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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  16/10/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 21/16-10-2017    Αριθ. Απόφασης: 828/2017 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  16 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 
19.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, το 
Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    Δημάρχου    Ρόδου   
κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. πρωτ. 
2/83764/12.10.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου                
κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε 
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους   Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄87/2010), και  95 του Ν.3463/2006.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

25.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

  
 

2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-
Αντιδήμαρχος 

 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-
Αντιδήμαρχος, 

 

4.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 26. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

5. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος  

6.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

7.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  27.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

8.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 28. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 
Γραμματέας 
 

9. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

10. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 29.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

11.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

12. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

 

13. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

14. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ  
30. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
Παράταξης «ΛΆΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 
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15. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 31. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

16. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

32. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

17. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

33.ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 

18. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

19. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-
Αντιδήμαρχος, 

 

  

  

20. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

21. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

22. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Aντιδήμαρχος 

 

23. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

24. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8.  ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 9. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επικεφαλής 
Παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 
 

3.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

4.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

11. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

5. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 12.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

6.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδημαρχος 
13. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
 

7. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

 (δικ/νος) 

14. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

Επίσης στη συνεδρίαση παρίστανται ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ 
κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ρόδου 
κ.Μ.Παγκάς. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
τρεις (33), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 

 
Θ Ε Μ Α 5.1 : Μετατροπή σε χρήμα οφειλόμενης εισφοράς σε γη, 
συνολικής έκτασης 2919.66 τ.μ. (για άδεια νομιμοποίησης αυθαιρέτων για 
1919.62 μ2   (Άδεια νομιμοποίησης αυθαιρέτων για 1919.62 μ2  και Αδεια 
επέκτασης με νέα κτίρια συνολικού εμβαδού  1322,27 μ2) από την Τ.Ξ.Ε. 
ΣΒΥΡΙΑΔΗΣ Α.Ε για την ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ LINDIAN VILLAGE ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 23 ΠΑΡ. 1 Ν. 4178/13 
ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΟ Ν. 4178/13 ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ στην 
περιοχή Θέση Σταφύλια της παραλίας Λάρδου – ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ. 
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O Εντεταλμένος Σύμβουλος κ.Γεώργιος Κακούλης εισηγούμενος το 
θέμα θέτει υπόψη του Σώματος την αρ.πρωτ.5529/2017 εισήγηση 
για το θέμα, της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης, οποία έχει ως 
ακολούθως: 
ΣΧΕΤ.:  

 
1. Το υπ. αρ. πρωτ. 5246/22.09.2017 Αίτηση της Τ.Ξ.Ε. ΣΒΥΡΙΑΔΗΣ 

Α.Ε. για Μετατροπή σε χρήμα οφειλόμενης εισφοράς σε γη. 
2. Η υπ. αρ. πρωτ. 3132/06.06.2017 Αίτηση της Τ.Ξ.Ε. ΣΒΥΡΙΑΔΗΣ 

Α.Ε. για ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 
LINDIAN VILLAGE ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 23 ΠΑΡ. 1 Ν. 4178/13 ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΟ Ν. 4178/13 ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ στην περιοχή Θέση 
Σταφύλια της παραλίας Λάρδου – ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ. 

3. Η υπ. Αρ. 710/88 οικ. Άδεια και την  αναθεώρησή της στις  6-5- 
1996 και οι υπ’ αριθ. ΑΝΑΘ. 788/2003 και 527/2005 οικ. Άδειες 

4. Τις Δ/ξεις του Ν.2690/99 «Περί κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» 
5. Τις Δ/ξεις και περιορισμούς του άρθρου 8 εδ. Ε, παρ. 7 & 8 του Π.Δ. 

της 6/17-10-1978(538Δ) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του 
Π.Δ. της 20/28-1-1988(ΦΕΚ 61Δ) και διορθώθηκε με το ΦΕΚ 
173Δ/1-3-1988 και ισχύει. 

6. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Κράτους ή του Δήμου Ρόδου. 

7. Το Π.Δ. /20.01.88 (ΦΕΚ 61Δ/28.01.88) Άρθρο 8 & Άρθρο 7 . 
8. Το  ΑΡΘΡΟ-8   ΤΟΥ ΠΔ/6-10-78  (ΦΕΚ-538/Δ/17-10-78) όπως 

συμπληρώθηκε με την προσετέθη παρ.1β Αρθ-51   του Ν-4042/12 
(ΦΕΚ-24/Α/13-2-12). 

