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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 
 

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 16/14-12-2018. 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 14/12/2018 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου 
(Αποφ. Δ.Σ. 147/05-03-2017 περί της εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών Ε.Π.Ζ.), ύστερα 
από πρόσκληση του Προέδρου της Αντιδημάρχου Ρόδου κ. Παλαιολόγου Μιχαήλ (Αποφ. Δημάρχου 
157/12-01-2018 «περί ορισμού και ανάθεση αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων»), αριθ. 2/75821/10-12-
2018 που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το 
άρθρο 77 παρ. 6 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ 133Α΄) 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα έντεκα (11) μέλη της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν: 

 
Παρόντες: 1) Μιχαήλ Παλαιολόγου Αντιδήμαρχος- Πρόεδρος 
                  2) Μαρία Καραγιάννη -Αντιπρόεδρος 

                                             3) Ελευθέριος Χατχηϊωάννου-Μέλος 
                                             4) Μιχαήλ Χριστοδούλου- Μέλος 
                                             5) Ιωάννης Γιαννακάκης –Μέλος 
                                             6) Σάββας Καλαθενός Αναπληρωματικό Μέλος στη θέση του κ. Κούρτη 
                                                                               
                    Απόντες:   1) Γιώργος Κακούλης Μέλος 
                                    2) Ιωάννης Κούρτης- Μέλος 

                                    3) Βασιλική Παπαδημητρίου Ξεπαπαδάκη- Μέλος 
                                    4) Στέφανος Κυριαζής- Μέλος 
                                    5)Παναγιώτης Τοκούζης -  Μέλος    
                                    6) Σταματία Σαρρή –Υψηλάντη –Μέλος 
                        

 

Αρ. αποφ. 183   /14-12-2018                                           ΑΔΑ: 6ΙΤ1Ω1Ρ-7ΧΜ 

 
Περίληψη 

 
Έγκριση συζήτησης Θεμάτων εκτός Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: 
 1) Έγκριση της υπ’ αριθ. 20/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας 

Ιαλυσού με θέμα: «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ιαλυσού (ΦΕΚ 
655Δ’/04-09-1995) σε συμμόρφωση της Απόφασης 240/2009 του Τριμελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Ρόδου άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης που έχει επιβληθεί με το 
Β.Διάταγμα της 22.2.1971 (ΦΕΚ Δ’34/6.2.1971), στα με κτηματολογικές μερίδες γαιών 
Τριαντών 505 και 505Α κείμενα εντός του σχεδίου πόλεως της Κοινότητας Τριαντών Ρόδου, 
και ήδη Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού Δήμου Ρόδου, ακίνητα της προσφεύγουσας 
Παναγούλια Τσαμπίκας-Ευαγγελίας και η οποία (ρυμοτομική απαλλοτρίωση) διατηρήθηκε 
με το από 8.8.1995 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ Δ’655/4.9.1995), με εκ νέου επιβολή της αρθείσας 
ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με την επαναθεσμοθέτηση Κ.Χ. (Οδών και Πλατείας)» 

2) Έγκριση μελέτης «Εισόδου– εξόδου» οχημάτων  στις  Κ.Μ. 151173, 15130/6 και 
15130/5 γαιών Αγίας Βαρβάρας επί της Κ.Μ. 15130/6 γαιών Αγίας Βαρβάρας, ιδιοκτησίας 
Βασίλειου Π. Κουγιού, για την εξυπηρέτηση της επιχείρησης «ΒΑΠ Π. Κουγιός ΑΒΕΕ» με 
χρήση ¨Βιοτεχνικό κτίριο εμφιάλωσης νερού¨. (Οικ. Άδειες 448/2003 και 42/2009). 

 
Ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Παλαιολόγου ζήτησε από τα μέλη της Επιτροπής να συζητηθούν εκτός 

ημερήσιας διάταξης τα θέματα: 
1) Έγκριση της υπ’ αριθ. 20/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ιαλυσού με 

θέμα: «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ιαλυσού (ΦΕΚ 655Δ’/04-09-1995) σε 
συμμόρφωση της Απόφασης 240/2009 του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου άρσης 
ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης που έχει επιβληθεί με το Β.Διάταγμα της 22.2.1971 (ΦΕΚ Δ’34/6.2.1971), 
στα με κτηματολογικές μερίδες γαιών Τριαντών 505 και 505Α κείμενα εντός του σχεδίου πόλεως της 
Κοινότητας Τριαντών Ρόδου, και ήδη Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού Δήμου Ρόδου, ακίνητα της 
προσφεύγουσας Παναγούλια Τσαμπίκας-Ευαγγελίας και η οποία (ρυμοτομική απαλλοτρίωση) 
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διατηρήθηκε με το από 8.8.1995 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ Δ’655/4.9.1995), με εκ νέου επιβολή της αρθείσας 
ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με την επαναθεσμοθέτηση Κ.Χ. (Οδών και Πλατείας)» 

2) Έγκριση μελέτης «Εισόδου– εξόδου» οχημάτων  στις  Κ.Μ. 151173, 15130/6 και 15130/5 
γαιών Αγίας Βαρβάρας επί της Κ.Μ. 15130/6 γαιών Αγίας Βαρβάρας, ιδιοκτησίας Βασίλειου Π. 
Κουγιού, για την εξυπηρέτηση της επιχείρησης «ΒΑΠ Π. Κουγιός ΑΒΕΕ» με χρήση ¨Βιοτεχνικό κτίριο 
εμφιάλωσης νερού¨. (Οικ. Άδειες 448/2003 και 42/2009). 

 
 
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 και του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ 133 Α΄) και με 
απόλυτη πλειοψηφία των μελών της 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 

Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας Διάταξης συζήτηση και λήψη απόφασης των θεμάτων: 
1) Έγκριση της υπ’ αριθ. 20/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ιαλυσού με 

θέμα: «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ιαλυσού (ΦΕΚ 655Δ’/04-09-1995) σε 
συμμόρφωση της Απόφασης 240/2009 του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου άρσης 
ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης που έχει επιβληθεί με το Β.Διάταγμα της 22.2.1971 (ΦΕΚ Δ’34/6.2.1971), 
στα με κτηματολογικές μερίδες γαιών Τριαντών 505 και 505Α κείμενα εντός του σχεδίου πόλεως της 
Κοινότητας Τριαντών Ρόδου, και ήδη Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού Δήμου Ρόδου, ακίνητα της 
προσφεύγουσας Παναγούλια Τσαμπίκας-Ευαγγελίας και η οποία (ρυμοτομική απαλλοτρίωση) 
διατηρήθηκε με το από 8.8.1995 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ Δ’655/4.9.1995), με εκ νέου επιβολή της αρθείσας 
ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με την επαναθεσμοθέτηση Κ.Χ. (Οδών και Πλατείας)» 

2) Έγκριση μελέτης «Εισόδου– εξόδου» οχημάτων  στις  Κ.Μ. 151173, 15130/6 και 15130/5 
γαιών Αγίας Βαρβάρας επί της Κ.Μ. 15130/6 γαιών Αγίας Βαρβάρας, ιδιοκτησίας Βασίλειου Π. 
Κουγιού, για την εξυπηρέτηση της επιχείρησης «ΒΑΠ Π. Κουγιός ΑΒΕΕ» με χρήση ¨Βιοτεχνικό κτίριο 
εμφιάλωσης νερού¨. (Οικ. Άδειες 448/2003 και 42/2009). 

 

Αρ. αποφ. 184   /14-12-2018                                           ΑΔΑ: 69ΓΓΩ1Ρ-042 

 
Περίληψη 

Έγκριση της υπ’ αριθ. 23/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας 
Κρεμαστής με θέμα: «Δωρεάν παραχώρηση της κοινόχρηστης έκτασης που διενεργείται η 
Πανελλήνια Έκθεση Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας Κρεμαστής»  

                      

 
Ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Παλαιολόγου έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 23/2018 

απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Κρεμαστής που έχει ως εξής: 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ    23 / 2018 
Π ε ρ ί λ η ψ η 

«Δωρεάν παραχώρηση της κοινόχρηστης έκτασης που διενεργείται η Πανελλήνια 
Έκθεση Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας Κρεμαστής»  

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Τσαμπίκος 

Ποδιώτης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
ανέφερε ότι όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στο χώρο του Ανθοκήπου και του προαύλιου χώρου του 
παλαιού Δημοτικού Σχολείου Κρεμαστής, θα λειτουργήσει η 54η Πανελλήνια Έκθεση Χειροτεχνίας 
Κρεμαστής.  

Με την υπ΄ αριθ. 501/22-05-2018 προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Ρόδου η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ΄ αριθ. 42/42/20-07-2018 απόφαση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού 
Νοτίου Αιγαίου, Τμήμα Διοίκησης Νομού Δωδεκανήσου, εγκρίθηκε η υπ΄ αριθ. 2/2018 απόφαση του 
Συμβουλίου της Κοινότητάς μας με θέμα “Δωρεάν παραχώρηση της κοινόχρηστης έκτασης που 
διοργανώνεται η Πανελλήνια Έκθεση Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας Κρεμαστής και ορισμός 
μελών της Οργανωτικής Επιτροπής”.  

Η Έκθεση έχει γίνει πλέον θεσμός για την Κοινότητα μας, με την συμμετοχή εκθετών από όλη 
την Ελλάδα. Το παραπάνω γεγονός συμβάλει στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, 
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αφού την περίοδο της λειτουργίας της δέχεται εκατοντάδες επισκέπτες από όλη την Ελλάδα αλλά και 
τουρίστες από το Εξωτερικό.  

Επειδή ο Πολιτιστικός και Φιλανθρωπικός Σύλλογος Κρεμαστής “ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΕΛΕΗΜΟΝΗΤΡΙΑ” 
ανέλαβε και τη διοργάνωσε με επιτυχία τα προηγούμενα έτη, πρότεινε όπως για την εύρυθμη και 
καλύτερη λειτουργία της, να παραχωρηθεί και φέτος δωρεάν ο κοινόχρηστος χώρος που διενεργείται η 
Έκθεση στον παραπάνω Σύλλογο.  

 
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά . 
Το Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία διαπιστώθηκε ταυτότητα γνωμών 

και απόψεων, έχοντας υπόψη και  υπ΄ αριθ. 501/22-05-2018 προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Ρόδου η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ΄ αριθ. 42/42/20-07-2018 απόφαση της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοικητικού 
– Οικονομικού Νοτίου Αιγαίου, Τμήμα Διοίκησης Νομού Δωδεκανήσου 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  : ΟΜΟΦΩΝΑ   

Γνωμοδοτεί θετικά για την δωρεάν παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου που διενεργείται η 
Έκθεση και συγκεκριμένα του Ανθόκηπου και του προαύλιου χώρου του παλαιού Δημοτικού Σχολείου, 
για τη διοργάνωση της 54ης Πανελλήνιας Έκθεσης Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας Κρεμαστής 
στον Πολιτιστικό και Φιλανθρωπικό Σύλλογο Κρεμαστής “ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΕΛΕΗΜΟΝΗΤΡΙΑ”. 

