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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 
 

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 8/23-10-2019 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 23-10-2019 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου (Αποφ. 
Δ.Σ. 761/08-09-2019 περί της εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών Ε.Π.Ζ.), ύστερα από 
πρόσκληση του Προέδρου της Αντιδημάρχου Ρόδου κ. Κωνσταντίνου Ταρασλιά  (Αποφ. Δημάρχου 
4463/17-09-2019 «περί ορισμού Αντιδημάρχων ως τακτικά μέλη στην Ε.Π.Ζ»), αριθ. 2/55577/17-
10-2019 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: 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Κωνσταντίνος Ταρασλιάς Αντιδήμαρχος- Πρόεδρος 2) Ιωάννης Αφεντούλης 

Αντιπρόεδρος 3) Νικόλαος Καραμαρίτης- Αντιδήμαρχος- Μέλος 4) Στέφανος Δράκος Αντιδήμαρχος –
Μέλος 5) Σπυρίδων Σπυρόπουλος- Μέλος 6) Σάββας Καραταπάνης- Μέλος 7) Βασίλειος Παπαοικονόμου 
Μέλος 8) Αθανάσιος Στάμος- Μέλος  9) Νικόλαος Γιαννάς- μέλος 10) Δημήτριος Ιωσήφ- Μέλος 

                  
ΑΠΟΝΤΕΣ:  1) Μιχαήλ Σεϊτης- Μέλος       
 
 
Αρ. αποφ. 86    /23-10-2019                                                 ΑΔΑ: ΨΨΞΓΩ1Ρ-ΥΥΩ 
 

Περίληψη 
 

Έγκριση συζήτησης εκτός Ημερήσιας Διάταξης του θέματος: Έγκριση μελέτης  
Α.Ρ.Μ.:04/2019 με θέμα «Παραχώρηση  θέσεων στάσης/στάθμευσης  για την εξυπηρέτηση 
οχημάτων  των Δικαστών, Εισαγγελέων,  Δικαστικών Υπαλλήλων  και των οχημάτων της 
Ελληνικής Αστυνομίας σε τμήμα της οδού 7ης Μαρτίου (έμπροσθεν Δικαστικού Μεγάρου) 
και επί της οδού Πλωτάρχου Μπλέσσα». 

 

Ο κ. Στάμος και ο κ. Γιαννάς δεν έλαβαν μέρος στον καταρτισμό και λήψη της 
παρούσης διότι δεν προσήλθαν ακόμη στη συνεδρίαση.  

 
Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς ζήτησε από τα μέλη της Επιτροπής την εκτός 

Ημερήσιας Διάταξης συζήτησης του θέματος «Έγκριση μελέτης  Α.Ρ.Μ.:04/2019 με θέμα 
«Παραχώρηση  θέσεων στάσης/στάθμευσης  για την εξυπηρέτηση οχημάτων  των Δικαστών, 
Εισαγγελέων,  Δικαστικών Υπαλλήλων  και των οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας σε τμήμα της 
οδού 7ης Μαρτίου (έμπροσθεν Δικαστικού Μεγάρου) και επί της οδού Πλωτάρχου Μπλέσσα» του 
τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών» 

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

άρθρων. 65 παρ. 5, και 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’/07-06-2010) και 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 συζήτησης του θέματος: «Έγκριση μελέτης  

Α.Ρ.Μ.:04/2019 με θέμα: Παραχώρηση  θέσεων στάσης/στάθμευσης  για την εξυπηρέτηση οχημάτων  
των Δικαστών, Εισαγγελέων,  Δικαστικών Υπαλλήλων  και των οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας σε 
τμήμα της οδού 7ης Μαρτίου (έμπροσθεν Δικαστικού Μεγάρου) και επί της οδού Πλωτάρχου 
Μπλέσσα». 

 
 
Αρ. αποφ. 87    /23-10-2019                                                 ΑΔΑ: 61Σ4Ω1Ρ-Ζ1Π 
 

Περίληψη 
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Ο κ. Στάμος και ο κ. Γιαννάς δεν έλαβαν μέρος στον καταρτισμό και λήψη της 
παρούσης διότι δεν προσήλθαν ακόμη στη συνεδρίαση.  

 
Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής το ΑΠ 16/56774/22-10-

2019 έγγραφο της Δνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών που αφορά στο θέμα το οποίο έχει ως 
ακολούθως:  

 
ΘΕΜΑ: Αποστολή της υπ΄ αριθμού  μελέτης Α.Ρ.Μ.:04/2019 με θέμα «Παραχώρηση  θέσεων 

στάσης/στάθμευσης  για την εξυπηρέτηση οχημάτων  των Δικαστών, Εισαγγελέων,  Δικαστικών 
Υπαλλήλων  και των οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας σε τμήμα της οδού 7ης Μαρτίου (έμπροσθεν 
Δικαστικού Μεγάρου) και επί της οδού Πλωτάρχου Μπλέσσα» του τμήματος Συγκοινωνιών 
Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών. 

 
Η υπηρεσία  μας λαμβάνοντας υπόψη της πρόθεση της Δημοτικής Αρχής για την παραχώρηση 

θέσεων στάσης/στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των οχημάτων των Δικαστικών λειτουργών-
Υπαλλήλων του Δικαστικού Μεγάρου καθώς και των οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας προέβη στη 
σύνταξη της μελέτης του θέματος. 

Για την εφαρμογή της εν λόγω μελέτης, απαιτείται η έγκριση της από την Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής και εν συνέχεια σχετική απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Ως εκ τούτου παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την εν λόγω μελέτη η οποία έχει ως εξής: 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη 
Α. Τις ισχύουσες αποφάσεις: 

1. Την υπ΄αριθμό απόφαση 250Ι/Ι/148-α/28-11-93 της Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Δωδεκανήσου με την οποία αποφασίστηκε ο καθορισμός θέσης στάθμευσης αποκλειστικά για άτομα με 
ειδικές ανάγκες έμπροσθεν του Δικαστικού Μεγάρου (επί της οδού 7ης Μαρτίου). 

2. Την υπ΄αριθμό απόφαση 610/1996 του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου 
Ρόδου βάση της οποίας αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η πεζοδρόμηση της οδού Πλωτάρχου Μπλέσσα 
καθ όλο το μήκος της με τη σημείωση ότι επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων κάτω των 6,00 
τόνων μόνο για έκτακτες περιπτώσεις και για την τροφοδοσία των καταστημάτων από 07:00 έως 12:00  
καθώς και η δυνατότητα στάθμευσης των υπηρεσιακών οχημάτων του Δικαστικού Μεγάρου. 

3. Την υπ’ αριθμό απόφαση 271/2000 του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου 
Ροδίων με την οποία αποφασίστηκε μεταξύ άλλων ο Καθορισμός χώρου στάθμευσης (εντός της 
ελεγχόμενης ζώνης) επί της οδού 7ης Μαρτίου από Ιερού Λόχου έως Πλωτάρχου Μπλέσσα η δεξιά 
πλευρά  για Ι.Χ. 

4. Την υπ΄αριθμό απόφαση 136/28-02-2018 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Ρόδου (ΦΕΚ 1643Β/11-05-2018) όπου αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η αντιδρόμηση της οδού 
Πλωτάρχου Μπλέσσα και συγκεκριμένα από Εθνάρχου Μακαρίου προς 7ης Μαρτίου. 

5. Την υπ΄αριθμό απόφαση 309/02-04-2018  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Ρόδου η οποία επικαιροποιήθηκε με το υπ΄αριθμό πρωτ 39234/04-07-2018 έγγραφο της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου  βάση της οποίας προβλέπεται η παραχώρηση θέσεων στάσης και 
στάθμευσης (χωρίς καταβολή ποσού) στις Δημόσιες – Κρατικές Υπηρεσίες.  

6. Την υπ΄αριθμό απόφαση 310/02-04-2018 (ΦΕΚ 2843Β/17-07-2018) του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Ρόδου μεταξύ άλλων αποφασίστηκε η χωροθέτηση θέσεως ΜΟΤΟ γενικής Χρήσεως  
επί της 7ης Μαρτίου αρ.8 έμπροσθεν του Δικαστικού Μεγάρου.  

Β. Τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα 
Γ. Την πρόθεση της Δημοτικής Αρχής περί παραχώρησης θέσεων στάσης/στάθμευσης οχημάτων 

Δικαστών, Εισαγγελέων και Δικαστικών Υπαλλήλων και σε οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας σε τμήμα 
της οδού 7ης Μαρτίου (έμπροσθεν Δικαστικού Μεγάρου) και σε όλο το τμήμα της οδού Πλωτάρχου 
Μπλέσσα, για την κάλυψη των Υπηρεσιακών Αναγκών του Δικαστικού Μεγάρου. 

Προέβη στη σύνταξη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με την οποία προβλέπεται: 
Στην οδό 7ης Μαρτίου από τη συμβολή της με την οδό Εθνάρχου Μακαρίου έως τη συμβολή της 

με την οδό Πλωτάρχου Μπλέσσα με την αυτή κατεύθυνση 

i. Η επικαιροποίηση της χωροθετημένης θέσεως ΑμεΑ (διαστάσεων 5,00μ Χ 3,50 μ.) έμπροσθεν 
της κύριας εισόδου του Δικαστικού Μεγάρου με ενδεικτικές συντεταγμένες του σημείου τομής των 
διαγωνίων της θέσεως κατά ΕΓΣΑ 87 (Χ, Υ):(878565 , 4041827).  
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ii. Η ακύρωση της θέσεως για ΜΟΤΟποδήλατα στον αριθμό 8 (έμπροσθεν του Δικαστικού 
Μεγάρου που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμό απόφαση 310/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου. 

iii. Τη χωροθέτηση πέντε (5)  θέσεων στάσης / στάθμευσης (ατελώς) για χρήση  οχημάτων των 
Δικαστών, Εισαγγελέων και Δικαστικών Υπαλλήλων. 

iv. Τη χωροθέτηση μίας θέσεως διαστάσεων  10,00μ Χ2,50 μ (για το υπηρεσιακό όχημα 
μεταγωγών) και δύο θέσεων διαστάσεων   5,00μ Χ2,50μ/θεση για τα οχήματα της ελληνικής 
Αστυνομίας.  

όπως αυτές φαίνονται στο συνημμένο σχέδιο.  
Στην οδό Πλωτάρχου Μπλέσσα καθ όλο το μήκος της 

v. Την παραχώρηση έξι (6) θέσεων στάσης /στάθμευσης (ατελώς) για χρήση  οχημάτων των 
Δικαστών, Εισαγγελέων και Δικαστικών Υπαλλήλων όπως αυτές φαίνονται στο συνημμένο σχέδιο, στην 
αριστερή πλευρά του οδοστρώματος  και  

vi. Την απαγόρευση στάσης/στάθμευσης στην δεξιά πλευρά με κατεύθυνση από τη οδό Εθνάρχου 
Μακαρίου προς την οδό  7ης Μαρτίου 

όπως αυτές φαίνονται στο συνημμένο σχέδιο.  
 
Για την εφαρμογή όλων των ανωτέρων θα πρέπει να εφαρμοστεί οριζόντια σήμανση με κίτρινο 

χρώμα καθώς και η τοποθέτηση της αντίστοιχης κατακόρυφης σήμανσης του Πίνακα Ι: 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
Κατακόρυφη σήμανση Ενδεικτικές 

Συντεταγμένες κατά 
ΕΓΣΑ‘ 87 

   χ Υ 

Ρ40 Πρ4α Εξαιρούνται οχήματα  

Δικαστικού Μεγάρου 

878555 4041856 

Ρ40 Πρ4γ Εξαιρούνται οχήματα  

Δικαστικού Μεγάρου 

878561 4041830 

Ρ40 Πρ4α Εξαιρούνται Υπηρεσιακά 

οχήματα Ελληνικής 

Αστυνομίας 

878563 4041825 

Ρ40 Πρ4γ Εξαιρούνται Υπηρεσιακά 

οχήματα Ελληνικής 

Αστυνομίας 

878569 4041806 

Ρ40 Πρ4α Εξαιρούνται οχήματα  

Δικαστικού Μεγάρου 

878519 4041788 

Ρ40 Πρ4γ Εξαιρούνται οχήματα  

Δικαστικού Μεγάρου 

878556 4041795 

Ρ71   878562 4041827 

 

Για την εφαρμογή όλων των ανωτέρω απαιτείται η λήψη απόφασης από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
και εν συνεχεία η έγκρισή της από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
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Η προμήθεια των πινακίδων της κατακόρυφης σήμανσης καθώς και οι εργασίες διαγράμμισης 
δεν θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου γιατί θα χρησιμοποιηθούν πινακίδες που υπάρχουν 
στις αποθήκες του Δήμου και οι εργασίες θα γίνουν από το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου 
Ρόδου. 