9. Ο Νόμος  3852/2010 - ΦΕΚ 87Α' / 07 Ιουνίου 2010. 
10.Την Εγκ-27233/643/21-2-89     (ΦΕΚ-61/Δ/28-1-88)   

Υπολογισμός της παραχωρούμενης έκτασης κατά την προσθήκη 
τουριστικής εγκατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ/20-1-88  
 

 
        Σας αποστέλλουμε συν/να το (1) & (2) σχετικά, και παρακαλούμε για 
την απόφαση σας ως  προς τη μετατροπή σε χρήμα οφειλόμενης εισφοράς 
σε γη, συνολικής έκτασης συνολικής έκτασης 2919.66 τ.μ. (για άδεια 
νομιμοποίησης αυθαιρέτων για 1919.62 μ2   (άδεια νομιμοποίησης 
αυθαιρέτων για 1919.62 μ2  και άδεια επέκτασης με νέα κτίρια συνολικού 
εμβαδού  1322,27 μ2) από την Τ.Ξ.Ε. ΣΒΥΡΙΑΔΗΣ Α.Ε για την ΕΚΔΟΣΗ 
ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ LINDIAN VILLAGE 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 23 
ΠΑΡ. 1 Ν. 4178/13 ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΟ Ν. 4178/13 ΚΑΙ 
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ στην περιοχή Θέση Σταφύλια της παραλίας Λάρδου – 
ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ. 
 
     Σύμφωνα με το ΑΡΘΡΟ-8   ΤΟΥ ΠΔ/6-10-78  (ΦΕΚ-538/Δ/17-10-78) 
όπως συμπληρώθηκε με την προσετέθη παρ.1β Αρθ-51   του Ν-4042/12 
(ΦΕΚ-24/Α/13-2-12). & το Π.Δ. /20.01.88 (ΦΕΚ 61Δ/28.01.88) στα Άρθρα 
7 & Άρθρα 8  αναφέρεται ότι: 
«……7.α. Ανώτατο όριο εκμετάλλευσης ορίζονται τα τέσσερις χιλιάδες 
(4000) μ², είναι δυνατή η υπέρβαση του ορίου εκμετάλλευσης των 
τεσσάρων χιλιάδων (4000) μ² με την προϋπόθεση παραχώρησης πριν από 
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την έκδοση της οικοδομικής άδειας με συμβολαιογραφική πράξη και χωρίς 
αποζημίωση στο δήμο ή την κοινότητα στα διοικητικά όρια του οποίου 
ανήκει το γήπεδο, έκτασης ανάλογης με την επιπλέον των 4000 μ² 
εκμετάλλευσης ως εξής: 
 
      α1) Για εκμετάλλευση μεγαλύτερης των 4000 μ² και μέχρι 10000 μ² 
έκταση ίση με την επιπλέον του ανωτάτου ορίου εκμετάλλευση.  
      α2) Για εκμετάλλευση μεγαλύτερη των 10000 μ² και μέχρι 17500 μ² 
για μεν τα πρώτα 10000 μ² έκταση ίση με την καθοριζόμενη στην 
προηγούμενη περίπτωση, για δε τα επιπλέον τετρ. μέτρα έκταση ίση με την 
επιπλέον των 10000 μ² εκμετάλλευση προσαυξημένη κατά το ήμισυ της 
επιπλέον αυτής, δηλαδή 10000 μ² εκμετάλλευσης.  
      α3) Για εκμετάλλευση μεγαλύτερη των 17500 μ² για μεν τα πρώτα 
17500 μ² έκταση ίση με την καθοριζόμενη στην προηγούμενη περίπτωση, 
για δε τα επιπλέον έκταση ίση με το διπλάσιο της επιπλέον των 17500 μ² 
εκμετάλλευση, προσαυξημένη κατά το ήμισυ της επιπλέον αυτής δηλαδή 
των 17500 μ² εκμετάλλευσης.   
      β) Η αρτιότητα και τα ποσοστά εκμετάλλευσης του γηπέδου 
υπολογίζονται σ'ολόκληρο το γήπεδο, πριν από την προβλεπόμενη στην 
παράγραφο αυτή παραχώρηση. Το τμήμα του γηπέδου, που παραχωρείται 
καθορίζεται στο σχέδιο της γενικής διάταξης της υποπαραγράφου 5 της 
παρούσας παραγράφου. Πάντως, το τμήμα αυτό πρέπει να είναι σε θέση 
εύκολα προσπελάσιμη από κοινόχρηστο χώρο. 