 
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 

 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της υπ’ αριθ. 23/2018 απόφαση του Συμβουλίου 

της Δημοτικής Κοινότητας Κρεμαστής με την οποία εισηγείται  την δωρεάν παραχώρηση του 
κοινόχρηστου χώρου που διενεργείται η Έκθεση και συγκεκριμένα του Ανθόκηπου και του προαύλιου 
χώρου του παλαιού Δημοτικού Σχολείου, για τη διοργάνωση της 54ης Πανελλήνιας Έκθεσης 
Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας Κρεμαστής στον Πολιτιστικό και Φιλανθρωπικό Σύλλογο 
Κρεμαστής “ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΕΛΕΗΜΟΝΗΤΡΙΑ”, με τον όρο του ορισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο 
Ρόδου της Οργανωτικής Επιτροπής, η οποία θα έχει την ευθύνη της διεξαγωγής του 
διαγωνισμού για ενδεχόμενη παραχώρηση της διοργάνωσης και φύλαξης της έκθεσης σε 
ιδιώτες, καθώς και την αντιμετώπιση οργανωτικών- λειτουργικών θεμάτων  

 

Αρ. αποφ. 185   /14-12-2018                                           ΑΔΑ: ΩΤΙΖΩ1Ρ-5ΚΒ 

 
Περίληψη 

 
Έγκριση της υπ’ αριθ. 20/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας 

Ιαλυσού με θέμα: «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ιαλυσού (ΦΕΚ 
655Δ’/04-09-1995) σε συμμόρφωση της Απόφασης 240/2009 του Τριμελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Ρόδου άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης που έχει επιβληθεί με το 
Β.Διάταγμα της 22.2.1971 (ΦΕΚ Δ’34/6.2.1971), στα με κτηματολογικές μερίδες γαιών 
Τριαντών 505 και 505Α κείμενα εντός του σχεδίου πόλεως της Κοινότητας Τριαντών Ρόδου, 
και ήδη Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού Δήμου Ρόδου, ακίνητα της προσφεύγουσας 
Παναγούλια Τσαμπίκας-Ευαγγελίας και η οποία (ρυμοτομική απαλλοτρίωση) διατηρήθηκε 
με το από 8.8.1995 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ Δ’655/4.9.1995), με εκ νέου επιβολή της αρθείσας 
ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με την επαναθεσμοθέτηση Κ.Χ. (Οδών και Πλατείας)» 

 
Ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Παλαιολόγου έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 20/2018 

απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ιαλυσού που αφορά στο θέμα και έχει ως ακολούθως: 

Αριθμός Απόφασης  20 /2018 

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ιαλυσού κ. Μπότσαρη Ερμιόνη, θέτει υπόψη των μελών 
του Σώματος το παραπάνω θέμα της  ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα και με την εισήγηση της ιδίας και 
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της Δ/νσης πολεοδομικού σχεδιασμού τμήμα τακτοποιήσεων και απαλλοτριώσεων η οποία αναφέρει τα 
εξής : 

Μας υποβλήθηκε το υπ αριθμό πρωτ. 11/ οικ. 2612/2018 εγραφο της Διεύθυνσης πολεοδομικού 
σχεδιασμού τμήμα τακτοποιήσεων &απαλλοτριώσεων  με την (Εισήγηση προς Δ/Σ τοπικής κοινότητας 
Ιαλυσού, τεχνική έκθεση, τεχνική έκθεση υδατορέματος ,σχετικά τοπογραφικά σχεδιαγράμματα)   το 
οποίο αφορά την : Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ιαλυσού (ΦΕΚ 655Δ’/04-09-
1995) σε συμμόρφωση της Απόφασης 240/2009 του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου 
άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης που έχει επιβληθεί με το Β.Διάταγμα της 22.2.1971 (ΦΕΚ 
Δ’34/6.2.1971), στα με κτηματολογικές μερίδες γαιών Τριαντών 505 και 505Α κείμενα εντός του 
σχεδίου πόλεως της Κοινότητας Τριαντών Ρόδου, και ήδη Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού Δήμου Ρόδου, 
ακίνητα της προσφεύγουσας Παναγούλια Τσαμπίκας-Ευαγγελίας και η οποία (ρυμοτομική 
απαλλοτρίωση) διατηρήθηκε με το από 8.8.1995 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ Δ’655/4.9.1995), με εκ νέου επιβολή 
της αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με την επαναθεσμοθέτηση Κ.Χ. (Οδών και Πλατείας) 

 
Αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση επί του θέματος, η Πρόεδρος καλεί το Σώμα να αποφασίσει 

σχετικά. 
Το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής κοινότητας Ιαλυσού , μετά από διαλογική συζήτηση και 

έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2010. καθώς και την σχετική εισήγηση της 
Διεύθυνσης πολεοδομικού σχεδιασμού τμήμα τακτοποιήσεων &απαλλοτριώσεων με αριθμό πρωτ. 11/ 
οικ. 2612/2018 ( Εισήγηση προς Δ/Σ τοπικής κοινότητας Ιαλυσού, τεχνική έκθεση, τεχνική έκθεση 
υδατορέματος ,  τοπογραφικό  διάγραμμα )     

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

Γνωμοδοτεί αναφορικά με την Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ιαλυσού ( 
ΦΕΚ 655Δ’/04-09-1995) σε συμμόρφωση της Απόφασης 240/2009 του Τριμελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Ρόδου άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης που έχει επιβληθεί με το Β.Διάταγμα της 
22.2.1971 (ΦΕΚ Δ’34/6.2.1971), στα με κτηματολογικές μερίδες γαιών Τριαντών 505 και 505Α κείμενα 
εντός του σχεδίου πόλεως της Κοινότητας Τριαντών Ρόδου, και ήδη Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού 
Δήμου Ρόδου, ακίνητα της προσφεύγουσας Παναγούλια Τσαμπίκας-Ευαγγελίας και η οποία 
(ρυμοτομική απαλλοτρίωση) διατηρήθηκε με το από 8.8.1995 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ Δ’655/4.9.1995), με εκ 
νέου επιβολή της αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με την επαναθεσμοθέτηση Κ.Χ. (Οδών και 
Πλατείας) σύμφωνα με την παρούσα εισήγησης και το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα 

Κατόπιν τούτου, η απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ιαλυσού θα διαβιβαστεί 
στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για το συγκεκριμένο 
θέμα. 

 
Στη συνέχεια π Πρόεδροςκ. Μιχ. Παλαιολόγου έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την ΑΠ 

2612/2018 εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Τμήμα Τακτοποιήσεων και 
Απαλλοτριώσεων η οποία αναφέρει τα εξής : 

της Δ/νσης πολεοδομικού σχεδιασμού τμήμα τακτοποιήσεων και απαλλοτριώσεων η οποία 
αναφέρει τα εξής : 

 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ιαλυσού (ΦΕΚ 

655Δ’/04-09-1995) σε συμμόρφωση της Απόφασης 240/2009 του Τριμελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης που έχει επιβληθεί 
με το Β.Διάταγμα της 22.2.1971 (ΦΕΚ Δ’34/6.2.1971), στα με κτηματολογικές μερίδες 
γαιών Τριαντών 505 και 505Α κείμενα εντός του σχεδίου πόλεως της Κοινότητας 
Τριαντών Ρόδου, και ήδη Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού Δήμου Ρόδου, ακίνητα της 
προσφεύγουσας Παναγούλια Τσαμπίκας-Ευαγγελίας και η οποία (ρυμοτομική 
απαλλοτρίωση) διατηρήθηκε με το από 8.8.1995 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ Δ’655/4.9.1995), με εκ 
νέου επιβολή της αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με την επαναθεσμοθέτηση Κ.Χ. 
(Οδών και Πλατείας) 

Η τροποποίηση αυτή, γίνεται (παρ. 6 του άρθ. 6 «Καταργούμενες –Μεταβατικές Διατάξεις» του 
Ν.4315/14) σύμφωνα με τις προϊσχύουσες του Ν.4315/14 διατάξεις του άρθ. 20 του Ν.2508/97 και 
του άρθ. 32 του Ν.4067/12. Απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας του αρθρ. 154 του από ΠΔ/14-7-99 
του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ-580/Δ/99).  
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Το παρόν έγγραφο συνοδεύεται από τεχνική έκθεση, τοπογραφικό σχεδιάγραμμα, καθώς και 
τεχνική έκθεση περί υδατορέματος με τα συνημμένα σε αυτή σχεδιαγράμματα, που συντάχθηκαν από 
τη Δνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου.    

 
Σύντομο Ιστορικό Ενεργειών μέχρι σήμερα:  
 
1. Η καθ’ ής  η απαλλοτρίωση είναι ιδιοκτήτρια δύο ακινήτων που βρίσκονται στην κτηματική 

περιφέρεια Τριαντών νήσου Ρόδου και συγκεκριμένα του ακινήτου με αριθμό κ.μ. 505 γαιών Τριαντών 
(τόμος 1 (νέος 9), φύλλο 52 (νέο 59), φάκελος 203), αρχικής εκτάσεως 7.490,00 τ.μ. και σημερινής 
εκτάσεως 2.131,71 τ.μ.  που απέμεινε  στην ιδιοκτησία της μετά  την μεταβίβαση τμημάτων  της 
αρχικής έκτασης  σε τρίτους ιδιοκτήτες και του ακινήτου  με αριθμό  κ.μ. 505Α γαιών Τριαντών (τόμος 
4 (νέος 8), φύλλο 192 (νέο 109), φάκελος 984) αρχικής εκτάσεως 3.570,00 τ.μ. και σημερινής 
εκτάσεως 297,80 τ.μ.  που απέμεινε  στην ιδιοκτησία της μετά  την μεταβίβαση τμημάτων  της 
αρχικής έκτασης  σε τρίτους ιδιοκτήτες.  

 
2. Με το αρχικό ρυμοτομικό σχέδιο πόλης Τριαντών που εγκρίθηκε με το Β.Δ. 22-01-1971 (ΦΕΚ 

34Δ’/06-02-1971) και στη συνέχεια με το αναθεωρημένο και σήμερα ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο του 
Δήμου Ιαλυσού που εγκρίθηκε  με το Π.Δ. 08-08-1995 (ΦΕΚ 655Δ’/04-09-1995)    κηρύχθηκε και 
διατηρήθηκε αντίστοιχα  ρυμοτομική απαλλοτρίωση σε οικόπεδα  της ως άνω κτηματικής περιφέρειας 
Τριαντών μεταξύ των οποίων  περιλαμβάνονται και τα ως άνω δύο ακίνητα  δηλαδή η (ως άνω) 
σημερινή  κ.μ. 505 γαιών Τριαντών που καταλαμβάνεται κατά το μεγαλύτερο μέρος της από 
προβλεπόμενη  κοινόχρηστη πλατεία (του σχεδίου πόλης) και η (ως άνω) σημερινή κ.μ. 505Α γαιών 
Τριαντών  που καταλαμβάνεται εξ’ ολοκλήρου  από δύο προβλεπόμενους κοινόχρηστους δρόμους (του 
σχεδίου πόλης). 

 
3. Α. Το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείου Ρόδου  με την υπ’ αριθ. 240/2009 απόφαση του 

ακύρωσε «...τη σιωπηρή απόρριψη της Διοίκησης να άρει τη ρυμοτομική απαλλοτρίωση που έχει 
επιβληθεί με το Β.Διάταγμα της 22.2.1971 (ΦΕΚ Δ’34/6.2.1971), στα με κτηματολογικές μερίδες γαιών 
Τριαντών 505 και 505Α  κείμενα εντός του σχεδίου πόλεως της Κοινότητας Τριαντών Ρόδου, και ήδη 
Δήμου Ιαλυσού Ρόδου, ακίνητα της προσφεύγουσας και η οποία διατηρήθηκε με το από 8.8.1995 
Π.Δ/γμα (ΦΕΚ Δ’655/4.9.1995) » και  ανέπεμψε «...την υπόθεση στη Διοίκηση, προκειμένου, με 
σχετική τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ιαλυσού, να άρει την ανωτέρω δέσμευση.» 