 
         Στη συνέχεια έλαβε το λόγο η παριστάμενη στη συνεδρίαση της Επιτροπής μηχανικός 

της Δνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών η οποία ανέπτυξε προφορικά την Τεχνική Μελέτη. 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ (Πρόεδρος): Έχετε παραχωρήσει το σύνολο των θέσεων επί της 

οδού Πλωτάρχου Μπλέσσα στους δικαστές. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι στο συγκεκριμένο σημείο 
υπάρχει ένα πολύ σημαντικό κτίριο για τον τουρισμό , αυτό της Ένωσης ξενοδόχων της ΠΡΟΤΟΥΡ κλπ, 
όπου χρειάζεται για τις ανάγκες του συγκεκριμένου κτιρίου, να υπάρχουν δύο (2) ισχύουσες θέσεις. Θα 
πρότεινα την έγκριση της μελέτης με την προσθήκη ότι οι θέσεις 1 και 2 να δοθούν στην Ενωση 
Ξενοδόχων.    

 
             
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 

 
1) Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση του θέματος (ΑΔΑ: ΨΨΞΓΩ1Ρ-ΥΥΩ ) 
2) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο  την έγκριση  της Α.Ρ.Μ.:04/2019 μελέτης με θέμα 

«Παραχώρηση  θέσεων στάσης/στάθμευσης  για την εξυπηρέτηση οχημάτων  των Δικαστών, 
Εισαγγελέων,  Δικαστικών Υπαλλήλων  και των οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας σε τμήμα της 
οδού 7ης Μαρτίου (έμπροσθεν Δικαστικού Μεγάρου) και επί της οδού Πλωτάρχου Μπλέσσα» του 
τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών, όπως αυτή αναφέρεται στο σκεπτικό 
μέρος της παρούσας. 

3) Αποδέχεται την πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής κ. Κωνσταντίνου Ταρασλιά και 
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, τη μετατόπιση του σημείου έναρξης των παραχωρουμένων χώρων 
στάθμευσης επί της οδού Πλωτάρχου Μπλέσσα κατά δύο (2)  θέσεις στάθμευσης. 

4) Η προμήθεια των πινακίδων της κατακόρυφης σήμανσης καθώς και οι εργασίες 
διαγράμμισης δεν θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου γιατί θα χρησιμοποιηθούν πινακίδες που 
υπάρχουν στις αποθήκες του Δήμου και οι εργασίες θα γίνουν από το εργατοτεχνικό προσωπικό του 
Δήμου Ρόδου. 

 
Αρ. αποφ.  88   /23-10-2019                                                 ΑΔΑ: ΩΥΝΛΩ1Ρ-ΕΙΙ 
 

Περίληψη 
 

Έγκριση της υπ’ αριθ. 32/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας Ρόδου με θέμα: «Εξέταση ενστάσεων για την  τροποποίηση Ο.Τ. 442, Ο.Τ. 442α 
και Ο.Τ. 454 σχεδίου πόλεως Ρόδου, κατόπιν δικαστικής απόφασης άρσης 
απαλλοτρίωσης.» 

 
Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 32/2019 

απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με την οποία εισηγείται θετικά σχετικά με 
την ένσταση για την  τροποποίηση Ο.Τ. 442, Ο.Τ. 442α και Ο.Τ. 454 σχεδίου πόλεως Ρόδου, κατόπιν 
δικαστικής απόφασης άρσης απαλλοτρίωσης, σύμφωνα με την εισήγηση της Δνσης Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού. 

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την ΑΠ 253-295-688/2019 εισήγηση της 

Δνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού η οποία έχει ως κατωτέρω: 
 
ΘΕΜΑ  : Εξέταση ενστάσεων για την  τροποποίηση Ο.Τ. 442, Ο.Τ. 442α και          Ο.Τ. 

454 σχεδίου πόλεως Ρόδου, κατόπιν δικαστικής απόφασης άρσης απαλλοτρίωσης. 
ΣΧΕΤ.  : 1) Η υπ’ αριθμό πρωτ. 253 / 12-2-19 αίτηση –ένσταση  
                2)  Η υπ’ αριθμό πρωτ. 295 / 15-2-19 αίτηση με συμπληρωματικά στοιχεία 
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                3)  Η υπ’ αριθμό πρωτ. 688 / 09-04-19 αίτηση με συμπληρωματικά στοιχεία 
 
 
Έχοντας υπόψη : 
Α. Τις παραπάνω σχετικές αιτήσεις 
 
Β. Τα παρακάτω έγγραφα 
1. Το υπ’ αριθμό πρωτ. 1695/ 2017 αίτηση τροποποίησης του σχεδίου πόλεως, που 

αφορά στις κ.μ. 226 και 227 γαιών Ρόδου κατόπιν της υπ’ αριθμό 447/2009 απόφασης άρσης 
απαλλοτρίωσης  

2. Η υπ’ αριθμό πρωτ. 1255 / 12-6-17 αίτηση για τροποποίηση του σχεδίου πόλεως 
κατόπιν άρσης απαλλοτρίωσης. 

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 1695 / 12-12-17 έγγραφο Δ.Π.Σχ. προς Δ/νση Οικονομικών  
Υπηρεσιών.  

4. Το υπ’ αρ. πρωτ. 2/1755/ 9-1-18 έγγραφο Δ/νσης Οικονομικών ( α.π. 46 / 11-1-18  
Δ.Π.Σχ.). 

5. Την εισήγηση Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού αρ. πρωτ. οικ. 1999/30-08-2018 Ο.Ε.               
με το αντίστοιχο Τοπογραφικό Διάγραμμα τροποποίησης 

6. Την τεχνική έκθεση και την φωτογραφική αποτύπωση της ευρύτερης περιοχης.  
7. Τα κτηματολογικά διαγράμματα και τα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας , για τις 

Κτηματολογικές Μερίδες 226 γαιών Ρόδου και 227 γαιών Ρόδου.  
8. Το έγγραφο Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού αρ. πρωτ. οικ. 252/12-02-2019 προς 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου. 
9.  Το έγγραφο αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΔΩΔ/ΤΠΚΑΜ/73432/50083/1466/290/01-

03-2019 Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου . 
10. Την Απόφαση  Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου 86/06-09-2018  
11. Την Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 145/2018 
12. Την Απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου  1180/2018 
13. Την Ανακοίνωση Δήμου Ρόδου 2565/23-11-2018  
14. Το Αποδεικτικό ανακοίνωσης αρ. πρωτ. 2565/23-11-2018 ΔΠΣχ 
15. Τις ανακοινώσεις στις εφημερίδες Ροδιακή, Δημοκρατική  20-12-18 και 21-12-18   
16. Την ανακοίνωση στην Εφημερίδα Γενική Δημοπρασιών 30-01-19 και 31-01-19   
 
Γ. Τις διατάξεις 
 
α) του Ν.Δ/τος της 17-7-1923 (ΦΕΚ 228A'/16-08-1923) όπως ισχύει σήμερα, με θέμα: 

«Περί σχεδίων πόλεων κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομών αυτών»  
β)του Β.Δ./τος της 16-1-1973, (ΦΕΚ 28 / Δ / 1-2-1973) περί τροποποιήσεως και 

επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου και καθορισμού των όρων και περιορισμών των οικοπέδων 
αυτού. 

γ)της  Υ.Α.  της 25-6-1973 (ΦΕΚ  217/ Δ /10-8-1973) περί κυρώσεως τριάντα έξι (36) 
τοπογραφικών φύλλων εφαρμογής του σχεδίου ρυμοτομίας Ρόδου Ν. Δωδεκανήσου. 

δ) του Ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/33/Α/4-3-83) με θέμα : «Επέκταση των πολεοδομικών 
σχεδίων. Οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» 

ε) του Ν. 1577/85 (ΦΕΚ 210/Α/18-12-85)«Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός»όπως ισχύει 
σήμερα   

ζ)της Υ.Α. 2736/197/26-1-87, (ΦΕΚ 193/Δ/11-3-87) « Έγκριση Γεν. Πολεοδ. Σχεδίου 
Ρόδου»  

η) την Εγκ. 55/88, «Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών 
σχεδίων.» 

θ)της υπ΄αριθ. ΧΟΠ/ΕΠΑ 25/22-3-94 (ΦΕΚ 403/Δ/26-4-1994) απόφαση Νομάρχη 
Δωδ/σου «Έγκριση Πολεοδομικής μελέτης Αναθεώρησης εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Ρόδου 
(περιοχές Ανάληψη – Ροδίνι) Ν. Δωδεκανήσου.» 

ι) του Ν. 2508/97 (ΦΕΚ 124/Α/13-6-97) «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και 
οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις.» 

κ)της υπ΄αριθ. ΧΟΠ/ΕΠΑ 9/27-4-98 (ΦΕΚ 370/Δ/1-6-98) απόφαση Νομάρχη Δωδ/σου 
«Διόρθωση της αποφ. ΧΟΠ/ΕΠΑ 25/22-3-94 (ΦΕΚ 403/Δ/26-4-1994) απόφαση Νομάρχη Δωδ/σου 
Δωδεκανήσου.» 

λ)του Ν. 2882/01 (ΦΕΚ17/Α/2001) «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων. » 



 

258 

 

μ)του Ν. 3044/02, (ΦΕΚ 197/Α/27-8-02) «Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις 
άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων (ΜΣΔ)» 

 κεφ.Β  «Ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων 'Εργων». 

ν)του Ν. 3212/03 (ΦΕΚ 308Α’/31-12-2003), με θέμα « Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και 
άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων » 

ξ)του N.3852/10, ΦΕΚ (87/Α/7-6-10), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

ο)του Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/09-04-2012), με θέμα «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» 
π)του Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ 174 /Α /8-8-13) «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης -  

Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» 
ρ) του Ν. 4315/2014 (ΦΕΚ 269 /Α/24-12-14) «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - 

Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις.  
σ) του Ν. 4495/2017,  (ΦΕΚ 167/Α/3-11-2017) «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου 

Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.» 
 
Δ. Το συνυποβαλλόμενο με την αίτηση Τοπογραφικό Διάγραμμα της αιτούμενης 

τροποποίησης της περιοχής επέκτασης  Ανάληψη - Ροδίνι της πόλεως Ρόδου, που συνέταξαν οι ιδιώτες 
μηχανικοί : κ. Παπαβασιλείου Σταύρος (πολιτικός μηχανικός) και ο κ. Δεσποτάκης Άγγελος (πολιτικός 
μηχανικός Τ.Ε.),  όπου εμφαίνονται οι κτηματολογικές μερίδες: 

α. κ.μ. 226 γαιών Ρόδου (Τόμος 2, Φύλλο 124, Φάκελος 226) τμήμα της οποίας εμπίπτει 
εντός κοινωφελούς και εντός κοινοχρήστου χώρου. 

β. κ.μ. 227 γαιών Ρόδου (Τόμος 4, Φύλλο 32, Φάκελος 629/724)  τμήμα της οποίας εμπίπτει 
εντός κοινωφελούς και εντός κοινοχρήστου χώρου. 

 
 Επίσης εμφαίνεται  η πρόταση τροποποίησης των Ο.Τ. 442, ΟΤ 442α και ΟΤ 454 , όπως 

διαμορφώνεται στο πλαίσιο της ένστασης. 
 
