατά το άρθρο 214Α 

Κ.Πολ.Δ για την κατάρτιση δικαστικού συμβιβασμού, σύμφωνα με το άρθρο 72 του                        

ν. 3852/2010 όπως ισχύει και με την παραπάνω εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας.  

 

Επίσης εξουσιοδοτεί τον Νομικό σύμβουλο του Δήμου Ρόδου με πάγια αντιμισθία κ.Εμμανουήλ 

Στάγκα (ΑΜ. 178 ΔΣΡ) να υπογράψει για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου τη σύμβαση 

συμβιβασμού με περιεχόμενο σύμφωνα με την εισήγηση. 

                                    
             

 

                                           ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                                                                                                                

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ                           ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 
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