 
   Β. Το Σ.τ.Ε. (Συμβούλιο της Επικράτειας), με την υπ’ αριθ. αριθ. 1994/2013  απόφαση του 

απέρριψε την από 27-10-2009 αίτηση του (πρώην) Δήμου Ιαλυσού με την οποία ο Δήμος επιδίωξε την 
αναίρεση της (ως άνω) υπ’ αριθ. 240/2009 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου. 

 
4. Α. Το έτος 2005 ο πρώην Δήμος Ιαλυσού ανέθεσε στο αγρονόμο μηχανικό  Γκιάλη Στυλιανό 

την μελέτη «ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ 
ΟΔΟΥ ΔΙΑΓΟΡΑ» προκειμένου να συνταχθεί πράξη αναλογισμού στην περιοχή της οδού Διαγόρα για 
την απαλλοτρίωση ρυμοτομούμε ων ιδιοκτησιών μεταξύ των οποίων υπάγοντο και οι ως άνω δυο κ.μ. 
505 και 505Α γαιών Τριαντών 

   Β. Από την μελέτη αυτή κατατέθηκε το τοπογραφικό διάγραμμα της κτηματογράφησης αλλά  
η πράξη αναλογισμού δεν ολοκληρώθηκε με αποτέλεσμα να μην υφίσταται μέχρι σήμερα  τέτοια 
κυρωμένη πράξη (αναλογισμού) 

 
4α. Σύμφωνα με την παρ.3 του Αρθ-32 του Ν.4067/12 (που έχει εκ νέου τεθεί σε ισχύ σύμφωνα 

με το αρθ. 69 του Ν.4342/15): 
 
«Με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, επιτρέπεται η εκ νέου επιβολή 

της ανακληθείσας ή αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης, για τον ίδιο ή για άλλο 
σκοπό, μόνον εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

  
α) σοβαροί πολεοδομικοί λόγοι και αναγκαιότητα διατήρησης του ακινήτου ως κοινόχρηστου ή 

κοινωφελούς χώρου, βάσει πολεοδομικών προτύπων ή των προβλέψεων του ισχύοντος γενικού 
πολεοδομικού σχεδιασμού όπου υπάρχει και  

 
β) πρόθεση και οικονομική δυνατότητα του οικείου δήμου ή άλλου αρμόδιου φορέα για την 

άμεση καταβολή της προσήκουσας αποζημίωσης στους δικαιούχους, που αποδεικνύεται με την 
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εγγραφή της προσήκουσας αποζημίωσης σε ειδικό κωδικό στον προϋπολογισμό του οικείου δήμου ή 
του εκάστοτε αρμόδιου φορέα.  

 
Ως προσήκουσα αποζημίωση για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου ορίζεται η 

υπολογιζόμενη με βάση το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών, κατά το 
ημερολογιακό έτος δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της σχετικής διοικητικής πράξης 
έγκρισης της τροποποίησης, με την οποία επιβάλλεται εκ νέου η ρυμοτομική απαλλοτρίωση ή 
δέσμευση.» 

 
5. Η Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου, με σκοπό τη συμμόρφωση του Δήμου 

Ρόδου στις ως άνω δικαστικές αποφάσεις και, προκειμένου να εξετάσει τη δυνατότητα  επανεπιβολής  
της αρθείσας απαλλοτρίωσης (λόγω έλλειψης επαρκών πλατειών στην περιοχή των ως άνω κ.μ. 505 
και 505Α γαιών Τριαντών)  

 

   Α. Θεώρησε κατ’ αρχήν ότι η «προσήκουσα αποζημίωση» που αναφέρεται στο αρθ. 32 του 
Ν.4067/12 και που θα πρέπει  να καταβληθεί  στην καθ’ ής  για την επανεπιβολή αυτή είναι ίση με το 
ποσό που θα εισέπραττε η ίδια σε περίπτωση που υπήρχε κρυωμένη πράξη αναλογισμού. 

 

   Β. Για τον υπολογισμό της (ως άνω) «προσήκουσας αποζημίωσης» σύμφωνα με τη θεώρηση 
αυτή προέβη στις εξής προκαταρτικές ενέργειες: 

 
α. Συνέταξε αρχικά  το τοπογραφικό διάγραμμα  (χρησιμοποιώντας  και τα στοιχεία  του ως άνω 

παρεμφερούς τοπογραφικού που κατατέθηκε  στο Δήμο Ιαλυσού  από τον μηχανικό  Γκιάλη Στυλιανό) 
που θα απαιτείτο  σε περίπτωση πράξης αναλογισμού,  δηλαδή τοπογραφικό διάγραμμα  συσχετισμού  
μεταξύ: 

    a. των (ως άνω) σημερινών  κ.μ. 505 και 505Α γαιών Τριαντών,  
    b. των λοιπών υπομερίδων των (ως άνω) αρχικών κ.μ. 505 και 505Α γαιών Τριαντών,  
    c. των λοιπών ιδιοκτησιών  της ευρύτερης περιοχής  και 
    d. Του ισχύοντος σχεδίου πόλης Ιαλυσού 
   
β. a. Διεπίστωσε στη συνέχεια ότι οι (ως άνω) σημερινές κ.μ. 505 και 505Α γαιών Τριαντών 

εμπίπτουν κατά ένα μέρος τους στον τομέα Β του σχεδίου πόλης και κατά το υπόλοιπο μέρος τους 
στον τομέα Γ του σχεδίου αυτού 

    b. συμπλήρωσε έντυπα της ΔΟΥ υπολογισμού αντικειμενικής αξίας οικοπέδων ανά τ.μ. των 
ως άνω τομέων Β και Γ από τα οποία  προέκυψε ότι  η αντικειμενική αυτή αξία  ανέρχεται σε 233,28 
€/τ.μ.  για τα οικόπεδα  του Τομέα Β  και  σε 311,66 €/τ.μ.  για τα οικόπεδα  του Τομέα Γ. 

 

6. Mε βάση το νέο αυτό τοπογραφικό προέβη σε προμελέτη πράξης αναλογισμού και εκτίμησε 
ότι σε περίπτωση σύνταξης της πράξης αναλογισμού (λαμβάνοντας υπόψη και τους αστάθμητους 
παράγοντες που υπεισέρχονται κατά την σύνταξη τέτοιων πράξεων) οι οφειλόμενες αποζημιωσεις από 
τον Δήμο Ρόδου και τους παρόδιες ιδιοκτησίες θα καθορίζοντο  ως εξής: 

 
(Τα εντός **** εδάφια αφορούν στον υπολογισμό της προσήκουσας αποζημίωσης του ως άνω 

αρθ. 32 του Ν.4067/12) 
 
          ****   
 
Α. Από την συνολική επιφάνεια των 2132 τ.μ. της κ.μ. 505 γαιών Τριαντών (και για την ακρίβεια 

των 2.131,71 τ.μ. (κατά τίτλο)): 
       
       α. Τα 124 τ.μ. εμπίπτουν σε Ο.Τ. του σχεδίου πόλης Ιαλυσού, αποτελούνται από  μη άρτια 

και μη οικοδομήσιμα τμήματα,  
 
          a. Προσκυρώνονται σε όμορες παρόδιες ιδιοκτησίες  και επιβαρύνουν συνεπώς  μόνο 

τους τρίτους παρόδιους  
          b. Εμπίπτουν στον Τομέα Β του σχεδίου πόλης Ιαλυσού και έχουν αντικειμενική αξία  ίση 

με  (124 τ.μ.) x (233,28 €/τ.μ.) = 28.926,72 € 
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       β. Τα λοιπά 2.008 τ.μ. ρυμοτομούνται από το σχέδιο πόλης Ιαλυσού και επιβαρύνουν  το 
Δήμο Ρόδου  και  τις παρόδιες ιδιοκτησίες  ως εξής: 

 
          a. Τα 1.023 τ.μ.  εκ των οποίων 
- Τα 324 τ.μ. εμπίπτουν  στον Τομέα Β  του σχεδίου πόλης Ιαλυσού και έχουν αντικειμενική αξία  

ίση με  (324 τ.μ.) x (233,28 €/τ.μ.) =  75.582,72 €  ενώ 
- Τα 699 τ.μ. εμπίπτουν  στον Τομέα Γ  του σχεδίου αυτού και έχουν αντικειμενική αξία  ίση με  

(699 τ.μ.) x (311,66 €/τ.μ.) = 217.850,34 €  
επιβαρύνουν  τις παρόδιες ιδιοκτησίες  που δημιουργήθηκαν  με απόσπαση από  τις δύο ως άνω  

αρχικές  κ.μ. 505  και 505Α γαιών Τριαντών  που ανήκαν  στην καθ’ ής και έχουν  συνολική 
αντικειμενική αξία  ίση με  75.582,72 + 217.850,34 = 293.433,06 €  

 
          b. Τα   532 τ.μ.  εκ των οποίων 
-  Τα 160 τ.μ. εμπίπτουν  στον Τομέα Β  του σχεδίου πόλης Ιαλυσού και έχουν αντικειμενική 

αξία  ίση με  (160 τ.μ.) x (233,28 €/τ.μ.) =  37.324,80 €  ενώ 
-  Τα 372 τ.μ. εμπίπτουν  στον Τομέα Γ  του σχεδίου αυτού και έχουν αντικειμενική αξία  ίση με  

(372 τ.μ.) x (311,66 €/τ.μ.) = 115.937,52 €  
επιβαρύνουν  τις παρόδιες ιδιοκτησίες  που δημιουργήθηκαν  με απόσπαση από  άλλες αρχικές 

κτηματομερίδες  που δεν ανήκαν  στην καθ’  ής και έχουν  συνολική αντικειμενική αξία  ίση με  
37.324,80 + 115.937,52 = 153.262,32 €  

 
          c. Τα υπόλοιπα 453 τ.μ.  εκ των οποίων  
-  Τα 129 τ.μ. εμπίπτουν  στον Τομέα Β  του σχεδίου πόλης Ιαλυσού και εχουν αντικειμενική 

αξία  ίση με  (129 τ.μ.) x (233,28 €/τ.μ.) =  30.093,12 €  ενώ 
-  Τα 324 τ.μ. εμπίπτουν  στον Τομέα Γ  του σχεδίου αυτού και εχουν αντικειμενική αξία  ίση με  

(324 τ.μ.) x (311,66 €/τ.μ.) = 100.977,84 €   
επιβαρύνουν  τον Δήμο Ρόδου και έχουν συνολική αντικειμενική αξία  ίση με  30.093,12 + 

100.977,84 = 131.070,96 €  
 
Β. Η συνολική επιφάνεια των 297,80 τ.μ. (κατα τίτλο) της κ.μ. 505Α γαιών Τριαντών: 
      α. Eπιβαρύνει μόνο τους τρίτους παρόδιους και 
      β. Εμπίπτει στον Τομέα Β του σχεδίου πόλης Ιαλυσού 
         και έχει  αντικειμενική αξία  ίση με  (297,80 τ.μ.) x (233,28 €/τ.μ.) = 69.470,78 €  
 
          **** 
 
 

 
 

7. Στη συνέχεια, η Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου Ρόδου: 
 