Ε. Την τεχνική έκθεση η οποία επισυνάπτεται, που συνοδεύει την ένσταση και αιτιολογεί 

τη νέα πρόταση τροποποίησης, την οποία συνέταξε ο ιδιώτης πολιτικός μηχανικός Τ.Ε. κ. Δεσποτάκης 
Άγγελος, η οποία αναφέρεται μεταξύ άλλων, στις εισφορές σε γη των παραπάνω κτηματολογικών 
μερίδων 226 και 227 γαιών Ρόδου, οι οποίες καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

 
Ζ. Την ένσταση των αιτούντων και την νέα πρόταση τροποποίησης η οποία κατατέθηκε στην 

υπηρεσία μας σύμφωνα με την οποία: 
 
α) Μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων Ο.Τ. 442 και Ο.Τ. 442α δημιουργείται πεζοδρόμος 

πλάτους 2,00 μ., ώστε να διαχωρίζεται η χρήση της κοινωφελούς λειτουργίας του γυμνασίου εντός του 
Ο.Τ 442, από το οικοδομικό τετράγωνο Ο.Τ. 442α.  

 
β)Δημιουργείται ένα νέο διευρυμένο οικοδομικό τετράγωνο  Ο.Τ 442α το οποίο  περιλαμβάνει 

τμήμα του Ο.Τ. 442 και τμήμα του Ο.Τ. 454, όπου εμπίπτουν τμήματα των κτηματολογικών μερίδων  
226 γαιών Ρόδου και 227 γαιών Ρόδου, το οποίο εντάσσεται στον Τομέα Ν-IV του σχεδίου πόλεως 
Ρόδου. 

 
γ)Το Ο.Τ. 454 παραμένει στον τομέα Π - Ι με τους αντίστοιχους όρους δόμησης του ισχύοντος 

σχεδίου με χρήση αμιγούς κατοικίας ( ΦΕΚ 403/Δ/94 τροπ ΦΕΚ 370/Δ/1998). 
 
δ) Στο νέο οικοδομικό τετράγωνο Ο.Τ. 442α  το οποίο εντάσσεται στον Τομέα Ν-ΙV με                      

τους αντίστοιχους όρους δόμησης του ισχύοντος σχεδίου, χωροθετείται  χρήση γενικής κατοικίας,  
όπως ορίζεται για τον αντίστοιχο τομέα από την υπ΄αριθ. ΧΟΠ/ΕΠΑ 25/22-3-94 (ΦΕΚ 403/Δ/26-4-
1994) απόφαση Νομάρχη Δωδ/σου, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμό υπ΄αριθ. ΧΟΠ/ΕΠΑ 9/27-
4-98 (ΦΕΚ 370/Δ/1-6-98) απόφαση Νομάρχη Δωδ/σου. 

 
Τομέας  Ν  Ζώνη  ΙV  
Ελάχιστο Πρόσωπο: 15,00μ. 

Ελάχιστο Εμβαδόν: 500τ.μ.   

Συντελεστής δόμησης: 0,80 
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Ποσοστό Κάλυψης: 40% 

Μέγιστος αριθμός Ορόφων: 3                                                                                                     
(κατά Ν.Ο.Κ για οικόπεδα μεγαλύτερα των 800,00τ.μ. χωρίς επαφή με τα όρια) 

Μέγιστο ύψος: 10,50μ.                                                                                                             
(κατά Ν.Ο.Κ για οικόπεδα μεγαλύτερα των 800,00τ.μ. χωρίς επαφή με τα όρια) 

Σύστημα Δόμησης: κατά Ν.Ο.Κ (πρώην Π.Ε.)                                                                      
επιτρέπεται σε μεσαία οικόπεδα επαφή σε ένα από τα πλάγια όρια με έγκριση Σ.Α. 

 

Η. Το γεγονός ότι η παραπάνω πρόταση έχει λάβει υπόψη τα πολεοδομικά κριτήρια 
τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προδιαγραφές της Εγκυκλίου 
ΔΤΕ/δ/43511/161/55/88 και των διατάξεων του Ν. 4315/14. Αναφέρουμε ότι με την προτεινόμενη 
τροποποίηση μεταβάλλονται οι κοινόχρηστοι χώροι, σύμφωνα με τις εισφορές που ορίζονται από την 
κειμένη νομοθεσία, ενώ διασφαλίζεται η ιδιοκτησία, χωρίς να παραβλέπεται η κοινωνική ωφέλεια σε 
συνδυασμό με την βελτίωση των πολεοδομικών συνθηκών της πόλης και το σεβασμό στο περιβάλλον. 
Επίσης με την προτεινομένη τροποποίηση η εισφορά σε γη των παραπάνω κτηματολογικών μερίδων 
που αφήνονται ως κοινόχρηστοι χώροι έχουν αρκετά  μεγαλύτερη έκταση από την υποχρεωτική 
εισφορά τους. Ειδικότερα για την Κ.Μ. 226 εισφορά σε γη 170,27 τ.μ. > 48,26 τ.μ. της υποχρεωτικής 
και για την Κ.Μ. 227 εισφορά  904,89 τ.μ. > 707,50 τ.μ. της υποχρεωτικής. Συνεπώς θεωρούμε ότι η 
συγκεκριμένη ένσταση η οποία συνοδεύεται από την παραπάνω πρόταση τροποποίησης του 
εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Ρόδου, κατόπιν δικαστικής απόφασης άρσης απαλλοτρίωσης , μπορεί να 
γίνει δεκτή, κατά την άποψη της υπηρεσίας μας. 

  
 
 Κατόπιν των παραπάνω το παρόν έγγραφο αποστέλλεται στο Συμβούλιο της Δημοτικής 

Κοινότητας Ρόδου, για την γνωμοδότηση τους, όσον αφορά στην « Εξέταση ενστάσεων για την  
τροποποίηση Ο.Τ. 442, Ο.Τ. 442α και Ο.Τ. 454 σχεδίου πόλεως Ρόδου, κατόπιν δικαστικής 
απόφασης άρσης απαλλοτρίωσης» σύμφωνα με την παρούσα εισήγηση και το συνημμένο 
τοπογραφικό διάγραμμα. 

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

 
 
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο η παριστάμενη μηχανικός της Δνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. 

Σταματία Σωτηράκη η οποία ανέπτυξε προφορικά όσα αναγράφονται στην εισήγηση της Υπηρεσίας. 
                        
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 

 
Εγκρίνει τη υπ’ αριθ. 32/219 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου και 

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την αποδοχή των ενστάσεων και την τροποποίηση του σχεδίου των 
Ο.Τ. 442, Ο.Τ. 442α και Ο.Τ. 454 σχεδίου πόλεως Ρόδου, κατόπιν δικαστικής απόφασης άρσης 
απαλλοτρίωσης, σύμφωνα με την εισήγηση της Δνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και το σχεδιάγραμμα 
που την συνοδεύει. 

  
 
Αρ. αποφ.   89  /23-10-2019                                                 ΑΔΑ: ΩΔΙΒΩ1Ρ-Ο0Λ 
 

Περίληψη 
Έγκριση της υπ’ αριθ. 33/2019απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Ρόδου με θέμα: «Τροποποίηση εντός του Ο.Τ_11 και ευρύτερης περιοχής 
σχεδίου πόλεως Ρόδου». 
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Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 
33/2019απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με την οποία γνωμοδοτεί θετικά 
για την τροποποίηση εντός του Ο.Τ_11 και ευρύτερης περιοχής σχεδίου πόλεως Ρόδου, σύμφωνα με 
την εισήγηση της υπηρεσίας και τα τοπογραφικά διαγράμματα που τη συνοδεύουν. 

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την υπ’ αριθ. 1213/22-7-2019 εισήγηση της 

Δνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού η οποία έχει ως κάτωθι: 
  
Θέμα : Τροποποίηση εντός του Ο.Τ_11 και ευρύτερης περιοχής σχεδίου  

             πόλεως Ρόδου. 
Σχετ. : 1. Η υπ’ αριθμό πρωτ. 1213 / 28-6-19 αίτηση τροποποίησης   
            2. Το υπ’ αριθμό πρωτ. 1813/2176/25-9-18 έγγραφο ΔΠΣχ. 
            3.Το υπ’ αριθμό πρωτ. 1443/410/23-7-18 έγγραφο ΥΝΜΤΕΔ (α.π.2176/20-9-18 ΔΠΣχ) 
            4. Το υπ’ αριθμό πρωτ. 433/1543/10-7-18 έγγραφο ΔΠΣχ. προς ΥΝΜΤΕΔ 
            5. Η υπ’ αριθμό πρωτ. 1543 / 28-6-18 αίτηση.   
            6. Το υπ’ αριθμό πρωτ. 1507/ 26-6-18 έγγραφο ΔΠΣχ. 
            7. Η υπ’ αριθμό πρωτ. 433 / 27-2-18 αίτηση. 
            8. Το υπ’ αριθμό πρωτ. 220/21-2-13 έγγραφο Υ.Ν.Μ.Τ.Ε.Δ. (α.π. 280 / 5-3-13 ΔΠΣχ)  
            9. Το υπ’ αριθμό πρωτ. 2666/15-12-17 έγγραφο ΔΠΣχ. 
  Έχοντας υπόψη   
1.Τα παραπάνω σχετικά έγγραφα 
2.Την σχετική αίτηση τροποποίησης του σχεδίου πόλεως Ρόδου, εντός του Ο.Τ. 11,  της 

Μερίδας Ι-107Α οικοδομών Ρόδου.  
3. Το συνυποβαλλόμενο με την αίτηση Τοπογραφικό Διάγραμμα το οποίο συνέταξε η 

ιδιώτης πολίτικος μηχανικός Παρασκευά Δέσποινα και ο ιδιώτης πολίτικος μηχανικός Τ.Ε. Παρασκευάς 
Δημήτριος, στο οποίο φαίνεται το ακίνητο με κτηματολογικά στοιχεία: Τόμος 26, Φύλλο 169, Φάκελος 
5428, Μερίδα Ι-107Α οικοδομών Ρόδου, με εμβαδόν κατά τίτλο 594 τ.μ., εντός του O.T. 11 της 
περιοχής Νεοχωρίου της πόλεως Ρόδου, εντός του οποίου υπάρχει κτίσμα , καθώς και η πρόταση 
τροποποίησης εντός αυτού. 

4.Την υπ’ αριθμό. 178/1966  (αρ. πρωτ. 2662/16-7-1966) οικοδομική άδεια της Δ/νης Τ.Υ. 
Δωδεκανήσου του Υπουργείου Δημοσίων Έργων για την «Ανέγερση τριώροφου Οικοδομής», συνολικής 
επιφάνειας ορόφων 741,00 τ.μ. 

5. Το κτηματολογικό διάγραμμα, το πιστοποιητικό ιδιοκτησίας και το απογραφικό δελτίο της 
Μ.Ο. Ι-107Α  οικοδομών Ρόδου. 

6. Την από 10-7-19  κτηματολογική έρευνα του δικηγόρου κ. Διακοσάββα  Χαρίλαου 
στο ακίνητο με κτηματολογική μερίδα Ι-107Α Οικοδομών Ρόδου όπου αναφέρεται:                                

«Με την παρούσα μου σας γνωρίζω το αποτέλεσμα έρευνάς μου στο κτηματολόγιο Ρόδου σε 
ακίνητο που μου υποδείξατε: 

Τριώροφος Οικοδομή, αποτελούμενη από: Ισόγειο όροφο, συνολικής επιφανείας 327,76τ.μ.  
και  Βοηθητικό Χώρο, συνολικής επιφανείας 34τ.μ.,  Α΄ Όροφο, συνολικής επιφανείας 277,76τ.μ.   και   
Β΄ Όροφο, συνολικής επιφανείας 277,76τ.μ., κείμενη σε οικόπεδο επιφανείας 694τ.μ., που βρίσκεται 
στην κτηματική περιφέρεια Πόλεως - Ρόδου,  με κτηματολογικά στοιχεία:  Τόμος Οικοδομών Ρόδου 45 
(118), Φύλλο 192 (10),  Μερίδα Ι-107Α και Φάκελος 5428, του Κτηματολογίου Ρόδου, είναι Ιδιοκτησίας 
(βάσει τίτλου) των:  

Α) Ευανθίας – Ερασμίας συζ. Κων/νου Διακοσάββα, το γένος Βας. Φραράκη, κατά ποσοστό 
25% εξ αδιαιρέτου. 