    "Αντί του πιο πάνω τμήματος, επιτρέπεται η παραχώρηση ενιαίας 
έκτασης σε άλλο γήπεδο, όμορο ή μη προς την έκταση όπου θα ανεγερθεί 
η τουριστική εγκατάσταση, το οποίο θα βρίσκεται πάντως εντός των 
διοικητικών ορίων της ίδιας δημοτικής κοινότητας, μετά από σύμφωνη 
γνώμη του Δήμου στην περίπτωση, που η προς παραχώρηση έκταση 
βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη του ενός (1) χιλιομέτρου από το 
γήπεδο, όπου θα ανεγερθεί η τουριστική εγκατάσταση. Η προς 
παραχώρηση ενιαία έκταση πρέπει να έχει την αυτή ή μεγαλύτερη 
αντικειμενική αξία με το γήπεδο στο οποίο πρόκειται να ανεγερθεί η 
τουριστική εγκατάσταση και πολεοδομική καταλληλότητα για την ανάπτυξη 
των χρήσεων που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο".  

     Ως χρήσεις γης της έκτασης αυτής ορίζονται μόνο οι συναφείς με τη 
συλλογική αναψυχή, όπως τουριστικά περίπτερα, αθλοπαιδειές, λουτρικές 
εγκαταστάσεις και άλλες μη οχλούσες την τουριστική εγκατάσταση χρήσεις 
κοινωνικού εξοπλισμού και κοινωνικής - τεχνικής υποδομής αποκλειομένων 
των κάθε λειτουργικής μορφής ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων και των 
χώρων οργανωμένης κατασκήνωσης (κάμπινγκ). 

      "Στην περίπτωση παραχώρησης έκτασης σε άλλο γήπεδο όμορο ή μη 
επιτρέπεται η ανάπτυξη και άλλων χρήσεων κοινωνικής τεχνικής υποδομής 
(όπως χρήσεων εκπαίδευσης, πρόνοιας κλπ), από τον οικείο δήμο, εφόσον 
είναι αναγκαίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών του οικείου δήμου και η 
έκταση είναι πολεοδομικώς κατάλληλη".  
      Σε καμμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκποίηση εκ μέρους του δήμου 
ή της κοινότητας της έκτασης, την κυριότητα της οποίας αποκτούν 
σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου αυτής.  

      8. Μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου προς την Νομαρχία, η κατά 
την προηγούμενη υποπαράγραφο υποχρέωση παραχώρησης τμήματος του 
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γηπέδου είναι δυνατόν να μετατραπεί σε υποχρέωση καταβολής προς τον 
οικείο δήμο ή κοινότητα χρηματικού ποσού.  

Η τιμή μονάδας στην περίπτωση αυτή ορίζεται σύμφωνα με τις περί 
απαλλοτριώσεως διατάξεις. 
 
      Η μετατροπή αυτή πραγματοποιείται με απόφαση του Νομάρχη ύστερα: 
α) από γνωμοδότηση του οικείου δήμου ή της κοινότητας και  
β) από εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων (Διευθύνσεις Πολεοδομίας και ΤΠ και ΠΕ 
Νομαρχιών).  
      Η γνωμοδότηση του οικείου δήμου ή κοινότητας εκδίδεται εντός 
προθεσμίας δύο (2) μηνών, αφ' ότου ζητηθεί τούτο από την Νομαρχία, 
στην περίπτωση δε που η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη η συναίνεση 
του δήμου ή της κοινότητας θεωρείται δεδομένη.  
     Η απόφαση του Νομάρχη εκδίδεται εντός συνολικής προθεσμίας 
τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης του 
ενδιαφερόμενου. Σε περίπτωση που η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη 
το αίτημα της μετατροπής θεωρείται ότι γίνεται αποδεκτό. 
      Η κατά τα ανωτέρω γνώμη των Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων βασίζεται στον 
πολεοδομικό σχεδιασμό, που έχει πραγματοποιηθεί για τις αντίστοιχες 
περιοχές (τυχόν μελέτες ή αποφάσεις Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, ΖΟΕ 
ή ζωνών ειδικών χρήσεων, κλπ), αλλά και γενικά στην εκτίμηση αναγκών, 
κοινωνικής και τεχνικής υποδομής ή σε περιβαλλοντικά δεδομένα. 
 