   Α. Με το με αρ. πρωτ.2295/11-11-2016 (οικ.) έγγραφό της ενημέρωσε την Δημοτική Αρχή επί 

της υποθέσεως και  
   Β. Με το με αρ. πρωτ. 2568/15-12-2016 (οικ.) έγγραφό της εισηγήθηκε προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο Δήμου Ρόδου να γνωμοδοτήσει για την επανεπιβολή ή μη της αρθείσας απαλλοτρίωσης των 
ως άνω κ.μ. 505 και 505Α γαιών Τριαντών, διευκρινίζοντας ότι σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης, 
σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθ. 3 του  

Ν.4315/2014 (βλ. Σημείωση 1):   
 

α. ο Δήμος όφειλε  στη συνέχεια  να προχωρήσει  σε καθορισμό τιμής μονάδος με εξώδικο 
συμβιβασμό και σε εγγραφή του σχετικού ποσού αποζημίωσης σε ειδικό κωδικό στον προϋπολογισμό 
του, με την οποία αποδεικνύεται η πρόθεση και οικονομική δυνατότητα του για την άμεση καταβολή 
της προσήκουσας αποζημίωσης στους δικαιούχους  και 

 

β. στην προσήκουσα αποζημίωση (προς τις σημερινές κ.μ. 505  και 505Α γαιών Τριαντών, 
σύμφωνα  και  με την ως άνω προμελέτη  πράξης αναλογισμού): 

 
     a. δεν θα έπρεπε  να συμπεριληφθεί  η οφειλόμενη αποζημίωση από τις παρόδιες ιδιοκτησίες  

που δημιουργήθηκαν  με απόσπαση από  τις δύο (ως άνω)  αρχικές  κ.μ. 505  και 505Α γαιών 
Τριαντών (που ανήκαν  στην καθ’ ής)  δεδομένου ότι  από την δειγματοληπτική έρευνα που έγινε  στα 
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σχετικά συμβόλαια μεταβίβασης  διαπιστώθηκε ότι οι μεταβιβάσεις αυτές  έγιναν ελεύθερες 
ρυμοτομίας  και  σχετικής αποζημίωσης.  

 

     b. θα έπρεπε  να συμπεριληφθoύν  μόνο  οι οφειλόμενες αποζημιώσεις λόγω ρυμοτομίας  
της κ.μ. 505  γαιών Τριαντών 

 
- από  τις παρόδιες ιδιοκτησίες  που δημιουργήθηκαν  με απόσπαση από  άλλες αρχικές 

κτηματομερίδες  που δεν ανήκαν στην καθ’ ής που αφορούν  σε (ρυμοτομούμενη) επιφάνεια αυτής  
ίσης με 532 τ.μ. και η οποία  έχει αντικειμενική αξία  ίση με  153.262,32 €  και 

 
- από  τον Δήμο Ρόδου που αφορούν  σε (ρυμοτομούμενη) επιφάνεια αυτής  ίσης με 453 τ.μ. η 

οποία  έχει αντικειμενική αξία  ίση με  131.070,96 €  
 
8. Το Δημοτικό Συμβούλιο  Δήμου Ρόδου:  
 
Α. με την με αρ. 1038/2016 απόφασή του (ΑΔΑ: 7ΖΚ9Ω1Ρ-ΧΜΡ), αποφάσισε «την επανεπιβολή 

της απαλλοτρίωσης των ακινήτων με κτηματολογικές μερίδες 505 και 505Α γαιών Τριαντών 
ιδιοκτησίας Τσαμπίκας-Ευαγγελίας Παναγούλια όπως προβλέπεται στο σχέδιο πόλεως Τριαντών, που 
εγκρίθηκε με το Β.Δ. της 22.1-6.2.1071 (ΦΕΚ τεύχος Δ΄34/6-2-1971), όπως αυτό αναθεωρήθηκε με το 
Π.Δ. της 8.8-4.9.1995 (ΦΕΚ τεύχος Δ΄655/4-9-1995), σε συμμόρφωση με την με αρ. 240/2009 
απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, η οποία επικυρώθηκε με την με αρ. 
1994/2013 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.» 

 

Β. με την με αρ. 01/2017 απόφασή του (ΑΔΑ: 7Υ77Ω1Ρ-3Θ9) αποφάσισε την αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με την εισαγωγή πίστωσης με Κ.Α. 40-7421.0010 και τίτλο: 
«Αποζημίωση της δικαιούχου Τσαμπίκας-Ευαγγελίας Παναγούλια με την Επανεπιβολή Απαλλοτρίωσης 
μετά την Άρση Απαλλοτρίωσης με Δικαστική Απόφαση των κ.μ. 505 και 505Α Γαιών Τριαντών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 285.000 €. 

 

[  Σημείωση 1:  Τη χρονική εκείνη περίοδο, η Δνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού (λόγω ασαφειών 
που υπήρχαν στη νομοθεσία καθώς και μη ουσιαστικών απαντήσεων από ανώτερα κλιμάκια διοίκησης 
στα οποία είχε εγγράφως απευθυνθεί) είχε βγάλει διαφορετικά συμπεράσματα για τη διαδικασία που 
θα έπρεπε να ακολουθηθεί, τόσο για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (στη 
συγκεκριμένη περίπτωση με εκ νέου επιβολή της αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης) όσο και για 
τη διαδικασία αποζημίωσης της καθ’ ής  η απαλλοτρίωση.  

 
Για τη συγκεκριμένη περίπτωση, η ορθή διαδικασία για την τροποποίηση του εγκεκριμένου 

ρυμοτομικού σχεδίου Ιαλυσού (ΦΕΚ 655Δ’/04-09-1995), σε συμμόρφωση της υπάρχουσας δικαστικής 
απόφασης για την άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης, γίνεται (παρ. 6 του άρθ. 6 
«Καταργούμενες –Μεταβατικές Διατάξεις» του Ν.4315/14) σύμφωνα με τις προϊσχύουσες του 
Ν.4315/14 διατάξεις του άρθ. 20 του Ν.2508/97 και του άρθ. 32 του Ν.4067/12 και απαιτείται η 
τήρηση της διαδικασίας του αρθρ. 154 του από ΠΔ/14-7-99 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής 
Νομοθεσίας (ΦΕΚ-580/Δ/99). Για το λόγο αυτό, μετά τις ενέργειες που έχουν προηγηθεί και 
αναφέρονται στο παραπάνω ιστορικό, ο Δήμος προβαίνει (εκ νέου) στις προβλεπόμενες αυτές 
ενέργειες τροποποίησης του σχεδίου πόλης Ιαλυσού.   

 
Επισημαίνεται βέβαια ότι, η παραπάνω απόφαση με αρ. 01/2017 (ΑΔΑ: 7Υ77Ω1Ρ-3Θ9) με την 

οποία το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου αποφάσισε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2017 με την εισαγωγή πίστωσης με Κ.Α. 40-7421.0010 και τίτλο: «Αποζημίωση της δικαιούχου 
Τσαμπίκας-Ευαγγελίας Παναγούλια με την Επανεπιβολή Απαλλοτρίωσης μετά την Άρση Απαλλοτρίωσης 
με Δικαστική Απόφαση των κ.μ. 505 και 505Α Γαιών Τριαντών» προϋπολογισμού δαπάνης 285.000 €, 
και η οποία πίστωση εξακολουθεί να υπάρχει και στους μετέπειτα ετήσιους προϋπολογισμούς, συνάδει 
με τα προβλεπόμενα στο αρθρ. 32 του Ν.4067/12 καθώς επίσης (όπως αναφέρεται και στην παρ.3 του 
άρθρου αυτού) φανερώνει την πρόθεση και οικονομική δυνατότητα του Δήμου για την άμεση 
καταβολή της προσήκουσας αποζημίωσης στη δικαιούχο] .  

Τήρηση του περιεχομένου του αρθρ. 32 «Διαδικασία τροποποίησης εγκεκριμένων ρυμοτομικών 
σχεδίων μετά από άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης» του Ν.4067/12 (ΦΕΚ 79Α) «Νέος 
Οικοδομικός Κανονισμός» (ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΣΗ ΜΕ ΕΠΑΝΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ 
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ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ οπότε το σχέδιο τροποποίησης αφορά στην εφαρμογή εκ νέου του μέχρι πριν την 
άρση με Δικαστική Απόφαση ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου):  

 
… « 1. Η τροποποίηση εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, μετά από βεβαιωθείσα αυτοδίκαιη 

ανάκληση επιβληθείσης απαλλοτρίωσης ή σε συμμόρφωση δικαστικής απόφασης για την άρση 
ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης, γίνεται με την τήρηση της διαδικασίας του Αρθ-154 του 
από ΠΔ/14-7-99 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ-580/Δ/99). (*)  

 
------------------------------------------------- 

 
 
 (    (*) Τι προβλέπει το άρθ. 154 του ΦΕΚ 580Δ/99 (Διαδικασία έγκρισης ή αναθεώρησης – 

τροποποίησης Σχεδίου Πόλης  
 
«1. Το σχέδιο πόλης πριν την έγκρισή του εκτίθεται με το σχετικό τοπογραφικό χάρτη στο 

δημαρχείο ή κοινοτικό κατάστημα επί δεκαπέντε ημέρες. Για το γεγονός αυτό το κοινό ειδοποιείται από 
το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας με γενική πρόσκληση που τοιχοκολλάται στα δημοσιότερα 
μέρη της πόλης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέσα στην προθεσμία αυτή να λάβουν γνώση των 
παραπάνω στοιχείων και να υποβάλλουν έγγραφα στο δήμο ή στην κοινότητα τυχόν ενστάσεις τους 
κατ' αυτών, τις οποίες ο δήμος ή η κοινότητα είναι υποχρεωμένη να διαβιβάσει μαζί με την κατά την 
επόμενη παράγραφο γνωμοδότηση στην αρμόδια για την έγκριση κλπ του σχεδίου αρχή. …» 

 
   …«2. Τα κατά τα παραπάνω σχέδια πόλεων με τους επεξηγηματικούς τους πίνακες και 

υπομνήματα εγκρίνονται με ΠΔ που εκδίδεται με πρόταση του ΥΠΠΕΧΩΔΕ ή με άλλη πράξη της κατά 
περίπτωση αρμόδιας αρχής μετά προηγούμενη γνωμοδότηση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού 
συμβουλίου και του ΣΧΟΠ. Η γνωμοδότηση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου είναι μόνο 
συμβουλευτική, και η αρμόδια αρχή μπορεί σε κάθε περίπτωση μετά σύμφωνη γνώμη του ΣΧΟΠ να 
απορρίπτει ή και να τροποποιεί τα σχέδια που προτείνονται από τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια. 

 
…«..3. Κάθε φορά που ζητείται γνωμοδότηση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την 

έγκριση κλπ σχεδίου πρέπει αυτή να εκδίδεται και να κοινοποιείται στην αρμόδια αρχή σε προθεσμία 
που ορίζεται κάθε φορά από  τον Δημοτικό ή Κοινοτικό Κώδικα (Αρθ-1, παρ.7, Ν-1832/89) ή από άλλη 
ειδική διάταξη.  
Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να τηρούνται και οι κατά την παραπάνω παρ.1 διατυπώσεις. Αν η 
προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η αρμόδια αρχή μπορεί μετά σύμφωνη γνώμη του ΣΧΟΠ να 
προβαίνει στην έγκριση κλπ του σχεδίου και χωρίς τη γνωμοδότηση του δημοτικού ή κοινοτικού 
συμβουλίου ή χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων 

που αναφέρθηκαν.  
 