Β) Αργυρούς χας. Βασιλείου Πετρίδη, το γένος Βας. Φραράκη, κατά ποσοστό 25% εξ 
αδιαιρέτου. 

Γ) Μιχαήλ Ιωάννου του Παύλου,  κατά ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου. 

Δ) Ευδοκίας συζ. Δημητρίου Καραγιάννη, το γένος Ιωάννου Περίδου, κατά ποσοστό 25% εξ 
αδιαιρέτου. 

Η παραπάνω κτηματολογική έρευνα αφορά στην ιδιοκτησιακή κατάσταση του ακινήτου, όπως 
αυτό φαίνεται στο Κτηματολόγιο Ρόδου, μέχρι και σήμερα (10/07/2019). 

-Γίνεται μνεία ότι η 4η εκ των προαναφερομένων ιδιοκτητών έχει αποβιώσει, και οι νόμιμοι, εξ 
αδιαθέτου, κληρονόμοι της είναι: 1) ο Δημήτριος Καραγιάννης του Βασιλείου, κατά ποσοστό 6,25% επί 
της περιουσίας της,   2) η Γεωργία Καραγιάννη του Δημητρίου, κατά ποσοστό 9,375% επί της 
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περιουσίας της,  3) ο Γεώργιος-Μιχαήλ Μαρτίνης του Αντωνίου, κατά ποσοστό 3,125% επί της 
περιουσίας της,  4) η Ευδοκία-Μαρία Μαρτίνη του Αντωνίου, κατά ποσοστό 3,125% επί της περιουσίας 
της   και 5) η Ερμιόνη-Μαρία Μαρτίνη του Αντωνίου, κατά ποσοστό 3,125% επί της περιουσίας της.»   

7. Την Τεχνική έκθεση, που συνοδεύει την αίτηση, την οποία συνέταξε ο ιδιώτης πολίτικος 
μηχανικός Τ.Ε. Παρασκευάς Δημήτριος και στην οποία αιτιολογείται η ανάγκη της αιτούμενης 
τροποποίησης στο Ο.Τ. 11, του σχεδίου πόλεως Ρόδου, η οποία επισυνάπτεται. 

 
8. Τις διατάξεις  
α) του Ν.Δ/τος της 17-7-1923 (ΦΕΚ 228A'/16-08-1923) όπως ισχύει σήμερα, με θέμα: 

«Περί σχεδίων πόλεων κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομών αυτών»  
β) του Β.Δ./τος της 20-1-1956, (ΦΕΚ   36/ A / 27- 1-1956) περί αναθεωρήσεως  του  

ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Ρόδου 
γ) του Β.Δ./τος της 26-9-1963, (ΦΕΚ 177 / Δ / 24-10-1963) περί καθορισμού των όρων και 

περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων και περί ύψους οικοδομών και μεγίστου  αριθμού ορόφων της 
πόλεως Ρόδου 

δ)του Β.Δ./τος της 19-5-1972, (ΦΕΚ 141 / Δ / 15-6-1972) περί τροποποιήσεως του  
ρυμοτομικού σχεδίου Ρόδου ως τροποποιήσεως και καθορισμού ενίων όρων και περιορισμών δομήσεως 
αυτού.  

ε)του Π.Δ./τος της 26-1-1979, (ΦΕΚ 132/Δ/1-3-1979) περί καθορισμού συντελεστών 
δομήσεως στην εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή Ρόδου 

ζ) του Ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/33/Α/4-3-83) με θέμα : «Επέκταση των πολεοδομικών 
σχεδίων. Οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» 

η)την ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/124/2539/8-2-1983 απόφαση Υπουργού Πολιτισμού και 
Επιστημών (ΦΕΚ 162/Β/7-4-1983), « Χαρακτηρισμός ως ιστορικού τόπου και τόπου ιδιαίτερου φυσικού 
κάλλους της παραλίας Μαντρακίου και Κουμπουρνού.» 

θ) του Ν. 1577/85 (ΦΕΚ 210/Α/18-12-85) « Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» όπως χει 
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα   

ι)την Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ Γ.80837/5125/2-12-86, (ΦΕΚ 40/Δ/30-1-87),  
« Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων  εκατόν σαράντα τεσσάρων Κτιρίων - συνόλων κτιρίων της 
πολεοδομικής ενότητας (γειτονιάς) Νιοχωρίου της πόλης Ρόδου, επαρχίας Ρόδου Ν. Δωδεκανήσου και 
καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών.»   

κ) του Π.Δ./τος της 26-1-1987 (ΦΕΚ 161/Δ/3-3 -1987) « Χαρακτηρισμός ως παραδοσιακού 
τμήματος της πόλης της Ρόδου (περιοχή Νιοχώρι) και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών 
δόμησης.» 

λ) την Εγκ. 55/88, «Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών 
σχεδίων.» 

μ)του Ν 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/13-06-1997) με θέμα  «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των 
πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις»  

ν) του Ν. 3028/2002, (ΦΕΚ 153/Α/28-6-02) « Νέος Αρχαιολογικός Νόμος» 
ξ) του Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/31-12-2003), με θέμα « Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και 

άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
(παρ. 5 του άρθρου 11 αυτού)   

ο)του N.3852/10, ΦΕΚ (87/Α/7-6-10), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

π)του Ν. 4030/11 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-11) «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου 
κατασκευών και λοιπές διατάξεις» 

ρ του Ν.4067/12, (ΦΕΚ 79/Α/9-4-12) « Νέος  Οικοδομικός Κανονισμός»  
σ) του  Ν. 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/24-12-15) « Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα – 

Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις» 
 
9. Το υπ’ αριθμό πρωτ. 664/30-3-18 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου 

Ρόδου, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι σύμφωνα με τα αρχεία της υπηρεσίας μας δεν έχει 
γίνει συντέλεση απαλλοτρίωσης στην οποία να εμπλέκεται το ακίνητο της Μερίδας Ι-107Α 
οικοδομών Ρόδου (Τόμος 26, Φύλλο 169, Φάκελος 5428) 

 
10. Το γεγονός ότι με το Β.Δ./19-5-1972 (Φ.Ε.Κ 141/Α/15-6-1972), τροποποιήθηκε το ισχύον  

ρυμοτομικό σχέδιο Ρόδου και η εν λόγω ιδιοκτησία εμπίπτει πλέον στον τομέα γ για τον οποίο 
καθορίσθηκαν τα έξης: 

Τομέας γ 
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Ελάχιστο πρόσωπο: 13,00 μ.  
ελάχιστο βάθος: 16,00 μ.  
ελάχιστο εμβαδόν: 400,00 τ.μ. 
Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία κατά την  

3-9-1962 είχαν:  
Ελάχιστο πρόσωπο: 8,00 μ., ελάχιστο βάθος: 12,00 μ. ελάχιστο εμβαδόν: 150,00 τ.μ. 
Επιτρεπόμενες χρήσεις: τουριστικού εστιατορίου - ζαχαροπλαστείου και υπόγειος λουτρικές 

εγκαταστάσεις,  
μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 10% της όλης επιφάνειας του τομέα,  
μέγιστο ύψος: 8,50 μ.  
μέγιστος αριθμός ορόφων: 2.  
Συντελεστής δόμησης: έμμεσα 20% της όλης επιφάνειας του τομέα. 
 
11. Τη φωτογραφική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, όπως κατατέθηκε στην 

υπηρεσία μας. 
 
12. Το γεγονός ότι, η παραπάνω κτηματολογική μερίδα εντάσσεται εντός του  

Ο.Τ. 11 του σχεδίου πόλεως Ρόδου, το οποίο σύμφωνα με την ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/124/2539/8-2-1983 
απόφαση Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών (Φ.Ε.Κ 162/Β/7-4-1983), κείται εντός του ιστορικού 
τόπου και τόπου ιδιαίτερου φυσικού κάλλους της παραλίας Μαντρακίου και Κουμπουρνού και εκτός τoυ 
παραδοσιακού τμήματος της πόλεως Ρόδου (περιοχή Νεοχωρίου), σύμφωνα με το Π.Δ./26-1-1987 
(Φ.Ε.Κ. 161/Δ/3-3-1987). 

 
13. Το γεγονός ότι εντός του συγκεκριμένου Ο.Τ. 11, τα υφιστάμενα κτίρια τα οποία έχουν 

κηρυχτεί ως διατηρητέα, με την υπ’ αριθμό απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ Γ.80837/5125/2-12-86, (ΦΕΚ 40/Δ/30-
1-87), δεν απεικονίζονται στην εγκεκριμένη πινακίδα του σχεδίου πόλεως (ΦΕΚ  141/Α/1972), ενώ θα 
έπρεπε να περιβάλλονται με οικοδομική γραμμή. 

 
14.Την υπ’ αριθμό 16406/22-3-19 απόφαση Α.Δ.Α. (ΦΕΚ 150/Δ/5-4-2019) «Επικύρωση 

έκθεσης για τον καθορισμό ορίων αιγιαλού και παραλίας στην παραλιακή ζώνη από τον Υδροβιολογικό 
Σταθμό Ρόδου έως το Κτίριο του Έλλη, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου.» 

 

15. Το γεγονός ότι Ο.Τ. 11 οριοθετείται μόνο με ρυμοτομική γραμμή και σε κανένα τμήμα 
του  δεν έχει καθοριστεί οικοδομική γραμμή γεγονός που εμποδίζει την οικοδομησιμότητα 
της Κ.Μ. Ι-107Α  οικοδομών Ρόδου, η οποία εμπίπτει εντός αυτού. Κατόπιν τούτου, σύμφωνα με 
την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία, απαραίτητη προϋπόθεση  για να είναι δυνατή η οικοδόμηση 
του συγκεκριμένου  ιδιωτικού ακινήτου (Κ.Μ. Ι-107Α  οικοδομών Ρόδου) εντός του Ο.Τ.11, 
είναι η τροποποίηση του σχεδίου πόλης. 

 
16.Το γεγονός ότι με την υπ’ αριθμό. 178/1966  (αρ. πρωτ. 2662/16-7-1966) 

οικοδομική άδεια της Δ/νης Τ.Υ. Δωδεκανήσου του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, εκδόθηκε η 
συγκεκριμένη  οικοδομική άδεια η οποία δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα, για την «Ανέγερση 
τριώροφου Οικοδομής», συνολικής επιφάνειας ορόφων 741,00 τ.μ. Η τροποποίηση του σχεδίου με τις 
διατάξεις  του Β.Δ./τος της 19-5-1972, (ΦΕΚ 141 / Δ / 15-6-1972) και την κατάργηση της οικοδομικής 
γραμμής αναίρεσε την οικοδομησιμοτητα του ακινήτου της Μερίδας Ι-107Α οικοδομών Ρόδου, χωρίς 
αντίστοιχη απαλλοτρίωση, γεγονός το οποίο διορθώνεται με την συγκεκριμένη πρόταση τροποποίησης. 

 
17. Την πρόταση τροποποίησης η οποία κατατέθηκε, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της 

υπηρεσίας μας και με την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων 
Δωδεκανήσου, του Υπουργείου Πολιτισμού, με την οποία κατόπιν αποτύπωσης της υφιστάμενης 
κατάστασης διαμορφώνεται αντίστοιχα το ρυμοτομικό σχέδιο και προτείνεται : 

 
α.1) Εντός της κτηματολογικής μερίδας Ι-107Α  καθορισμός οικοδομικής γραμμής με 

πρασιά πλάτους 4,00 μ.  
 