     Τα περιεχόμενα στο δήμο ή κοινότητα χρηματικά ποσά κατατίθενται σε 
ειδικό λογαριασμό και διατίθενται υποχρεωτικά για τις ανάγκες 
καθαριότητας, φωτισμού, για τη δημιουργία έργων κοινωνικής - τεχνικής 
υποδομής ή κοινωνικού εξοπλισμού καθώς και για έργα τουριστικής 
ανάπτυξης της περιοχής. 
      Στην ανωτέρω απόφαση του Νομάρχη ορίζονται, μετά και από σχετική 
αίτηση του ενδιαφερόμενου οι δόσεις στις οποίες κατανέμεται η οφειλόμενη 
εισφορά σε χρήμα, σε τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η αποπληρωμή του 
συνόλου της εισφοράς μέσα στα πρώτα τρία (3) χρόνια από την έκδοση της 
προσωρινής ή οριστικής άδειας λειτουργίας της μονάδος. 
        Η αναστροφή της παραχώρησης της έκτασης και η μετατροπή της 
αντίστοιχης υποχρέωσης σε χρηματική είναι δυνατή οποτεδήποτε, ακόμα 
και μετά την αποπεράτωση της τουριστικής εγκατάστασης εφόσον 
συντρέχουν οι ίδιες προϋποθέσεις μετά από σχετική αίτηση του 
ενδιαφερόμενου και έκδοση απόφασης του Νομάρχη μετά από τήρηση της 
παραπάνω αναφερόμενης διαδικασίας.  
 
     Στην περίπτωση αυτή η τιμή μονάδας υπολογίζεται ως ανωτέρω αλλά 
με βάση την αξία της έκτασης κατά το χρόνο της αναστροφής. ……» 
 
     Επίσης συμφωνα με την Εγκ-27233/643/21-2-89         (ΦΕΚ-61/Δ/28-
1-88) Υπολογισμός της παραχωρούμενης έκτασης κατά την προσθήκη 
τουριστικής εγκατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ/20-1-88 
αναφέρεται ότι:   
 
«……Λαμβάνοντας αφορμή από ερωτήματα που έχουν υποβληθεί  
σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:  
      'Οταν ζητείται προσθήκη για τουριστική εγκατάσταση σε  
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γήπεδο εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του  
έτους 1923, στο οποίο υπάρχει νόμιμα κτίσμα πριν από την ισχύ του  
ΠΔ/12-5-84 (ΦΕΚ-380/Δ/84) η παραχωρούμενη έκταση που προβλέπεται  
από τις διατάξεις της παρ.Ε7 του Αρθ-8 του ΠΔ/20-1-88  
(ΦΕΚ-61/Δ/88) θα υπολογίζεται ως κατωτέρω:  
     Σε περίπτωση που το υπάρχον κτίριο είναι μεγαλύτερο των  
4000 τ.μ. η παραχωρούμενη έκταση είναι ίση με τα τετραγωνικά  
μέτρα της προσθήκης.  
      Εάν το υπάρχον κτίσμα είναι μικρότερο των 4000 τ.μ. τότε η  
παραχωρούμενη έκταση υπολογίζεται αν από το άθροισμα του  
υπάρχοντος κτιρίου και της προσθήκης αφαιρέσουμε τα 4000 τ.μ. που  
απαλλάσονται.  
      π.χ. Αν το υπάρχον κτίσμα είναι 7000 τ.μ. και προσθέσουμε  
3000 τ.μ. τότε οι εισφορά είναι ίση με 3000 τ.μ.  
      Αν το υπάρχον κτίσμα είναι 3000 τ.μ. και προσθέσουμε 5000  
τ.μ. τότε η εισφορά είναι 8000 - 4000 = 4000 τ.μ.  
      Ανάλογα θα κλιμακώνεται η παραχωρούμενη έκταση για τις  
περιπτώσεις εκμετάλλευσης που αναφέρονται στην παρ.Ε7α2 και Ε7α3  
του ΠΔ/20-1-88 (ΦΕΚ-61/Δ/88)…..» 
 
     Η οφειλόμενη εισφορά προκύπτει ως εξής. 
 