…«4. Τα σχέδια ρυμοτομίας ή οι τροποποιήσεις τους που υποβάλλονται από τους δήμους ή τις 
κοινότητες στην αρμόδια αρχή για έγκριση, πρέπει να συνοδεύονται από τις τυχόν σχετικές ενστάσεις 
του κοινού με τις παρατηρήσεις των δήμων και κοινοτήτων γι' αυτές και με παραστατική επεξήγηση 
κάθε ένστασης στο σχέδιο.» 

  
… «5. Καμία τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου δεν πρέπει να υποβάλλεται για έγκριση στην αρμόδια 
αρχή αν δεν δικαιολογείται από κάποια κοινή ανάγκη. Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες πρέπει πάντοτε να 
ενημερώνονται όταν πρόκειται για μικρής έκτασης εντοπισμένες τροποποιήσεις και δυσδικαιολόγητες 
από την παραπάνω άποψη (δηλαδή μετατόπιση ή κατάργηση οδού, διάνοιξη οδού σε οικοδομικό 
τετράγωνο κλπ). Για το λόγο αυτό πρέπει να καλούνται από το δήμο ή την κοινότητα σύμφωνα με τις 
σχετικές για την κοινοποίηση διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, για να βεβαιώνεται υπεύθυνα 
από το δήμο ή την κοινότητα η πρόσκληση όλων αυτών.  
Εκτός από την πρόσκληση αυτή επιβάλλεται αν μεν πρόκειται για πόλη μέχρι 5000 κατοίκους να 
τοιχοκολληθεί και ανακοίνωση στα δημοσιότερα μέρη της πόλης (δημαρχείο, κεντρικά καφενεία, ναοί 
κλπ), αν δε πρόκειται για πόλη μεγαλύτερη των 5000 κατοίκων να δημοσιευθεί η τροποποίηση που 
μελετάται δύο συνεχόμενες φορές σε δύο τοπικές εφημερίδες. Αν δεν υπάρχουν εφημερίδες, η 
δημοσίευση γίνεται σε αυτές οι οποίες περισσότερο κυκλοφορούν στον τόπο που πρόκειται να 
τροποποιηθεί το σχέδιο. Η δημοσίευση στις εφημερίδες επιβάλλεται και όταν πρόκειται για γενική 
έγκριση ή τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου.  

 
6. Καμία πρόταση για τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται στην 
αρμόδια αρχή αν ο προτείνων δεν διευκρινίζει με πληρότητα, σαφήνεια και υπεύθυνα στα σχετικά 
σχέδια της τροποποίησης αν με αυτές θίγονται κτίρια που έχουν ανεγερθεί με βάση το 
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τροποποιούμενο σχέδιο ή οικόπεδα που έχουν τακτοποιηθεί με βάση αυτό και αν οικόπεδα άρτια 
γίνονται μη άρτια και σε καταφατική περίπτωση αν δεν καθορίζει τα ακίνητα που θίγονται. Την ίδια 
υποχρέωση έχει ο δήμος ή η κοινότητα που υιοθετεί την πρόταση.  

 
7. Οι ιδιώτες που ζητούν την τροποποίηση του σχεδίου είναι πάντα υποχρεωμένοι να 

προπαρασκευάζουν τα κατά το προηγούμενο άρθρο τεχνικά στοιχεία με δική τους δαπάνη και 
επιμέλεια και να προσκομίζουν στην αρμόδια υπηρεσία τα κατά τις προηγούμενες παρ.5 και παρ.6 
στοιχεία (κοινοποιήσεις κλπ).»   )  

 
------------------------------------------------- 

 
 
παρ. 1. …« … Η έναρξη της διαδικασίας τροποποίησης γίνεται με την υποβολή σχετικού 

αιτήματος στον οικείο δήμο ή την αρμόδια υπηρεσία, από τον ιδιοκτήτη στο ακίνητο του οποίου 
ανακλήθηκε ή ήρθη η απαλλοτρίωση ή δέσμευση, το οποίο συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα 
ακόλουθα στοιχεία(1*):  

α) βεβαίωση της αυτοδίκαια ανακληθείσας απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης ή δικαστική απόφαση 
του αρμόδιου δικαστηρίου,   

β) ακριβή αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας, πιστοποιητικά μετεγγραφής μη διεκδίκησης ή στοιχεία 
κτηματολογίου που έχουν καταστεί οριστικά, καθώς και δήλωση ιδιοκτησίας όπου απαιτείται,  

γ) τα απαιτούμενα κατά τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις τοπογραφικά διαγράμματα(2*), 
γνωμοδοτήσεις αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων, καθώς και τυχόν άλλες αναγκαίες κατά περίπτωση 
ειδικές μελέτες (όπως οριοθέτησης ρέματος(3*), γεωλογική-γεωτεχνική κα), τα οποία μπορεί να 
συνοδεύονται και από τεχνική έκθεση(4*) αιτιολόγησης της πρότασης τροποποίησης του 
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. 

 
(1*) Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην αίτηση του ενδιαφερόμενου δεν συμπεριλαμβανόταν, 

μεταξύ των άλλων, το προβλεπόμενο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της προτεινόμενης τροποποίησης 
του σχεδίου πόλης  καθώς και η τεχνική έκθεση που θα το συνόδευε. Όμως, επειδή ο δήμος 
προσανατολιζόταν στην επανεπιβολή της απαλλοτρίωσης (για τους λόγους που αναφέρονται 
παρακάτω) ανέλαβε ο ίδιος τη σύνταξή τους   

 
(2*),(4*) Εμπεριέχονται στη τεχνική έκθεση και στο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα που 

συνοδεύει το παρόν έγγραφο 
 
(3*) Στο υπόβαθρο του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (κτηματολογικοί χάρτες, 

κτηματολογικά σχεδιαγράμματα μερίδων, χάρτες Γ.Υ.Σ.) εμφανίζεται η ύπαρξη ρέματος, το οποίο 
σήμερα δεν υπάρχει στην αρχική του μορφή. Για το συγκεκριμένο ρέμα δεν έχουν θεσμοθετηθεί οι 
οριογραμμές αυτού, γεγονός όμως που δεν επηρεάζει την εν λόγω πρόταση, καθόσον πρόκειται για 
επανεπιβολή της ρυμοτομίας όπως αυτή είχε εγκριθεί με το Β.Διάταγμα ρυμοτομίας της 22.2.1971 
(ΦΕΚ Δ’34/6.2.1971) κα διατηρήθηκε με το από 8.8.1995 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ Δ’655/4.9.1995) και μέσω 
αυτής προτείνεται η επαναθεσμοθέτηση του Κ.Χ. ο οποίος ούτως ή άλλως ως παραρεμάτιος 
κοινόχρηστος χώρος προστατεύει τη λειτουργία αυτού και δεν παρεμποδίζει την οποιαδήποτε 
μελλοντική οριοθέτησή του (σχετικά βλ. την τεχνική έκθεση περί υδατορέματος που συνοδεύει το 
παρόν έγγραφο) 

 
 
«…Ο οικείος δήμος τηρεί τις προβλεπόμενες από τις παραπάνω διατάξεις, διατυπώσεις και 

διαδικασίες δημοσιοποίησης της προτεινόμενης τροποποίησης του σχεδίου στη θέση του ακινήτου, 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών, μετά την άπρακτη παρέλευση της οποίας η διαδικασία 
έγκρισης της τροποποίησης συνεχίζεται χωρίς τη γνώμη του. …»  

  
«…2. Για την τροποποίηση του σχεδίου με σκοπό τη διοικητική εφαρμογή της δικαστικής 

απόφασης που αίρει ή ανακαλεί τη ρυμοτομική απαλλοτρίωση και της αυτοδίκαιης άρσης λαμβάνονται 
υπόψη όλες οι προστατευτικές διατάξεις για το περιβάλλον και ιδίως οι διατάξεις για τις αρχαιότητες, 
τον αιγιαλό και την παραλία, τα δάση, τους προστατευόμενους φυσικούς σχηματισμούς κλπ που 
ισχύουν κατά το χρόνο της τροποποίησης.  

Οι διατάξεις περί προστασίας δασών δεν εφαρμόζονται για την τροποποίηση του ρυμοτομικού 
σχεδίου:  
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α) σε εκτάσεις επί ρυμοτομικών σχεδίων οι οποίες κατά το χρόνο της αρχικής τους έγκρισης δεν 
ήταν δασικές είτε  

β) επί κοινωφελών και κοινόχρηστων χώρων που προέκυψαν με τροποποίηση ρυμοτομικού 
σχεδίου από αρχικώς οικοδομήσιμους χώρους. Στις λοιπές περιπτώσεις ισχύει ο έλεγχος του δασικού 
χαρακτήρα, ο οποίος ανέρχεται αποκλειστικά και μόνο στο χρόνο έγκρισης του ρυμοτομικού 
σχεδίου."… » 

 
 
Η περιοχή που εξετάζεται: 
α. Δεν βρίσκεται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου (μετά από προφορική ενημέρωση της 

Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου και εν αναμονή έγγραφης γνωστοποίησής της) 
β. Απέχει απόσταση 780 μέτρων από τη θάλασσα 
γ. δεν αποτελεί δασική έκταση  
 
«…Σε περίπτωση που δεν μπορεί να τροποποιηθεί το σχέδιο πόλης και να ενταχθεί η ιδιοκτησία 

σε οικοδομικό τετράγωνο λόγω των υφισταμένων στην περιοχή απαγορεύσεων και ρυθμίσεων, τότε 
δημιουργείται σε αυτήν ζώνη ελεύθερου χώρου ή τίθεται εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού 
σχεδίου και ορίζονται σε αυτήν ειδικοί όροι χρήσης και δόμησης.  

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
καθορίζεται η διαδικασία προσαρμογής της προηγούμενης παραγράφου για ακίνητα του Δημοσίου, 
ΟΤΑ, ΝΠΔΔ. 

3. Με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, επιτρέπεται η εκ νέου επιβολή 
της ανακληθείσας ή αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης, για τον ίδιο ή για άλλο 
σκοπό, μόνον εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) σοβαροί πολεοδομικοί λόγοι και αναγκαιότητα διατήρησης του ακινήτου ως κοινόχρηστου ή 
κοινωφελούς χώρου, βάσει πολεοδομικών προτύπων ή των προβλέψεων του ισχύοντος γενικού 
πολεοδομικού σχεδιασμού όπου υπάρχει (5*) και 

β) πρόθεση και οικονομική δυνατότητα του οικείου δήμου ή άλλου αρμόδιου φορέα για την 
άμεση καταβολή της προσήκουσας αποζημίωσης στους δικαιούχους, που αποδεικνύεται με την 
εγγραφή της προσήκουσας αποζημίωσης σε ειδικό κωδικό στον προϋπολογισμό του οικείου δήμου ή 
του εκάστοτε αρμόδιου φορέα. (6*) 

Ως προσήκουσα αποζημίωση για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου ορίζεται η 
υπολογιζόμενη με βάση το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών, κατά το 
ημερολογιακό έτος δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της σχετικής διοικητικής πράξης 
έγκρισης της τροποποίησης, με την οποία επιβάλλεται εκ νέου η ρυμοτομική απαλλοτρίωση ή 
δέσμευση. (7*)» 

 
 
(5*) Πράγματι, υπάρχουν σοβαροί πολεοδομικοί λόγοι και αναγκαιότητα διατήρησης του 

ακινήτου ως κοινόχρηστου, βάσει πολεοδομικών προτύπων ή των προβλέψεων του ισχύοντος γενικού 
πολεοδομικού σχεδιασμού.  