Επιτρεπόμενες χρήσεις:  
Τουρισμού – Αναψυχής, μόνο με την σύμφωνη γνώμη της Υ.Ν.Μ.Τ.Ε.Δ. του ΥΠ.ΠΟ. και του 

Σ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.4495/2017. 
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α.2)  Όροι δόμησης εντός της Κ.Μ. Ι-107Α   

 
Αρτιότητα                         400 τ.μ. 
Ελάχιστο πρόσωπο             13 τ.μ. 
Κάλυψη                            30%  
Συντελεστής δόμησης        0,5    
Μέγιστο Ύψος                    8,50 μ. 
Αριθμός ορόφων                  2 
 
β.1) Εντός του λοιπού Ο.Τ. 11 ( πλην της Κ.Μ.  Ι-107Α  ) ο καθορισμός οικοδομικής 

γραμμής στο περίγραμμα των κηρυγμένων διατηρητέων κτισμάτων              (ΦΕΚ 40/Δ/87) και  
Επιτρεπόμενες χρήσεις:  
ελεύθερων χώρων, πολιτισμού, αθλητισμού, εκπαίδευσης, πρόνοιας και αναψυχής                ( 

εστιατόρια- αναψυκτήρια) 
 
β.2) Εντός του ευρύτερου Ο.Τ. 11 δεν επιτρέπεται η ανέγερση νέων κτιρίων, αλλά μόνο 

εργασίες διαμορφώσεων και προσωρινές κατασκευές (π.χ. διαχωριστικά, στέγαστρα, κτλ) ), μετά την 
σύμφωνη γνώμη της Υ.Ν.Μ.Τ.Ε.Δ. του ΥΠ.ΠΟ. και του Σ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.4495/2017. 

 
18.Το υπ’ αριθμό πρωτ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΔ/ΤΠΝΜΚ/343446/35422/1443/410 
/23-7-18 (Ο.Ε.) έγγραφο της της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων 

Δωδεκανήσου, του Υπουργείου Πολιτισμού (α.π. 2176/20-9-18 ΔΠΣχ) όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται 
ότι : «…δεν έχει αντίρρηση για την τροποποίηση του Σχεδίου Πόλεως Ρόδου, σύμφωνα με την 
πρόταση της Υπηρεσίας σας, εντός του Ο.Τ. 11 καθώς και με τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης…» 

 
    Επισημαίνουμε ότι η δόμηση η οποία προτείνεται για την κτηματολογική μερίδα  

Ι-107Α  είναι μικρότερη από την πραγματική υφιστάμενη οικοδομή, σε όγκο αλλά και σε ύψος. 
Διασφαλίζει την οικοδόμηση του ακινήτου σεβόμενη την ιδιοκτησία, αλλά και την θέση του ακινήτου 
εντός του κηρυγμένου ιστορικού τόπου και τόπου ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, χωρίς να επιβαρύνει 
περιβαλλοντικά την ευρύτερη περιοχή.  Με την συγκεκριμένη πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου 
σχεδίου της υπηρεσίας, γίνεται προσπάθεια να  διασφαλιστεί η κοινή ανάγκη και ωφέλεια σε 
συνδυασμό με τη βελτίωση των πολεοδομικών συνθηκών της πόλης και το σεβασμό στην ιδιοκτησία 
αλλά και στο περιβάλλον.  

 
     Η έγκριση σημειακών - εντοπισμένων τροποποιήσεων των εγκεκριμένων ρυμοτομικών 

σχεδίων και των χρήσεων και όρων δόμησης αυτών, οι οποίες εμπίπτουν σε ζώνη 500μ. από την ακτή, 
σε παραδοσιακούς οικισμούς και σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους,  εμπίπτει στις διατάξεις του 
Ν. 3852/10 , (ΦΕΚ 87/Α/7-6-10),  άρθρο 280, παρ. 19, σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου, η 
συγκεκριμένη τροποποίηση πρέπει να εγκριθεί με Προεδρικό Διάταγμα, δεδομένου ότι εντάσσεται εντός 
του οριοθετημένου αρχαιολογικού χώρου της πόλης της Ρόδου (ΦΕΚ  277/ΑΑΠ/ 2009) , αποτελεί 
περιοχή κηρυγμένου ιστορικού τόπου και τόπου ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και εμπίπτει εντός της 
ζώνης των 500 μ. από την ακτή. 

 
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, σας διαβιβάζουμε την πρόταση τροποποίησης κατόπιν υποβολής 

σχετικού αιτήματος,  που αφορά σε ακίνητο εντός του Ο.Τ. 11 του σχεδίου πόλεως Ρόδου και 
παρακαλούμε για τη γνωμοδότηση σας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

 
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο η παριστάμενη μηχανικός της Δνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. 

Σταματία Σωτηράκη η οποία ανέπτυξε προφορικά όσα αναγράφονται στην εισήγηση της Υπηρεσίας. 
                      
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 

 
Εγκρίνει την  υπ’ αριθ. 33/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου και 

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση εντός του Ο.Τ_11 και ευρύτερης περιοχής 
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σχεδίου  πόλεως Ρόδου, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας και τα σχεδιαγράμματα που τη 
συνοδεύουν. 

 
Αρ. αποφ. 90    /23-10-2019                                                 ΑΔΑ: ΩΓ2ΩΩ1Ρ-ΦΥ5 
 

Περίληψη 
 

Αναβολή λήψης απόφασης για έκριση της υπ’ αριθ. 34/2019απόφασης του 
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με θέμα: «Τροποποίηση στο Ο.Τ._83  
σχεδίου πόλεως Ρόδου, λόγω άρσης απαλλοτρίωσης με  δικαστική απόφαση.» 

 
Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  υπ’ αριθ. 34/2019 

απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με την  οποία γνωμοδοτεί θετικά για την  
τροποποίηση στο Ο.Τ._83  σχεδίου πόλεως Ρόδου, λόγω άρσης απαλλοτρίωσης με  δικαστική 
απόφαση, σύμφωνα με την εισήγηση της Δνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και τα σχεδιαγράμματα που 
τη συνοδεύουν. 

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την ΑΠ 589-769/24-6-2019 εισήγηση της 

Δνσης πολεοδομικού Σχεδιασμού που έχει ως ακολούθως: 
 
ΘΕΜΑ : Τροποποίηση στο Ο.Τ._83  σχεδίου πόλεως Ρόδου, λόγω άρσης 

απαλλοτρίωσης με  δικαστική απόφαση.  
ΣΧΕΤ. :Τα παρακάτω έγγραφα 
1) Η υπ’ αρ. πρωτ. 2513/12-12-16 αίτηση της κ. Σκαρτάδου.  
2) Το υπ’ αρ. πρωτ. 2513/9-6-17 έγγραφο Δ.Π.Σχ. 
3) Η υπ’ αρ. πρωτ. 1380/26-6-17 αίτηση της κ. Σκαρτάδου. 
4) Το υπ’ αρ. πρωτ. 1380/30-6-17 έγγραφο Δ.Π.Σχ. προς Νομική Υπηρεσία  
5) Το υπ’ αρ. πρωτ.2/63703/11-8-17  έγγρ. του Δ. Ρόδου -Οικ. Υπηρ. (α.π. 1836/  23-8-17 

ΔΠΣχ) 
6) Το υπ’ αριθμό πρωτ. 2022/13-9-17 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας 
7) Το υπ’ αρ. πρωτ. 2387/24-10-17 (οικ) έγγραφο Δ.Π.Σχ. 
8) Η υπ’ αριθμό πρωτ. 2640/28-11-17 αίτηση της κ. Σκαρτάδου 
9) Το υπ’ αριθμό πρωτ. 2646/28-11-17 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού 
10) Το υπ’ αριθμό πρωτ. 1005/30-4-18 αίτηση της κ. Σκαρτάδου για γεωλ. Μελετη 
11) Το υπ’ αριθμό πρωτ. 1005/3-5-18 έγγραφο Δ.Π.Σχ. προς ΑΔΑ 
12) Το υπ’ αρ. πρωτ.26253/7-5-18  έγγραφο  ΑΔΑ   (α.π. 1166/15-5-18  ΔΠΣχ) 
13) Το υπ’ αρ. πρωτ. 1166/18-5-18 έγγραφο Δ.Π.Σχ. 
14) Η υπ’ αρ. πρωτ. 1260/25-5-18 αίτηση της κ. Σκαρτάδου.            
15) Η υπ’ αρ. πρωτ. 1260/30-5-18 έγγραφο Δ.Π.Σχ. προς ΑΔΑ            
16) Το υπ’ αρ. πρωτ.32280/4-6-18  έγγραφο  ΑΔΑ   (α.π. 1348/7-6-18  ΔΠΣχ)             
17) Το υπ’ αρ. πρωτ.48667/25-7-18  έγγραφο  ΑΔΑ   (α.π. 1821/26-7-18  ΔΠΣχ)           
18) Το υπ’ αρ. πρωτ. 1821/31-7-18 έγγραφο Δ.Π.Σχ. 
19) Η υπ’ αρ. πρωτ. 2108/12-9-18 αίτηση της κ. Σκαρτάδου.          
20) Το υπ’ αρ. πρωτ. 2108/2640/2022/1836/12-10-18 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού 

Σχεδιασμού           
21) Το υπ’ αρ. πρωτ. 350/22-2-19 (οικ) έγγραφο Δ.Π.Σχ. προς ΥΠΠΟ               
22)Το ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΔΩΔ/ΤΠΚΑΜ/114011/78887/2296/390/6-3-2019 (α.π. 485/ 13-3-19 

ΔΠΣχ)               
23) Την υπ’ αριθμό 5/04-02-2019 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτ. Κοινότ. Ρόδου          
24) Την υπ’ αριθμό /26-3-2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.            
25) Η υπ’ αρ. πρωτ. 589/22-3-19  αίτηση της κ. Σκαρτάδου.              
26) Η υπ’  αρ. πρωτ. 769/17-4-19  αίτηση της κ. Σκαρτάδου. 
 
 
Έχοντας υπόψη :  
1.Τα παραπάνω σχετικά έγγραφα . 
 
2.Τις με αριθμό πρωτ. 589/22-3-2019 και 769/17-4-19  αιτήσεις,  προς την Δ/νση 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου Ρόδου της κ. Νεμράς Σκαρτάδου, το γένος Σαρίφ Μπαστιαλή και την 



 

265 

 

εξουσιοδότηση των λοιπών  προσφευγόντων (Ντουρεφσάν Μπαστιαλή του Σερίφ  και Ομέρ Μπαστιαλή 
του Σερίφ ) που κατατέθηκαν στην υπηρεσία μας με το υπ’ αριθμό πρωτ. 2640/2017 έγγραφο. 

 
2. Την υπ’ αριθμ. 139/2014 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Ρόδου,  κατόπιν προσφυγής των α) Ντουρεφσάν Μπαστιαλή του Σερίφ β)Ομέρ Μπαστιαλή του Σερίφ  
και γ)Νεμρά Μπαστιαλή του Σερίφ στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι : « …Αναπέμπει την 
υπόθεση στην Διοίκηση, προκειμένου με σχετική τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου 
του Δήμου Ρόδου να άρει την ένδικη δέσμευση…»   

 
3. Τις διατάξεις 
α) του Ν.Δ/τος της 17-7-1923 (ΦΕΚ 228A'/16-08-1923) όπως ισχύει σήμερα, με θέμα: 

«Περί σχεδίων πόλεων κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομών αυτών»  
β) του Β.Δ./τος της 20-1-1956, (ΦΕΚ   36/ A / 27- 1-1956) περί αναθεωρήσεως  του  

ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Ρόδου 
γ) του Β.Δ./τος της 26-9-1963, (ΦΕΚ 177 / Δ / 24-10-1963) περί καθορισμού των όρων και 

περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων και περί ύψους οικοδομών και μεγίστου  αριθμού ορόφων της 
πόλεως Ρόδου 

δ)της υπ’ αριθμό  Υ.Α. 2736/197/24-7-65, (ΦΕΚ 453/Β/27-7-65) «Χαρακτηρισμός του 
Δήμου Ρόδου ως οργανωμένου αρχαιολογικού τόπου»  

ε) του Β.Δ./τος της 11-6-1966, (ΦΕΚ 107/ Δ / 5-7-1966) περί καθορισμού των όρων και 
περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων και περί ύψους οικοδομών και μεγίστου  αριθμού ορόφων της 
πόλεως Ρόδου 

ζ)του Π.Δ./τος της 26-1-1979, (ΦΕΚ 132/Δ/1-3-1979) περί καθορισμού συντελεστών 
δομήσεως στην εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή Ρόδου 

η) του Ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/33/Α/4-3-83) με θέμα : «Επέκταση των πολεοδομικών 
σχεδίων. Οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» 

θ) του Ν. 1577/85 (ΦΕΚ 210/Α/18-12-85) « Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» όπως ισχύει 
σήμερα   

ι) της Υ.Α. 2736/197/26-1-87, (ΦΕΚ 193/Δ/11-3-87) «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού 
Σχεδίου οικισμού Ρόδου Ν. Δωδ/σου.»  