      Στο Ξενοδοχείο Lindian Village ,αρχικής δυναμικότητας 178 κλινών Β’ 
κατηγορίας ,στη θέση Σταφύλια της παραλίας Λάρδου  στη Ρόδο, 
ανεγέρθηκε από την επιχείρηση ‘’ΣΒΥΡΙΑΔΗΣ Α.Ε’’ στις κτηματολογικές 
μερίδες 1126 και 1131 γαιών Λάρδου , εμβαδού κατά τίτλο 19895,50 μ2 , 
με την υπ’ αριθ. 710/88 οικ. Άδεια και την  αναθεώρησή της στις  6-5- 
1996. Με τις άδειες αυτές κατασκευάσθηκαν συνολικά 3925,13 μ2 
δόμησης κύριων χώρων με κάλυψη 3186.35 μ2, με όρους δόμησης 20% 
για τη δόμηση και 20% για την κάλυψη και σύμφωνα με τα ΦΕΚ 538Δ/78, 
ΦΕΚ 380Δ/84, ΦΕΚ 58Δ/85 και ΦΕΚ 281Δ/94. Για τη δόμηση αυτή των 
3925,13 μ2 < 4000 μ2 δεν υπήρχε υποχρέωση εισφοράς σε γη η χρήμα. 
      Η ιδιοκτήτρια εταιρεία ακολούθως προέβη στην απόκτηση όμορων 
οικοπέδων και μετά την συνένωσή τους με τις αρχικές μερίδες, προέκυψε 
γήπεδο με εμβαδόν 49399,50 μ2 με κτηματολογικά στοιχεία : Τόμος 2, 
Φύλλο 17, Φάκελος 133, Μερίδα 1131 Γαιών Λάρδου. 
      Στο οικόπεδο αυτό εξεδόθησαν οι  υπ’ αριθ. ΑΝΑΘ. 788/2003 και 
527/2005 οικ. Άδειες διαρρυθμίσεων και επέκτασης της μονάδας, με όρους 
δόμησης : 10% για τη Δόμηση και 10% για την Κάλυψη, αφού το γήπεδο 
είχε ενταχθεί  στην περιοχή Β2 της Ζ.Ο.Ε Λάρδου, σύμφωνα με το ΦΕΚ 
281Δ/ 24-3-94 . 
      Σύμφωνα με τις ως άνω οικ. Άδειες   ανεγέρθηκαν 3003.08 μ2 
Δόμησης με Κάλυψη 2484.47 μ2 και η Συνολική Δόμηση του ξενοδοχείου 
ανήλθε σε 3925.13 + 3003.08 = 6928.21 μ2  και η Κάλυψη σε 3186.35 + 
2484.47 = 5670.82 μ2 
 
     Για την ως άνω επέκταση του ξενοδοχείου , η οφειλόμενη εισφορά σε 
γη ήταν 6928.21-4000 = 2928.21 μ2 
     Η υποχρέωση  της παραχώρησης της ως άνω έκτασης στον Δήμο 
Ροδίων ρυθμίστηκε ως εξής:   
      Παραχωρήθηκε στον Δήμο Ροδίων τμήμα του οικοπέδου , παρά το 
δυτικό όριο , πλάτους 7.00 μ. και μήκους 192,00 περίπου μ.  και 
συνολικού εμβαδού 1350,0 μ2 (αριθ. Συμβολαίου 25527/9-8-2005  Συμβ. 
Ρόδου Ηρακλείδου- Περίδου) και με την απόφαση Νομάρχη με αριθ. 
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5133/11-8-2005 , μετετράπη η υποχρέωση εισφοράς από γη σε χρήμα για 
έκταση 1650,00 μ2. 
 
      Με την από την με αριθ. Πρωτ.  1717/2015/12-10-2015/ΟΡΘΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 23-03-2016, Θεώρηση όρων δόμησης από τη Δ/νση  
Πολεοδομικού σχεδιασμού Δ. Ρόδου, το ακίνητο εμπίπτει στις διατάξεις του 
άρθρου 51 παραγρ. 1 του Ν.4178/2013 και ισχύουν οι όροι δόμησης με 
τους οποίους εκδόθηκε η οικοδομική άδεια των εγκαταστάσεων, προ Ζ.Ο.Ε. 
     Με αυτό δόθηκε η δυνατότητα για έκδοση αδειών νομιμοποίησης των 
αυθαιρέτων και επέκτασης του ξενοδοχείου. Πρός τούτο έχει εγκριθεί η 
σχετική Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Αιγαίου με αριθ. Πρωτ. 24167/25-04-2017 και ΑΔΑ Ω2ΒΚΟΠ1Ι-
ΑΦΕ , στην οποία προβλέπεται τελική δυναμικότητα του ξενοδοχείου 376 
κλινών. 
Η μελέτη για την επέκταση του ξενοδοχείου , έχει εγκριθεί από από το 
Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής/ΠΕ. Ρόδου/12-04-2017 και ήδη έχει υποβληθεί 
αίτηση για Έγκριση άδειας Δόμησης, στην Υ.ΔΟΜ Ρόδου, με αριθμ. Πρωτ. 
3132/06/06/2017. 
 