 
Κατ΄ ερμηνεία του άρθρ. 6, παρ. 6 του Ν.4315/14 
  
… « 6. Εκκρεμείς διαδικασίες τροποποίησης εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων λόγω άρσης 

προς συμμόρφωση δικαστικών αποφάσεων, για τις οποίες έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα στις αρμόδιες 
υπηρεσίες, συνεχίζουν με τις προϊσχύουσες διατάξεις του Αρθ-20 του Ν-2508/97 και του Αρθ-32 του 
Ν-4067/12. … »  

 
ενδεχόμενη τροποποίηση του σχεδίου πόλης στη θέση αυτή, θα συνίσταται από Κ.Χ. και 

δρόμους έκτασης 820,70 τ.μ. και απόδοση νέου οικοδομήσιμου οικοπέδου 1.570,71 τ.μ.,  έναντι της 
αρχικά προβλεπόμενης πλατείας και δρόμων 2.391,41 τ.μ.  (Στον υπολογισμό δεν ελήφθησαν υπόψη 
τα προσκυρωτέα τμήματα της ιδιοκτησίας Παναγούλια συνολικού εμβαδού 124,00 τ.μ., καθώς επίσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1337/83 όπως ίσχυε πριν την εφαρμογή του Ν.4315/14, ως ιδιοκτησία 
θεωρήθηκε το άθροισμα των ιδιοκτησιών γης ενός και του αυτού ιδιοκτήτη). 

 
Σε περίπτωση δε, εφαρμογής του άρθρ. 8 του Ν. 1337/83 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το 

Ν.4315/14, όπου και υπάρχει μεταβολή στα ποσοστά υποχρέωσης εισφοράς σε γη (επί του θέματος 
υπάρχει σχετική ασάφεια στη νομοθεσία), ενδεχόμενη τροποποίηση του σχεδίου πόλης στη θέση 
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αυτή, θα συνίσταται από Κ.Χ. έκτασης 218,10 τ.μ. και απόδοση νέου οικοδομήσιμου οικοπέδου 
2.173,31 τ.μ.,  έναντι της αρχικά προβλεπόμενης πλατείας και δρόμων 2.391,41 τ.μ. (Στον υπολογισμό 
δεν ελήφθησαν υπόψη τα προσκυρωτέα τμήματα της ιδιοκτησίας Παναγούλια συνολικού εμβαδού 
124,00 τ.μ., καθώς επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1337/83 όπως ισχύει μετά την εφαρμογή 
του Ν.4315/14, ως ιδιοκτησία θεωρήθηκε το γεωτεμάχιο υπό την έννοια της συνεχόμενης έκτασης 
γης, που αποτελεί αυτοτελές και ενιαίο ακίνητο και ανήκει σε έναν ή περισσότερους κυρίους εξ 
αδιαιρέτου).  

  
Επιπροσθέτως, θα αποτελέσει δυσμενές προηγούμενο και θα συμπαρασύρει ταχύτατα στην 

αντιμετώπιση και των άλλων αδιάνοικτων Κ.Χ. του σχεδίου πόλης Τριαντών αλλά και όλων των 
υπολοίπων ρυμοτομικών σχεδίων του νησιού με παρόμοιο τρόπο και συνεπώς σε ουσιαστική απώλεια 
των πλατειών. 

 
(6*) Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι ενέργειες με τις οποίες αποδεικνύεται η πρόθεση και 

οικονομική δυνατότητα του Δήμου Ρόδου για την άμεση καταβολή της προσήκουσας αποζημίωσης 
στους δικαιούχους. Συγκεκριμένα, με την με αρ. 01/2017 απόφασή του (ΑΔΑ: 7Υ77Ω1Ρ-3Θ9), το 
Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου αποφάσισε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2017 με την εισαγωγή πίστωσης με Κ.Α. 40-7421.0010 και τίτλο: «Αποζημίωση της δικαιούχου 
Τσαμπίκας-Ευαγγελίας Παναγούλια με την Επανεπιβολή Απαλλοτρίωσης μετά την Άρση Απαλλοτρίωσης 
με Δικαστική Απόφαση των κ.μ. 505 και 505Α Γαιών Τριαντών» προϋπολογισμού δαπάνης 285.000 €. 
Η πίστωση εξακολουθεί να υπάρχει και στους μετέπειτα ετήσιους προϋπολογισμούς.  

 
(7*) Επί του θέματος προ-υπολογισμού της προσήκουσας αποζημίωσης, βλ. την παραπάνω 

παρ. 5 του ιστορικού. 
 
4. α. Ο οικείος δήμος ή ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την απαλλοτρίωση φορέας οφείλει εντός 

προθεσμίας έξι (6) μηνών, από τη δημοσίευση της διοικητικής πράξης έγκρισης της τροποποίησης 
επανεπιβολής της απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης, να κινήσει ως επισπεύδων τη διαδικασία εφαρμογής 
του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με την τήρηση των προβλεπόμενων από τις σχετικές διατάξεις 
διαδικασιών και τις διατάξεις του επόμενου άρθρου.  

β. Μετά την άπρακτο παρέλευση της προθεσμίας της παρ.4α με πράξη του οργάνου που είναι 
αρμόδιο για την τροποποίηση του σχεδίου ανακαλείται αυτοδίκαια η ρυμοτομική απαλλοτρίωση ή 
δέσμευση και ο χώρος καθίσταται οικοδομήσιμος με νέα τροποποίηση του σχεδίου ή τίθεται σε 
καθεστώς εκτός σχεδίου με μερική κατάργηση του εγκεκριμένου σχεδίου, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι 
της παρ.2. Στην περίπτωση αυτή η έγκριση της διοικητικής πράξης τροποποίησης ή κατάργησης του 
σχεδίου πόλης γίνεται χωρίς επανάληψη των διαδικασιών της παρ.1 του παρόντος, εντός προθεσμίας 
ενός (1) έτους της προθεσμίας της παρ.4α) 

 
   Μετά τα παραπάνω, το παρόν έγγραφο αποστέλλεται στο Συμβούλιο της Δημοτικής 

Κοινότητας Ιαλυσού για την γνωμοδότηση του αναφορικά με την τροποποίηση του εγκεκριμένου 
ρυμοτομικού σχεδίου Ιαλυσού (ΦΕΚ 655Δ’/04-09-1995) σε συμμόρφωση της Απόφασης 
240/2009 του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης που 
έχει επιβληθεί με το Β.Διάταγμα της 22.2.1971 (ΦΕΚ Δ’34/6.2.1971), στα με κτηματολογικές μερίδες 
γαιών Τριαντών 505 και 505Α κείμενα εντός του σχεδίου πόλεως της Κοινότητας Τριαντών Ρόδου, και 
ήδη Δήμου Ιαλυσού Ρόδου, ακίνητα της προσφεύγουσας Παναγούλια Τσαμπίκας-Ευαγγελίας και η 
οποία (ρυμοτομική απαλλοτρίωση) διατηρήθηκε με το από 8.8.1995 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ Δ’655/4.9.1995), 
με εκ νέου επιβολή της αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με την επαναθεσμοθέτηση Κ.Χ. 
(Οδών και Πλατείας), σύμφωνα με την παρούσα εισήγηση και το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.  

 
Κατόπιν τούτου, η απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ιαλυσού θα διαβιβαστεί 

στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για το συγκεκριμένο 
θέμα. 

 

 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις α) διατάξεις  

του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’/07-06-2010) περί Αρμοδιοτήτων 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 
 

Α) Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση του θέματος. (ΑΔΑ: 6ΙΤ1Ω1Ρ-7ΧΜ) 

Β)Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 20/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ιαλυσού και 
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ιαλυσού 
( ΦΕΚ 655Δ’/04-09-1995) σε συμμόρφωση της Απόφασης 240/2009 του Τριμελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Ρόδου άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης που έχει επιβληθεί με το Β.Διάταγμα της 
22.2.1971 (ΦΕΚ Δ’34/6.2.1971), στα με κτηματολογικές μερίδες γαιών Τριαντών 505 και 505Α κείμενα 
εντός του σχεδίου πόλεως της Κοινότητας Τριαντών Ρόδου, και ήδη Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού 
Δήμου Ρόδου, ακίνητα της προσφεύγουσας Παναγούλια Τσαμπίκας-Ευαγγελίας και η οποία 
(ρυμοτομική απαλλοτρίωση) διατηρήθηκε με το από 8.8.1995 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ Δ’655/4.9.1995), με εκ 
νέου επιβολή της αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με την επαναθεσμοθέτηση Κ.Χ. (Οδών και 
Πλατείας) σύμφωνα με την εισήγησης και το τοπογραφικό διάγραμμα που την συνοδύει. 
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Αρ. αποφ. 186   /14-12-2018                                           ΑΔΑ: ΩΘΜ9Ω1Ρ-ΚΔΟ 

 
Περίληψη 

 
Έγκριση μελέτης «Εισόδου– εξόδου» οχημάτων  στις  Κ.Μ. 151173, 15130/6 και 

15130/5 γαιών Αγίας Βαρβάρας επί της Κ.Μ. 15130/6 γαιών Αγίας Βαρβάρας, ιδιοκτησίας 
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Βασίλειου Π. Κουγιού, για την εξυπηρέτηση της επιχείρησης «ΒΑΠ Π. Κουγιός ΑΒΕΕ» με 
χρήση ¨Βιοτεχνικό κτίριο εμφιάλωσης νερού¨. (Οικ. Άδειες 448/2003 και 42/2009). 

 
 

Ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Παλαιολόγου έθεσε υπόψη της Επιτροπής το ΑΠ 16/76742 έγγραφο της 
Δνσης Τςεχνικών Έργων και Υποδομών με την οποία αποστέλλει την μελέτη  με θέμα Έγκριση μελέτης 
«Εισόδου– εξόδου» οχημάτων  στις  Κ.Μ. 151173, 15130/6 και 15130/5 γαιών Αγίας Βαρβάρας επί της 
Κ.Μ. 15130/6 γαιών Αγίας Βαρβάρας, ιδιοκτησίας Βασίλειου Π. Κουγιού, για την εξυπηρέτηση της 
επιχείρησης «ΒΑΠ Π. Κουγιός ΑΒΕΕ» με χρήση ¨Βιοτεχνικό κτίριο εμφιάλωσης νερού¨. (Οικ. Άδειες 
448/2003 και 42/2009), η οποία  έχει ως ακολούθως: 

 

Η Υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Β.Δ. 465/1970 «περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας 
αντλιών καυσίμων κ.λ.π.» (ΦΕΚ 150Α/1970) όπως έχει τροποποιηθεί με  το Π.Δ.118/2006 (ΦΕΚ 
119/Α/16-06-2006) και ισχύει μέχρι σήμερα. 