του Π.Δ./τος της 26-1-1987 (ΦΕΚ 161/Δ/3-3 -1987) « Χαρακτηρισμός ως παραδοσιακού 
τμήματος της πόλης της Ρόδου (περιοχή Νιοχώρι) και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών 
δόμησης.» 

κ) την Εγκ. 55/88, «Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών 
σχεδίων.» 

λ) του Ν 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/13-06-1997) με θέμα  «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των 
πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις»  

μ)του Ν. 3044 / 02, (ΦΕΚ 197/Α/27-8-02). 
ν)του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν 

γένη της πολιτιστικής κληρονομιάς» 
ξ) του Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/31-12-2003), με θέμα « Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και 

άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
(παρ. 5 του άρθρου 11 αυτού)   

 
 
ο)του N.3852/10, ΦΕΚ (87/Α/7-6-10), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
π)του Ν. 4030/11 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-11) «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου 

κατασκευών και λοιπές διατάξεις» 
ρ) του Ν.4067/12, (ΦΕΚ 79/Α/9-4-12) « Νέος  Οικοδομικός Κανονισμός» 
σ)της υπ’ αρ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/141641/84634/8925/3555/ 
11-7-14 (ΦΕΚ 245/ΑΑΠ/31-7-14) « Έγκριση αναοριοθέτησης του κηρυγμένου αρχαιολογικού 

χώρου πόλης Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου » 
τ) του  Ν. 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/24-12-15) « Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα – 

Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις» 
υ)του Ν. 4495/14 (ΦΕΚ 167/Α/3-11-17)  «Έλεγχος και προστασία του δομημένου 

περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» 
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4. Το γεγονός ότι η πόλη της Ρόδου έχει χαρακτηριστεί ως οργανωμένος αρχαιολογικός τόπος 
(ΦΕΚ 453/Β/27-7-65) και κατόπιν του Ν. 3028/2002, έγινε αναοριοθέτηση του κηρυγμένου 
αρχαιολογικού χώρου πόλης Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου »         (ΦΕΚ 245/ΑΑΠ/31-7-14) 

 
5. Το γεγονός ότι στο άρθρο 32, παρ.1 του Ν. 4067/12, αναφέρεται ότι : 
«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).  

  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:  

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, 
γνωμοδοτήσεις αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων, καθώς και τυχόν άλλες αναγκαίες κατά περίπτωση 
ειδικές μελέτες (όπως οριοθέτησης ρέματος, γεωλογική-γεωτεχνική κα), τα οποία μπορεί να 
συνοδεύονται και από τεχνική έκθεση αιτιολόγησης της πρότασης τροποποίησης του εγκεκριμένου 
ρυμοτομικού σχεδίου….» 

 
6. Το κτηματολογικό διάγραμμα της  Μερίδας ΙΙΙ-73 οικοδομών Ρόδου,   

Τόμος (18)44, Φύλλο (138) 32, Φάκελος 3540. 
 
7. Τα αρχεία της υπηρεσίας μας και τη φωτογραφική αποτύπωση της περιοχής. 
    
8. Την υπ’ αριθμό 165/1981 δικαστική απόφαση, με την οποία αναγνωρίζεται στο 

πρόσωπο του Σερίφ Μπαστιαλή του Ομέρ, ο νόμιμος χρόνος νομής προς κτητική 
παραγραφήν επί των 3/9 ή 1/3 εξ αδιαίρετου του ακινήτου με κτηματολογικά στοιχεία Κ.Μ. ΙΙΙ-
73,  Τόμος 44, Φύλλο 32, Φάκελος 3540 οικοδομών Ρόδου 

 
9. α) Το πιστοποιητικό ιδιοκτησίας (αρ. πρωτ. 2102/2012) της Κ.Μ. ΙΙΙ-73,  Τόμος (18)44, 

Φύλλο (138) 32, Φάκελος 3540 όπου στο όνομα της αιτούσας (Νεμράς Σκαρτάδου του Σερίφ 
Μπαστιαλή) αλλά και των λοιπών  προσφευγόντων (Ντουρεφσάν Μπαστιαλή του Σερίφ  και Ομέρ 
Μπαστιαλή του Σερίφ) με αναφορά για αγωγή τους με αριθμό καταθέσεως 75/13-2-84. 

β) Το πιστοποιητικό ιδιοκτησίας (αρ. πρωτ. 6512/2013) της Κ.Μ. ΙΙΙ-73,   
Τόμος (18)44, Φύλλο (138) 32, Φάκελος 3540 όπου από τις εγγραφές μεταξύ άλλων προκύπτει ότι 
«…μόνοι εξ αδιαθέτου κληρονόμοι … είναι… 1) Ντουρεφσάν Μπαστιαλή του Σερίφ  2) Νεμρά 
Μπαστιαλή του Σερίφ  3) Ομέρ Μπαστιαλή του Σερίφ …» κατά ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου επί του 
ποσοστού που κατείχε ο Σερίφ Μπαστιαλη του Ομέρ,  δηλαδή έχουν ποσοστό ιδιοκτησίας 1/9  εξ 
αδιαιρέτου έκαστος επί του συνολικού ακινήτου. 

 
10. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μεριδας ΙΙΙ-73, όπως κατατέθηκε στην υπηρεσία μας, 

σύμφωνα με την έρευνα της δικηγόρου κ. Δουβή Τσαμπίκας 
 
1 
 

Νεμρά Μπαστιαλή του Σερίφ 

1/3 εξ αδιαιρέτου 
2 Ντουρεφσάν Μπαστιαλή του Σερίφ 

 
3 Ομέρ Μπαστιαλή του Σερίφ 

 
4 Νικιάρ σύζυγος Σαλή Καλαφάτ, το γένος Μουσταφά Μπινίκ, έπειτα συζ. 

Χαμιτ Αμπιτιον 

1/3 εξ αδιαιρέτου 
5 Αλή Καλαφάτ  του Σαλή  

 
6 Μουσταφά– Γκεγκή Καλαφάτ  του Σαλή 

 
7 Βασιλεία Θεοδώρου Ανδρεάδου, σύζυγος Εμμανουήλ Πάππου 1/3 εξ αδιαιρέτου 
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 Επισημαίνουμε ότι η αίτηση τροποποίησης έγινε από τους συνιδιοκτήτες : 
Νεμρά Μπαστιαλή του Σερίφ, Ντουρεφσάν Μπαστιαλή του Σερίφ, Ομέρ Μπαστιαλή του Σερίφ, οι 

οποίοι κατέχουν ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου του ακινήτου έως σήμερα. 
 
11. Τις διατάξεις του Ν. 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/24-12-15), άρθρο 3 «Διαδικασία 

τροποποίησης εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων μετά από άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή 
δέσμευσης » όπου μεταξύ άλλων αναφέρει : 

« 1. Η παρ.4α του Αρθ-29 του Ν-2831/00, ως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:  
"α) να μην επιφέρουν μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινόχρηστων χώρων ούτε των 

αναγκαίων κοινωφελών χώρων, σύμφωνα με τα γενικά πλαίσια χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ ή ΤΧΣ). 
Επιτρέπεται η μείωση όταν η τροποποίηση γίνεται λόγω άρσης αναγκαστικής 
απαλλοτρίωσης, η οποία: αα) είτε γίνεται σε συμμόρφωση αποφάσεων των αρμόδιων 
δικαστηρίων, με τις οποίες ακυρώνεται η άρνηση της διοίκησης να άρει την απαλλοτρίωση,  

ββ) είτε έχει αρθεί αυτοδικαίως μετά την παρέλευση δεκαπενταετίας από την έγκριση του 
ρυμοτομικού σχεδίου, με το οποίο επιβλήθηκε για πρώτη φορά η ρυμοτομική απαλλοτρίωση ή 
δέσμευση του ακινήτου,  

γγ) είτε έχει αρθεί αυτοδικαίως μετά την παρέλευση πενταετίας από την κύρωση της σχετικής 
πράξης εφαρμογής ή της πράξης αναλογισμού…» 

 
…8. Για την εφαρμογή της διαδικασίας της παρ.1, ο ιδιοκτήτης ή η πλειοψηφία, κατ' 

ελάχιστον του εξήντα έξι τοις εκατό (66%), των συνιδιοκτητών του ακινήτου αιτούνται, προς 
τον οικείο δήμο ή τον κατά περίπτωση αρμόδιο για την απαλλοτρίωση φορέα, την τροποποίηση του 
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, προκειμένου το ακίνητο να καταστεί οικοδομήσιμο. …» 

 
12. Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Ρόδου (ΦΕΚ 193/Δ/1987) σύμφωνα με το οποίο στην 

συγκεκριμένη περιοχή χωροθετείται χώρος πρασίνου –αστικό πράσινο. 
 
13. Το γεγονός ότι η δικαστική άρση απαλλοτρίωσης αναφέρεται στο σύνολο του ακινήτου και 

οι αιτούντες έχουν ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου δηλαδή 11,11% ο καθένας επί του συνολικού 
ακινήτου, συνολικά 33,33% επί του συνόλου. 

 
14. Το υπ’ αριθμό πρωτ. 1380/30-6-17 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς τη Νομική υπηρεσία 

του Δήμου, το οποίο απαντήθηκε με το υπ’ αριθμό πρωτ. 2022/13-9-17 έγγραφο του Νομικού 
Σύμβουλου κ. Στάγκα Μανώλη, όπου αναφέρεται ότι : «… σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το 
συνημμένο πιστοποιητικό του Κτηματολογίου και μετά από έρευνα μας , οι αιτούντες :  

α) Ντουρεφσάν Μπαστιαλή του Σερίφ,  β) Ομέρ Μπαστιαλή του Σερίφ  και γ)Νεμρά Μπαστιαλή 
του Σερίφ, τυγχάνουν εξ αδιαιρέτου συγκύριοι του 1/3 (ήτοι κατ’ ιδανικό μερίδιο 1/9 ο καθένας) του 
επίμαχου ακινήτου (ΚΜ ΙΙΙ-73 οικ Ρόδου) που βρίσκεται στη θέση «Νεοχώριον» στην πόλη της Ρόδου 
μεταξύ των οδών Βορείου Ηπείρου και Α. Λάσκου, δυναμει της 556/1987 απόφασης και του βάσει 
αυτής 2984 /1987 κληρονομητηρίου του Μ.Πρ.Ρόδου, νόμιμα μεταγεγραφέντων και είναι 
εφαρμοστέα η υπ’ αριθμό 139/2014 απόφαση ΤρΔΠρΡόδου με σχετική τροποποίηση του 
σχεδίου του Δήμου και άρση της ρυμοτομικής δέσμευσης, εφόσον δεν συντρέχει 
περίπτωση επανεπιβολής της (αναγκαιότητα διατήρησης και οικονομική δυνατότητα υψηλού ποσού 
αποζημίωσης) 

 
15. Το συνυποβαλλόμενο με την αίτηση Τοπογραφικό Διάγραμμα το οποίο έχει 

συνταχθεί από την πολιτικό μηχανικό κ. Κούτρη Παναγιώτα, όπου εμφαίνεται η Μερίδα III-73 
οικοδομών Ρόδου, Τόμος 18 (44), Φύλλο 138(32), Φάκελος 3540 με εμβαδόν 3.362 τ.μ. κατά τίτλο, 
εντός της οποίας αποτυπώνονται ερειπωμένα κτίσματα τα οποία εμφαίνονται και στα κτηματολογικά 
διαγράμματα. Στο συγκεκριμένο τοπογραφικό διάγραμμα εμφαίνεται επίσης η πρόταση τροποποίησης 
του Ο.Τ 83. 