Από το διάγραμμα Δόμησης της υπό έκδοση οικοδομικής αδείας, 
προκύπτουν τα κάτωθι: 
 
Εκδίδεται άδεια νομιμοποίησης αυθαιρέτων για 1919.62 μ2                                         
Εκδίδεται άδεια επέκτασης με νέα κτίρια συνολικού εμβαδού  1322,27 μ2.                            
Για να είναι δυνατή η κατασκευή των νέων κτιρίων, η υπάρχουσα δόμηση 
μειώνεται   με τη κατεδάφιση 3 παλαιών κτιρίων συνολικού εμβαδού 
322.23 μ2 . 
 
     Επομένως η υποχρέωση εισφοράς σε γη ανέρχεται σε :  1919.62 
+ 1322.27 – 322.23   = 2919.66 μ2   
 
    Δηλαδή:  ΔΥΟ ΧΙΛ. ΕΝΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΑ και 
ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΚ. 
 
     Με νεότερη απόφασή μας θα καθοριστεί η τιμή μονάδας της έκτασης 
σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία. 

    
     Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 

αποφασίσει σχετικά. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Ι.Περδίκης, Κ.Τρέχας, Σ.Παρδαλός, 

Α.Παπουράς και ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.Κ.Πότσος ήταν απόντες από τη συζήτηση και 

λήψη απόφασης για το θέμα. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω 
εισήγηση, με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Σώματος 
και σύμφωνα με: 

 
• τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 93 

του Ν.3463/2006,  
• Τις Δ/ξεις του Ν.2690/99 «Περί κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» 
• Τις Δ/ξεις και περιορισμούς του άρθρου 8 εδ. Ε, παρ. 7 & 8 του Π.Δ. 

της 6/17-10-1978(538Δ) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του 
Π.Δ. της 20/28-1-1988(ΦΕΚ 61Δ) και διορθώθηκε με το ΦΕΚ 
173Δ/1-3-1988 και ισχύει. 

• Το Π.Δ. /20.01.88 (ΦΕΚ 61Δ/28.01.88) Άρθρο 8 & Άρθρο 7 . 
• Το  ΑΡΘΡΟ-8   ΤΟΥ ΠΔ/6-10-78  (ΦΕΚ-538/Δ/17-10-78) όπως 

συμπληρώθηκε με την προσετέθη παρ.1β Αρθ-51   του Ν-4042/12 
(ΦΕΚ-24/Α/13-2-12). 

• Ο Νόμος  3852/2010 - ΦΕΚ 87Α' / 07 Ιουνίου 2010. 
• Την Εγκ-27233/643/21-2-89     (ΦΕΚ-61/Δ/28-1-88)   

Υπολογισμός της παραχωρούμενης έκτασης κατά την προσθήκη 
τουριστικής εγκατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ/20-188  
 
 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τη μετατροπή σε χρήμα οφειλόμενης εισφοράς σε γη, 
συνολικής έκτασης 2919.66 τ.μ. (για άδεια νομιμοποίησης 
αυθαιρέτων για 1919.62 μ2   (Άδεια νομιμοποίησης αυθαιρέτων για 
1919.62 μ2  και άδεια επέκτασης με νέα κτίρια συνολικού εμβαδού  
1322,27 μ2) από την Τ.Ξ.Ε. ΣΒΥΡΙΑΔΗΣ Α.Ε για την  έκδοση 
αδείας δόμησης επέκτασης Ξενοδοχείου LINDIAN VILLAGE, 
προσθήκη δωματίων νομιμοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 
1 Ν.4178/13 χώρων που έχουν υπαχθεί στο Ν.4178/13 και 
κατεδαφίσεις  στην περιοχή Θέση Σταφύλια της παραλίας Λάρδου – 
ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ. 

 
     Με νεότερη απόφαση θα καθοριστεί η τιμή μονάδας της έκτασης 
σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία. 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ                    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 