2. Τη διευκρινιστική εγκύκλιο 11 της ΔΜΕΟ/ο/2879  σύμφωνα με την οποία  ορίζεται ότι : 

• αρμόδια για την έγκριση των κυκλοφοριακών συνδέσεων είναι η αρμόδια για τη συντήρηση της οδού 
υπηρεσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικά διατάξεις  περί αρμοδιοτήτων των κεντρικών υπηρεσιών  
της Γ.Γ.Δ.Ε. . ΥΠΕΧΩΔΕ, των Περιφερειών, των Νομ/κων Αυτ/σεων και των Δήμων – Κοινοτήτων 
καθώς και ότι 

•  «για όλες τις εγκαταστάσεις πλην πρατηρίων ανεξαρτήτως κατηγορίας Α ή Β που ιδρύονται στο 
δημοτικό – κοινοτικό δίκτυο (εκτός σχεδίου ή ορίου νομίμως υφισταμένου οικισμού) επιβάλλεται 
έλεγχος μόνο για έγκριση εισόδου – εξόδου και όχι έγκριση – κυκλοφοριακής σύνδεσης». 

3. Την παράγραφο 10 του Άρθρου 21 του Π.Δ. 118/2006 σύμφωνα με την οποία για όλες τις 
εγκαταστάσεις που ιδρύονται σε Δημοτικό – Κοινοτικό οδικό δίκτυο , επιβάλλεται ο έλεγχος για την 
έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων. Η αρμόδια για τη συντήρηση της κύριας οδού Υπηρεσία 
στην οποία συμβάλλει το δημοτικό – κοινοτικό δίκτυο, υποχρεούνται να ελέγξει τη συμβολή ως προς 
την κυκλοφοριακή ικανότητα και την ορατότητα και να επιβάλλει στον ενδιαφερόμενο πρόσθετα μέτρα 
βελτίωσης των συνθηκών συμβολής.  

4. Την υπ΄αριθμό 3638/2015 απόφαση του ΣτΕ (Τμήμα Δ) σύμφωνα με την οποία αρμόδιο όργανο για τη 
χορήγηση εγκρίσεως «εισόδου – εξόδου» είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο φέρει το γενικό τεκμήριο 
αρμοδιότητας για θέματα που αφορούν τον Δήμο, δεδομένου ότι από το νόμο δεν έχει ανατεθεί η 
αποφασιστική αρμοδιότητα σε κανένα άλλο όργανο του Δήμου. 

5.  Τις διατάξεις του Ν.4512/2018 του άρθρου 159 σύμφωνα με το οποίο η έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεση 
ή έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων των εγκαταστάσεων του άρθρου 24 ισχύει για 4 έτη. 

6. Την υποβαλλόμενη αίτηση  με αριθμ. πρωτ. 16/71309/20-11-2018  περί έγκρισης μελέτης 
«Κυκλοφοριακής σύνδεσης (είσοδος – έξοδος) του βιοτεχνικού κτηρίου με την υφιστάμενη δημοτική οδό 
του κου Κουγιού Βασιλείου    

 
Προέβη στον έλεγχο των κάτωθι υποβαλλόμενων δικαιολογητικών  

i. Την βεβαίωση του Δικηγόρου Κου Βλάχου Εμμανουήλ με την οποία μας βεβαιώνει ότι έως σήμερα η 
κτηματολογική κατάσταση των μερίδων 151/30/5, 151/30/6, 151/173 είναι ακριβώς όπως 
αποτυπώνονται στα με αρ. πρωτ. 8350/17-8351/17-8354/17 φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών 
ιδιοκτησίας του Κτηματολογίου Ρόδου  που εξέδωσε και δεν έχει επέλθει από τις 11/12/2017 έως και 
την 30/10/2018 καμία μεταβολή. 

ii.  Τα με αρ. πρωτ. 7170/2018, 7171/2018 και 7172/2018 των αντίστοιχων κτηματολογικών μερίδων 
151173, 15130/6 και 15130/5 γαιών Αγίας Βαρβάρας αντίστοιχα φωτοαντίγραφα των κτηματολογικών 
σχεδιαγραμμάτων του Κτηματολογίου Ρόδου. 

iii. Tην Υπεύθυνη δήλωση του Κου Βασίλη Κουγιού του Παντελή με την οποία μας δηλώνει ότι έλαβε 
γνώση για την υποβαλλόμενη μελέτη εισόδου- εξόδου του μηχανικού και συμφωνεί με αυτήν. 

iv. Την Υπεύθυνη δήλωση του Διπλωματούχου Αγρον. Τοπογράφου Μηχανικού Ε.Μ.Π. Αριστείδου Γ. 
Σωτήρη ότι «Δεν παρουσιάζονται σημεία λιμναζόντων υδάτων και γενικά η ροή σε ελεύθερη επιφάνεια 
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των όμβριων υδάτων δεν δημιουργεί συσσώρευση καθώς οι κλίσεις επαρκούν για την άμεση εκτόνωση 
αυτών» . 

v. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 832989/6-7-17 Ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Δωδ/σου /Τμήμα Μητρώου -
Υπηρεσία ΓΕΜΗ σύμφωνα με την οποία  το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
ΚΟΥΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. όρισε ομόφωνα ως νόμιμο εκπρόσωπό της τον Βασίλειο Κουγιό ως νόμιμο 
εκπρόσωπο με την υπογραφή του για όλες της συναλλαγές της εταιρείας .  

vi. Το με αρ. πρωτ. 2481/19-11-18 έγγραφο της Δ/νσης Πολ/κου Σχεδ/σμού για τον χαρακτηρισμό της 
οδού στην οποία και αποφαίνεται ότι ο υφιστάμενος δρόμος έμπροσθεν των  Κ.Μ. 151173, 15130/6 
και 15130/5 γαιών Αγίας Βαρβάρας αποτελεί δημοσία οδό, όπως προκύπτει από τους χάρτες διανομής 
του Υπουργείου Γεωργίας και έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.    

vii. Φωτοαντίγραφα των αδειών οικοδομών 448/2003 (ΧΟΠ 3216/29-05-2003) Ισόγειο Βιοτεχνικό Κτίριο 
(Εμφιάλωσης Νερού) καθώς και την 42/2009 (ΧΟΠ 460/29-01-2009) Προσθήκη Βιοτεχνικού Κτιρίου  

viii. Την βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στο Ν. 4178/2013  για την προσθήκη δύο 
στεγάστρων και αλλαγή θέσης στεγάστρου, την υπαγωγή αποθήκης και την υπέρβαση δόμησης 
Αντλιοστασίου.  

ix. Το σχέδιο Α1 όπου αποτυπώνονται η  υφιστάμενη κατάσταση των κτηρίων και το μήκος του 
προσώπου της Κ.Μ.15130/6 γαιών Αγίας Βαρβάρας σε κλίμακα 1:500, απόσπασμα χάρτη με δορυφορική 
απεικόνιση της Βιοτεχνίας (Google earth) και απόσπασμα πινακίδας Γ.Υ.Σ. 8819-2 σε κλίμακα 1:5000 
για την θέση του ακινήτου.      

x. Το σχέδιο Α2 με την προτεινόμενη μελέτη «εισόδου – εξόδου» οχημάτων  στις  Κ.Μ. 151173, 15130/6 
και 15130/5 γαιών Αγίας Βαρβάρας επί της Κ.Μ. 15130/6 γαιών Αγίας Βαρβάρας ιδιοκτησίας Βασίλειου Π. 
Κουγιού, για την εξυπηρέτηση της επιχείρησης «ΒΑΠ Π. Κουγιός ΑΒΕΕ» με χρήση Βιοτεχνικό κτίριο 
εμφιάλωσης νερού (Οικοδομικές Άδειες 448/2003 και 42/2009). 

xi. Την επιτόπια αυτοψία που διενήργησε κλιμάκιο της υπηρεσίας μας στις 30 Νοεμβρίου του 2018. 

 

κ α ι  Σ υ ν α ι ν ε ί  
με την υποβληθείσα μελέτη πρότασης που φαίνεται στο Σχέδιο Α2 του Διπλωματούχου Αγρον. 
Τοπογράφου Μηχανικού Ε.Μ.Π. Αριστείδου Γ. Σωτήρη και αφορά την  Έγκριση μελέτης «Εισόδου– 
εξόδου» οχημάτων  στις  Κ.Μ. 151173, 15130/6 και 15130/5 γαιών Αγίας Βαρβάρας επί της Κ.Μ. 15130/6 
γαιών Αγίας Βαρβάρας, ιδιοκτησίας Βασίλειου Π. Κουγιού, για την εξυπηρέτηση της επιχείρησης «ΒΑΠ 
Π. Κουγιός ΑΒΕΕ» με χρήση ¨Βιοτεχνικό κτίριο εμφιάλωσης νερού¨. (Οικ. Άδειες 448/2003 και 
42/2009). 
  
  Η Είσοδος – έξοδος των οχημάτων θα γίνεται επί της δημοσίας οδού μέσω της  Κ.Μ. 15130/6 
γαιών Αγίας Βαρβάρας, με τους εξής όρους: 
 

1. Να κατασκευαστεί ενιαίο άνοιγμα εισόδου- εξόδου από το σημείο α έως το σημείο β πλάτους 
10,00 μέτρων. 

2. Να τοποθετηθούν οι ρυθμιστικές πινακίδες Ρ-2, Ρ-27 και Ρ7 στο σημείο β, καθώς και στο 
σημείο α Ρ7. 

3. Να  γίνει  η οριζόντια σήμανση με την αναγραφή των λέξεων STOP και ΕΙΣΟΔΟΣ καθώς και τα 
βέλη εισόδου και εξόδου, όπως αυτά απεικονίζονται στο θεωρημένο σχέδιο Α2 

4. Να τοποθετηθεί επαρκής ηλεκτροφωτισμός  στα σημεία εισόδου και εξόδου εντός της Κ.Μ. 
15130/6 γαιών Αγίας Βαρβάρας. 

5. Επίσης επί της  δημοσίας οδού έμπροσθεν της Κτηματολογικής μερίδας  ο ιδιοκτήτης 
υποχρεούται να προβεί σε  οριζόντια διαγράμμιση του άξονα της οδού με διπλή συνεχή γραμμή. 
 
Όλα τα ανωτέρω απεικονίζονται αναλυτικά στο συνημμένο σχέδιο Α2 του Διπλωματούχου Αγρον. 
Τοπογράφου Μηχανικού Ε.Μ.Π. Αριστείδου Γ. Σωτήρη το οποίο η Υπηρεσία διόρθωσε και ΘΕΩΡΗΣΕ. 
 

I. Ο  ιδιοκτήτης κατά την εκτέλεση των εργασιών  κατασκευής της εγκεκριμένης μελέτης «Εισόδου 
– Εξόδου»  υποχρεούται να εφαρμόσει πιστά το εγκεκριμένο σχέδιο Α2, να ενημερώνει σε όλα τα 
στάδια της κατασκευής την Υπηρεσία μας και να εκτελεί τις εργασίες σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις 
οδηγίες μας. 
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II. Σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση της σήμανσης με επιπλέον σήματα 
κυκλοφορίας, η υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα να τους ζητήσει την τοποθέτησή τους. 

III. Κατά την εκτέλεση των πιο πάνω εργασιών θα πρέπει να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα 
προς αποφυγή ατυχημάτων, για τα οποία σε περίπτωση που συμβούν, αποκλειστική ευθύνη έχουν οι 
ιδιοκτήτες και ο επιβλέπων μηχανικός τους.  

IV. Να αποκλειστεί η πρόσβαση των οχημάτων προς τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης  «ΒΑΠ Π. 
Κουγιός ΑΒΕΕ» με χρήση ¨Βιοτεχνικό κτίριο εμφιάλωσης νερού¨ από οποιαδήποτε άλλη θέση.   
Η μοναδική πρόσβαση των οχημάτων προς τις Κ.Μ. 151173, 15130/6 και 15130/5 γαιών Αγίας Βαρβάρας 
θα γίνεται μόνο από την εγκεκριμένη είσοδο-έξοδο που βρίσκεται στην Κ.Μ. 15130/6 γαιών Αγίας 
Βαρβάρας και απεικονίζεται στο συνημμένο σχέδιο της παρούσας μελέτης.  