   
16. Τους όρους δόμησης εντός του Τομέα Θ-ΙV του ρυμοτομικού σχεδίου 

πόλεως Ρόδου (ΦΕΚ 36/Δ/56), οι οποίοι είναι οι εξής : 
 
Όροι δόμησης                                     παρέκκλιση                   παρέκκλιση                                 
Ελάχιστο Πρόσωπο             15,00 μ.          13,00 μ.                         8,00 μ.    
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Αρτιότητα  (κανόνας)          500 τ.μ.          500 τ.μ.                          150 τ.μ.                                     
Συντελεστής δόμησης          0,8                      
Συντελεστής Κάλυψης          40%                   
Μέγιστο Ύψος                    8,00 μ.                 
Όροφοι                                2     
 
17. Την Τεχνική έκθεση, που συνέταξε η ιδιώτης πολιτικός μηχανικός κ. Κούτρη 

Παναγιώτα, η οποία συνοδεύει την αίτηση τροποποίησης εντός του Ο.Τ. 83, κατόπιν άρσης 
απαλλοτρίωσης, η οποία αναφέρει ότι: 

  «  Πρόκειται για το οικόπεδο,  επιφάνειας 3.362,00τ.μ. (κατά τίτλο), που βρίσκεται επί της 
οδού Αντιπλοίαρχου Λάσκου, στην περιοχή «Νεοχωρίου», εντός του Ο.Τ 83 του εγκεκριμένου Σχεδίου 
Πόλεως Ρόδου, στη Δ.Κ. Ρόδου, της Δ.Ε. Ρόδου, του Δήμου Ρόδου, με κτηματολογικά στοιχεία: Τόμος 
Οικοδομών Ρόδου (18)-(νέος 44), Φύλλο (138)-(νέο 32), Μερίδα  (ΙΙΙ-73), Φάκελος (3540), εντός της 
οποίας υπάρχει κατασκευασμένη, βάσει κτηματολογικού τίτλου, μια τριώροφη οικοδομή (κατοικία), 
συνολικής επιφάνειας, 141τ.μ. (ισόγειο: 62,00τ.μ., α’ όροφος: 55,00τ.μ., β’ όροφος: 24,00τ.μ.) και μια 
ισόγεια οικοδομή (φούρνος), επιφάνειας 65,00τ.μ.   

 
Το οικόπεδο βρίσκεται εντός του Τομέα (Θ), της Ζώνης Σ.Δ. (IV) του εγκεκριμένου Σχεδίου 

Πόλεως Ρόδου του 1956, με ισχύοντες όρους δόμησης : 

• Ελάχιστο εμβαδόν : 500,00 τ.μ. (κατά κανόνα) 
• Ελάχιστο πρόσωπο : 15μ. (κατά κανόνα) 
• Κάλυψη :  40% 
• Συντελεστή Δόμησης :  0,80 
• Ύψος :  έως 8,00μ. 
• Όροφοι :  έως (2) 

 

Έχοντας υπόψη την με αριθμό 139/2014 Απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Ρόδου, που αφορά την Τροποποίηση του Ο.Τ. 83 Σχεδίου Πόλεως Ρόδου λόγω άρσης απαλλοτρίωσης, 
την με αριθμό πρωτ. 2513/12-12-2016 αίτηση τροποποίησης προς τη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού 
Δήμου Ρόδου, την με αριθμό πρωτ. 1005/30-04-2018 αίτηση έγκρισης μελέτης Γεωλογικής 
Καταλληλότητας προς τη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου Ρόδου, την με αριθμό πρωτ. 
2108/12-09-2018 αίτηση κατάθεσης συμπληρωματικών στοιχείων προς τη Δ/νση Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού Δήμου Ρόδου, την με αριθμό πρωτ. 2108/18/2640/17/2022/17/1836/17/12-10-2018 
εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου Ρόδου, την με αριθμό πρωτ. 43667/25-07-2018 
Έγκριση Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού 
Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και την με αριθμό 5/04-02-2019 Απόφασης της 
Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου του Δήμου Ρόδου, αιτείται εκ νέου νέα πρόταση για την 
τροποποίηση εντός του 83 οικοδομικού τετραγώνου του Σχεδίου Πόλεως Ρόδου, της 
κτηματολογικής μερίδας ΙΙΙ-73 οικοδομών Ρόδου. 

Η τροποποίηση του παραπάνω περιγραφόμενου ακινήτου, βάσει του Ν.4315/2014 κρίθηκε 
απαραίτητη λόγω της υπ’ αριθμόν  139/27-01-2014 Δικαστικής Απόφασης του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Ρόδου, η οποία αποφάσισε την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, που είχε 
επιβληθεί με την 98/27-03-1970 Απόφαση του Νομάρχη Δωδεκανήσου για τη δημιουργία 
κοινόχρηστου χώρου.  

 

Η πρόταση τροποποίησης του Ο.Τ. 83, των αιτούντων Νεμρά Μπαστιαλή του Σερίφ, 
Ντουρεφσάν Μπαστιαλή του Σερίφ, Ομέρ Μπαστιαλή του Σερίφ, με ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου όλου 
του ακινήτου, προτείνει τη δημιουργία νέου οικοδομικού τετραγώνου, ως κοινόχρηστος χώρος (Κ.Χ.1), 
το οποίο περιγράφεται με κορυφές τα στοιχεία (Π-Π’-Ρ’-Θ’-Ι’-Π), επιφάνειας 262,57 τ.μ. και τη 
δημιουργία κοινόχρηστου πεζόδρομου (Κ.Χ.2), πλάτους 2,00 μ., ο οποίος περιγράφεται με κορυφές τα 
στοιχεία (Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Ι’-Θ’-Η’-Ζ’-Ε’-Δ’-Γ’-Β’-Α’-Α), επιφάνειας 234,83 τ.μ. και δίνει τη δυνατότητα 
της σύνδεσης της οδού Αντιπλοιάρχου Λάσκου με την οδό Βορείου Ηπείρου και με το κοινόχρηστο 
χώρο 1. Η θέση που προτείνεται ο προαναφερόμενος κοινόχρηστος χώρος (Κ.Χ.1), έχει βαθμονομηθεί 
ως «πτωχή-μέτρια» για οικιστική χρήση, βάσει της από Μάρτιος 2018 Μελέτης Γεωλογικής 
Καταλληλότητας του Γεωλόγου –Γεωτεχνικού M.Sc. κ. Μάρκο Αργυριάδη και βρίσκεται στο 
νοτιοανατολικό τμήμα του οικοπέδου, όπου εμφανίζονται μεγάλες κλίσεις (58%) και μεγάλες 
υψομετρικές διαφορές (μέγιστη διαφορά 15μ.) σε σχέση με το βόρειο τμήμα του οικοπέδου, αλλά με 
την δυνατότητα εξομάλυνσης των γεωμετρικών του χαρακτηριστικών , όπως κατασκευή ήπιων 
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αναβαθμών, αφαίρεση όγκου επισφαλών υλικών, ενίσχυση του πόδα του πρανούς και τον σχεδιασμό 
μεθόδων αποστράγγισης της επιφάνειας, μπορεί να αποτελέσει έναν χώρο πρασίνου για τους κατοίκους 
της πόλης, με θέα το βόρειο τμήμα του νησιού. Έμπροσθεν της οδού Αντιπλοιάρχου Λάσκου, του 
κοινόχρηστου χώρου 1 και του κοινόχρηστου χώρου 2 (πεζόδρομος) προτείνεται πρασιά 6,00μ.,  
3,00μ. και 3,00μ. αντίστοιχα και ορίζεται οικοδομική γραμμή σε απόσταση 12,00μ. από την οδό 
Βορείου Ηπείρου. 

 

Θεωρούμε ότι οι ισχύοντες όροι δόμησης, που ισχύουν στην περιοχή, συντελούν στην βέλτιστη 
αξιοποίηση του νέου οικοπέδου, έχοντας τη δυνατότητα να χωροθετηθούν κτίρια μικρών διαστάσεων, 
με σεβασμό προς το οικιστικό περιβάλλον και τις πολεοδομικές συνθήκες της πόλης και γι’ αυτό είναι 
επιτακτική ανάγκη η αρτιότητα (ελάχιστο εμβαδόν 500τ.μ.) να μην μεταβληθεί. 

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1337/1983 και το άρθρο 20 του Ν.2508/1997, όπως 
τροποποιήθηκαν από το Ν.4315/2014 η εισφορά σε γη μειώθηκε λόγω άρσης αναγκαστικής 
απαλλοτρίωσης και υπολογίζεται ως εξής : 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 

(τ.μ.) 

ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ (τ.μ.) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ 

ΓΗ (%) 

500,00 τ.μ. 50,00 τ.μ. 10% 

500,00 τ.μ. 100,00 τ.μ. 20% 

1.000,00 τ.μ. 300,00 τ.μ. 30% 

1.362,00 τ.μ. 544,80 τ.μ. 40% 

3.362,00 τ.μ. 994,80 τ.μ. - 

 

Συνολικά, η εισφορά σε γη ισούται με 994,80τ.μ. και απομειωμένη κατά 50% ισούται με 

497,40τ.μ. .»                      

 
18. Το υπ’ αριθμό πρωτ. 2646/28-11-17 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, το 

οποίο μεταξύ άλλων ανέφερε ότι,  η αίτηση τροποποίησης θα πρέπει να συνοδεύεται και από την 
αντίστοιχη μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας, αφού το εν λόγω ακίνητο υπάρχει κλίση εδάφους 
μεγαλύτερη του 35%, σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.2, του Ν. 4315/2014, όπου αναφέρεται ότι : «Σε 
περιπτώσεις αμφιβόλου γεωλογικής καταλληλότητας, όπως περιοχές με κλίση εδάφους μεγαλύτερη του 
35%, με ιστορικό κατολίσθησης ή διάβρωσης εδάφους και με μόνιμη ή εποχική κάλυψη με νερά, 
προσκομίζεται μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας. Σε κάθε περίπτωση μελέτη γεωλογικής 
καταλληλότητας δύναται να επιβάλλεται μόνο σε περιπτώσεις κοινοχρήστων χώρων που καθορίσθηκαν 
εκ της αρχικής έγκρισης ρυμοτομικών σχεδίων βάσει των προγενέστερων διατάξεων του Ν-2508/97 . 
Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να 
εξειδικεύονται οι προδιαγραφές, καθώς και τα κριτήρια των περιπτώσεων που απαιτείται η εκπόνηση 
μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας.» 

 
19. Το υπ’ αριθμό πρωτ. 48667/25-7-18 έγγραφο της Α.Δ.Α. ( α.π. 1821/26-7-18 ΔΠΣχ), και τα 

συνημμένα σχέδια και έγγραφα αυτής με θέμα: « Έγκριση της Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας 
που συνοδεύει τη μελέτη «Τροποποίηση σχεδίου πόλεως Ρόδου εντός του Ο.Τ. 83, στην κ.μ. ΙΙΙ-73 
οικοδομών Ρόδου, λόγω άρσης απαλλοτρίωσης με δικαστική απόφαση.»  

 
20. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την παράγραφο 7 του αρθρ. 3 του Ν. 2882/2001, 

αναφέρεται ότι : 
« "7. Εφόσον υπόχρεος για την καταβολή της αποζημίωσης είναι το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ, απαιτείται 

βεβαίωση του αρμόδιου για την έκδοση της πράξης οργάνου για το μέγεθος της δαπάνης και τον τρόπο 
καλύψεώς της, με μνεία του αντίστοιχου φορέα και του Κωδικού αριθμού εξόδου του οικείου 
προϋπολογισμού από την εγγεγραμμένη πίστωση των οποίων πρόκειται να καλυφθεί η εν λόγω 
δαπάνη. Σε περίπτωση που δεν έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό ή η εγγεγραμμένη 
έχει εξαντληθεί ή είναι ανεπαρκής, αναγράφεται η κατά τα Αρθ-15 έως Αρθ-18 του Κώδικα Δημοσίου 
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Λογιστικού Ν-2362/95 (ΦΕΚ-247/Α/95) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για εγγραφή ή μεταφορά 
πιστώσεως ή, εν πάση περιπτώσει, η πηγή από την οποία θα καλυφθεί η σχετική δαπάνη. Η βεβαίωση 
αυτή μνημονεύεται υποχρεωτικά στο προοίμιο της πράξης κήρυξης της απαλλοτρίωσης.  