V. Σε περίπτωση μελλοντικής διαπλάτυνσης του δρόμου ο ενδιαφερόμενος θα μεταφέρει την 
κυκλοφοριακή σύνδεση με δικά του έξοδα σε θέση που θα υποδείξει η υπηρεσία μας. 

VI. Για επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων ή προσθήκη επιπλέον επιτρεπόμενων 
χρήσεων περάν των οικοδομικών αδειών 448/2003 και 42/2009, απαιτείται νέα αίτηση για 
έγκριση «εισόδου – εξόδου». 

VII. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν τροποποιηθεί στοιχεία της διαμόρφωσης ή 
προκαλούνται προβλήματα στο δημοτικό δίκτυο, λόγω εισόδου – εξόδου οχημάτων στην 
εγκατάσταση, διατηρούμε το δικαίωμα ανάκλησης αυτής της πρότασης περί χορήγησης άδειας, χωρίς 
την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης. 
 

Η παρούσα έγκριση μελέτης ισχύει για τέσσερα (4) χρόνια από σήμερα και μόνο για τις 
εγκαταστάσεις οι οποίες αναφέρονται σε αυτήν. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των εργασιών της 
προτεινόμενης κυκλοφοριακής σύνδεσης οχημάτων μέσα στην προθεσμία των τεσσάρων χρόνων και 
εφόσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού, μπορείτε να αιτηθείτε εγγράφως την 
παράταση της ισχύος της, εφάπαξ για άλλα τέσσερα (4) χρόνια (άρθρο 159 του Ν.4512/2018). Η 
αίτηση για παράταση θα πρέπει να υποβληθεί πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης. 
 

Για την χορήγηση Άδειας Λειτουργίας της εγκατάστασης τηρούνται οι διατάξεις του Άρθρου 
159 του Νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5Α/17-01/2018) σύμφωνα με το οποίο απαιτείται Υπεύθυνη δήλωση 
αρμόδιου μηχανικού όπου να δηλώνεται  ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα 
εγκεκριμένα σχέδια στην αρμόδια υπηρεσία περί χορήγησης άδειας λειτουργίας.  Η άδεια λειτουργίας 
κοινοποιείται από την Αρμόδια Υπηρεσία στην Υπηρεσία μας προκειμένου να λάβει γνώση για την 
έναρξη της λειτουργίας της εγκατάστασης. 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά αποκλειστικά και μόνο τους όρους της μελέτης για «Εισόδου – 
Εξόδου» οχημάτων  στις  Κ.Μ. 151173, 15130/6 και 15130/5 γαιών Αγίας Βαρβάρας επί της Κ.Μ. 15130/6 
γαιών Αγίας Βαρβάρας ιδιοκτησίας Βασίλειου Π. Κουγιού, για την εξυπηρέτηση της επιχείρησης «ΒΑΠ 
Π. Κουγιός ΑΒΕΕ» με χρήση «Βιοτεχνικό κτίριο εμφιάλωσης νερού (Οικοδομικές Άδειες 448/2003 και 
42/2009)» και δεν υποκαθιστά αναγκαίες άδειες της εγκατάστασης από άλλη αρχή ούτε παρέχει 
νομιμοποίηση τυχόν αποκλίσεων της υφιστάμενης εγκατάστασης από όρους αρμοδιότητας άλλης 
αρχής. 

 
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 

 
Α) Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση του θέματος. . (ΑΔΑ: 6ΙΤ1Ω1Ρ-7ΧΜ) 
 
Β) εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της μελέτης Εισόδου– εξόδου» οχημάτων  

στις  Κ.Μ. 151173, 15130/6 και 15130/5 γαιών Αγίας Βαρβάρας επί της Κ.Μ. 15130/6 γαιών Αγίας Βαρβάρας, 
ιδιοκτησίας Βασίλειου Π. Κουγιού, για την εξυπηρέτηση της επιχείρησης «ΒΑΠ Π. Κουγιός ΑΒΕΕ» με 
χρήση ¨Βιοτεχνικό κτίριο εμφιάλωσης νερού¨. (Οικ. Άδειες 448/2003 και 42/2009), σύμφωνα με την 
εισήγηση της Δνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, όπως αυτή φαίνεται στο Σχέδιο Α2 του 
Διπλωματούχου Αγρον. Τοπογράφου Μηχανικού Ε.Μ.Π. Αριστείδου Γ. Σωτήρη, με τους εξής όρους: 
  
  Η Είσοδος – έξοδος των οχημάτων θα γίνεται επί της δημοσίας οδού μέσω της  Κ.Μ. 15130/6 
γαιών Αγίας Βαρβάρας, με τους εξής όρους: 
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6. Να κατασκευαστεί ενιαίο άνοιγμα εισόδου- εξόδου από το σημείο α έως το σημείο β πλάτους 

10,00 μέτρων. 
7. Να τοποθετηθούν οι ρυθμιστικές πινακίδες Ρ-2, Ρ-27 και Ρ7 στο σημείο β, καθώς και στο 

σημείο α Ρ7. 
8. Να  γίνει  η οριζόντια σήμανση με την αναγραφή των λέξεων STOP και ΕΙΣΟΔΟΣ καθώς και τα 

βέλη εισόδου και εξόδου, όπως αυτά απεικονίζονται στο θεωρημένο σχέδιο Α2 
9. Να τοποθετηθεί επαρκής ηλεκτροφωτισμός  στα σημεία εισόδου και εξόδου εντός της Κ.Μ. 

15130/6 γαιών Αγίας Βαρβάρας. 
10. Επίσης επί της  δημοσίας οδού έμπροσθεν της Κτηματολογικής μερίδας  ο ιδιοκτήτης 

υποχρεούται να προβεί σε  οριζόντια διαγράμμιση του άξονα της οδού με διπλή συνεχή γραμμή. 
 
Όλα τα ανωτέρω απεικονίζονται αναλυτικά στο συνημμένο σχέδιο Α2 του Διπλωματούχου Αγρον. 
Τοπογράφου Μηχανικού Ε.Μ.Π. Αριστείδου Γ. Σωτήρη το οποίο η Υπηρεσία διόρθωσε και ΘΕΩΡΗΣΕ. 
 

VIII. Ο  ιδιοκτήτης κατά την εκτέλεση των εργασιών  κατασκευής της εγκεκριμένης μελέτης «Εισόδου 
– Εξόδου»  υποχρεούται να εφαρμόσει πιστά το εγκεκριμένο σχέδιο Α2, να ενημερώνει σε όλα τα 
στάδια της κατασκευής την Υπηρεσία μας και να εκτελεί τις εργασίες σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις 
οδηγίες μας. 

IX. Σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση της σήμανσης με επιπλέον σήματα 
κυκλοφορίας, η υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα να τους ζητήσει την τοποθέτησή τους. 

X. Κατά την εκτέλεση των πιο πάνω εργασιών θα πρέπει να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα 
προς αποφυγή ατυχημάτων, για τα οποία σε περίπτωση που συμβούν, αποκλειστική ευθύνη έχουν οι 
ιδιοκτήτες και ο επιβλέπων μηχανικός τους.  

XI. Να αποκλειστεί η πρόσβαση των οχημάτων προς τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης  «ΒΑΠ Π. 
Κουγιός ΑΒΕΕ» με χρήση ¨Βιοτεχνικό κτίριο εμφιάλωσης νερού¨ από οποιαδήποτε άλλη θέση.   
Η μοναδική πρόσβαση των οχημάτων προς τις Κ.Μ. 151173, 15130/6 και 15130/5 γαιών Αγίας Βαρβάρας 
θα γίνεται μόνο από την εγκεκριμένη είσοδο-έξοδο που βρίσκεται στην Κ.Μ. 15130/6 γαιών Αγίας 
Βαρβάρας και απεικονίζεται στο συνημμένο σχέδιο της παρούσας μελέτης.  

XII. Σε περίπτωση μελλοντικής διαπλάτυνσης του δρόμου ο ενδιαφερόμενος θα μεταφέρει την 
κυκλοφοριακή σύνδεση με δικά του έξοδα σε θέση που θα υποδείξει η υπηρεσία μας. 

XIII. Για επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων ή προσθήκη επιπλέον επιτρεπόμενων 
χρήσεων περάν των οικοδομικών αδειών 448/2003 και 42/2009, απαιτείται νέα αίτηση για 
έγκριση «εισόδου – εξόδου». 

XIV. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν τροποποιηθεί στοιχεία της διαμόρφωσης ή 
προκαλούνται προβλήματα στο δημοτικό δίκτυο, λόγω εισόδου – εξόδου οχημάτων στην 
εγκατάσταση, διατηρούμε το δικαίωμα ανάκλησης αυτής της πρότασης περί χορήγησης άδειας, χωρίς 
την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης. 
 

Η παρούσα έγκριση μελέτης ισχύει για τέσσερα (4) χρόνια από σήμερα και μόνο για τις 
εγκαταστάσεις οι οποίες αναφέρονται σε αυτήν. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των εργασιών της 
προτεινόμενης κυκλοφοριακής σύνδεσης οχημάτων μέσα στην προθεσμία των τεσσάρων χρόνων και 
εφόσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού, μπορείτε να αιτηθείτε εγγράφως την 
παράταση της ισχύος της, εφάπαξ για άλλα τέσσερα (4) χρόνια (άρθρο 159 του Ν.4512/2018). Η 
αίτηση για παράταση θα πρέπει να υποβληθεί πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης. 
 

Για την χορήγηση Άδειας Λειτουργίας της εγκατάστασης τηρούνται οι διατάξεις του Άρθρου 
159 του Νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5Α/17-01/2018) σύμφωνα με το οποίο απαιτείται Υπεύθυνη δήλωση 
αρμόδιου μηχανικού όπου να δηλώνεται  ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα 
εγκεκριμένα σχέδια στην αρμόδια υπηρεσία περί χορήγησης άδειας λειτουργίας.  Η άδεια λειτουργίας 
κοινοποιείται από την Αρμόδια Υπηρεσία στην Υπηρεσία μας προκειμένου να λάβει γνώση για την 
έναρξη της λειτουργίας της εγκατάστασης. 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά αποκλειστικά και μόνο τους όρους της μελέτης για «Εισόδου – 
Εξόδου» οχημάτων  στις  Κ.Μ. 151173, 15130/6 και 15130/5 γαιών Αγίας Βαρβάρας επί της Κ.Μ. 15130/6 
γαιών Αγίας Βαρβάρας ιδιοκτησίας Βασίλειου Π. Κουγιού, για την εξυπηρέτηση της επιχείρησης «ΒΑΠ 
Π. Κουγιός ΑΒΕΕ» με χρήση «Βιοτεχνικό κτίριο εμφιάλωσης νερού (Οικοδομικές Άδειες 448/2003 και 
42/2009)» και δεν υποκαθιστά αναγκαίες άδειες της εγκατάστασης από άλλη αρχή ούτε παρέχει 
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νομιμοποίηση τυχόν αποκλίσεων της υφιστάμενης εγκατάστασης από όρους αρμοδιότητας άλλης 
αρχής. 
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