      Εφόσον υπόχρεος για την καταβολή της αποζημίωσης είναι ΝΠΙΔ ή φυσικό 
πρόσωπο, με το έγγραφο που απευθύνει στην αρμόδια για την κήρυξη της αναγκαστικής 
απαλλοτρίωσης αρχή και με το οποίο ζητεί την κήρυξη, πρέπει να προσδιορίζει κατά 
προσέγγιση την απαιτούμενη για τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης δαπάνη και να δηλώνει 
ρητά την πρόθεση και δυνατότητα του να προβεί στη συντέλεση μέσα στις νόμιμες 
προθεσμίες…» 

 
21. Την υπ’ αριθμό πρωτ. 9868/27-3-1970 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της 

Νομαρχίας Δωδεκανήσου, με την οποία κυρώθηκε η υπ’ αριθμό 1/1970 πράξη προσκυρώσεως κλπ 
οικοπέδου επί της οδού Αντιπλοιάρχου Λάσκου που αφορά στην Μερίδα ΙΙΙ-73  οικοδομών Ρόδου και 
το σχετικό έγγραφο αρ. πρωτ. 6126/29-11-2004 της Δ/νσης Πολεοδομίας Δήμου Ρόδου, με θέμα: « 
Χορήγηση βεβαίωσης περί αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου» 

     
22. Τον υπολογισμό του προσδιορισμού αξίας των ακινήτων σύμφωνα με το έντυπο 

Ε3 (Υπολογισμός Αξίας Οικοπέδου) του ισχύοντος συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού του 
Υπουργείου Οικονομικών (άρθρ. 41 του Ν. 1249/82 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και του με 
αριθμό πρωτ. 1000988/213/0010/12-01-2005 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας, Τμήμα 
Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών), όπως κατατέθηκε με την τεχνική 
έκθεση. 

 
Με δεδομένα: 
Τιμή Ζώνης (Τ.Ζ.): 1800 €/τ.μ. 
Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) = Σ.Δ. = 0,80 
Τιμή Οικοπέδου (Τ.Ο) = 672,90 €/τ.μ. 
Συντελεστής Οικοπέδου (Σ.Ο.) = 0,80 
Συντελεστής Εμπορικότητας (Σ.Ε.) =1,00 
Η αντικειμενική αξία του ακινήτου ανέρχεται στο ποσό των  1.954.609,67 €. 
 
23. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ρόδου δύναται να επανακηρύξει την δέσμευση του  

Ο.Τ. 83 ως κοινόχρηστο χώρο (με την προϋπόθεση όμως ότι ο Δήμος Ρόδου, σύμφωνα με την 
παράγραφο 7 του άρθρου 3 του Ν. 2882/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για την 
εφαρμογή του ισχύοντος σχεδίου πόλεως Δημοτικής Ενότητας Ροδίων Δήμου Ρόδου, πρέπει να 
δεσμεύσει κατ’ ελάχιστον το χρηματικό ποσό που ανέρχεται στην αντικειμενική αξία του ακινήτου η 
οποία σήμερα ανέρχεται σε 1.954.609,67 €.  

 
24. Το έγγραφο  υπ’ αριθμό πρωτ. 2/63703/11-8-2017 Δ.Ρ. (α.π. 1836/23-8-17 ΔΠΣχ) το οποίο 

συνυπογράφει ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και η Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου μεταξύ άλλων 
αναφέρει : « … δεν υπάρχει η απαιτούμενη οικονομική δυνατότητα του Δήμου να καταβάλλει την 
οφειλόμενη από αυτόν αποζημίωση»  

 
25.α.Το υπ’ αρ. πρωτ. 350/22-2-19 (οικ) έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού προς 

το ΥΠΠΟΑ με θέμα : « Γνωμοδότηση για την τροποποίησης του Ο.Τ. 83 σχεδίου πόλεως Ρόδου 
κατόπιν δικαστικής απόφασης άρσης απαλλοτρίωσης». 

β. το αρ. πρωτ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΔΩΔ/ΤΠΚΑΜ/114011/78887/2296/390/ 6-3-2019 έγγραφο 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (α.π. 485/ 13-3-19 ΔΠΣχ), με θέμα: « Απόψεις Εφ.Α. 
Δωδεκανήσου αναφορικά με την «Τροποποίηση στο Ο.Τ. 83 σχεδίου πόλεως Ρόδου, λόγω άρσης 
απαλλοτρίωσης με δικαστική απόφαση» εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου πόλης Ρόδου, όπου 
μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι : «…Η Εφορεία μας δεν έχει καταρχήν αντίρρηση για την «Τροποποίηση 
στο Ο.Τ. 83 σχεδίου πόλεως Ρόδου… σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση και την πρόταση της υπηρεσίας 
σας,…»             

  
26. Την πρόταση τροποποίησης του Ο.Τ 83 όπως κατατέθηκε με το συνημμένο στην αίτηση 

τοπογραφικό και περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική έκθεση. Συνοπτικά αναφέρουμε τον ορισμό 
οικοδομικής γραμμής επί του προσώπου του ακίνητου, στην οδό Αντιπλοίαρχου Λάσκου και την 
δημιουργία Κοινόχρηστου Χώρου (Κ.Χ.) ο οποίος παραχωρείται στο Δήμο, με εμβαδόν 262,97 τ.μ. και  
ο οποίος χωροθετείται σε ιδιαιτέρως επικλινές τμήμα του οικοπέδου, με κλίση 58%  και περιγράφεται 
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με τα στοιχειά (Π-Π’-Θ’-Ο-Π), με όρους δόμησης τους ισχύοντες στην περιοχή (Τομέας Θ-ΙV).  
Σύμφωνα με το τοπογραφικό της πρότασης τροποποίησης που κατατέθηκε, ο παραπάνω Κ.Χ. και η 
κοινόχρηστη οδός που εμφαίνεται επί του σχεδίου της πρότασης τροποποίησης καταλαμβάνει συνολικό 
εμβαδόν 497,40τ.μ. όσο ακριβώς και η απαίτηση της εισφοράς τους.  

 
27. Την πρόταση τροποποίησης του Ο.Τ 83, της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού 

του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με την οποία προτείνεται η δημιουργία νέου Ο.Τ. 83α με χρήση γενική 
κατοικία, στη θέση με στοιχεία (Σ-Ρ-Π-Ο-Ξ-Ν-Μ-Χ-Φ-Υ-Τ-Σ) και με  εμβαδόν 2864,60 τ.μ. Ορίζεται 
πρασιά 6,00μ. έμπροσθεν της οδού Αντιπλοίαρχου Λάσκου και του πεζόδρομου, ενώ αντίστοιχα 
ορίζεται οικοδομική γραμμή σε απόσταση 17,00μ. από την οδό Βορείου Ηπείρου, ώστε το τμήμα το 
οποίο έχει ιδιαίτερα μεγάλη και επικίνδυνη κλίση να αποτελέσει πρασιά του οικοδομικού τετραγώνου 
και παράλληλα διατηρείται η οπτική επικοινωνία από την οδό Βορείου Ηπείρου προς την θάλασσα και 
την ευρύτερη περιοχή του Βορείου τριγώνου της πόλης.  

 
Θεωρούμε ότι ο οικοδομήσιμος χώρος που δημιουργείται ανάμεσα στις προτεινόμενους 

ακάλυπτους χώρους, έχει σημαντική έκταση για να αξιοποιηθεί χωρίς να επιβαρύνει , την περιοχή του 
σχεδίου πόλεως,  όπου έχει αρθεί ένας τεράστιος κοινόχρηστος χώρος.   Επίσης προτείνεται η 
δημιουργία του Ο.Τ. 83β ως κοινόχρηστου χώρου, στη θέση με στοιχεία (Ε-Ζ-Δ-Ε) και με εμβαδόν 
240,15 τ.μ. ,όπου η κλίση του εδάφους είναι μικρότερη και συνεπώς μπορεί να αξιοποιηθεί από το 
Δήμο. Θεωρούμε ότι στη θέση αυτή ο κοινόχρηστος χώρος δημιουργεί μια χρήσιμη νησίδα πρασίνου 
και μια σημαντική απόσταση ανάμεσα στις υφιστάμενες οικοδομές και στη μελλοντική δόμηση του 
συγκεκριμένου οικοδομικού τετραγώνου. Αντίθετα στη θέση που προτείνεται από τον ιδιώτη, δεν 
μπορεί να αποτελέσει λειτουργικό και αξιοποιήσιμο κοινόχρηστο χώρο και για το λόγο αυτό 
αντιπροτείνεται η συγκεκριμένη  θέση, στην βορειανατολική πλευρά του ακίνητου, που αποβλέπει στην 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης, για το  Δήμο Ρόδου 

   
 Επίσης προτείνεται  η δημιουργία  πεζόδρομου, πλάτους 2,00 μ. με στοιχεία ( Α-Β-Γ-Δ-Ζ-Η-Θ-Ι-

Κ-Λ-Χ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ-Σ-Α) και με εμβαδόν 257,25 τ.μ. ,με τον οποίο διαχωρίζεται το Ο.Τ. 83α όπως 
διαμορφώνεται μετά την τροποποίηση ως οικοδομήσιμος χώρος, από το Ο.Τ. 83β, το οποίο 
χαρακτηρίζεται ως κοινόχρηστος χώρος, που είναι πολεοδομικά ορθότερο, αφού με τον τρόπο αυτό 
διαχωρίζεται ο ιδιωτικός από τον κοινόχρηστο χώρο. Ο συγκεκριμένος πεζοδρόμος λειτουργεί και ως 
σύνδεση της οδού Βορείου Ηπείρου με την οδό Αντιπλοίαρχου Λάσκου και με τον  κοινόχρηστο χώρο 
του Ο.Τ. 83β. Επισημαίνουμε ότι η ιδιαίτερα μεγάλη κλίση του εδάφους θα απαιτήσει τη διαμόρφωση 
αναβαθμών για τη λειτουργία του πεζόδρομου. Η συνολική εισφορά σε γης δεν υπερβαίνει  συνολικό 
εμβαδόν 497,40τ.μ. όπως κατά το νόμο ορίζεται. 

 
Επισημαίνουμε ότι η μείωση των κοινόχρηστων χώρων κατόπιν άρσης απαλλοτρίωσης με 

δικαστική απόφαση είναι υποχρεωτική. Με την συγκεκριμένη πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου 
σχεδίου της υπηρεσίας, γίνεται προσπάθεια να  διασφαλιστεί η κοινή ανάγκη και ωφέλεια σε 
συνδυασμό με τη βελτίωση των πολεοδομικών συνθηκών της πόλης και το σεβασμό στην ιδιοκτησία 
αλλά και στο περιβάλλον. 

 
  Οι όροι δόμησης που προτείνονται εντός του Ο.Τ  83α μετά την τροποποίηση του 

σχεδίου πόλεως αναγράφονται συνοπτικά επί του συνημμένου σχεδίου και είναι οι εξής:  
Όροι δόμησης                                               
Αρτιότητα  (κανόνας)          500 τ.μ.                
Ελάχιστο Πρόσωπο             15,00 μ.                
Συντελεστής δόμησης          0,8                      
Συντελεστής Κάλυψης          40%                   
Μέγιστο Ύψος                    8,00 μ.                 
Όροφοι                                2     
 
Χρήσεις Γης: αμιγής κατοικία ( άρθρο 2 του ΠΔ/τος 59/2018 - ΦΕΚ 114/Α/29-6-18)    
Προτείνεται λόγω της μεγάλης κλίσης του εδάφους, ο έλεγχος από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής  

Σ.Α.  
 
    
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10 , ΦΕΚ 87/Α/7-6-10, η συγκεκριμένη τροποποίηση 

πρέπει να εγκριθεί με Προεδρικό Διάταγμα , δεδομένου ότι εντάσσεται εντός του οριοθετημένου 
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αρχαιολογικού χώρου της πόλης της Ρόδου (ΦΕΚ  277/ΑΑΠ/ 2009) και εμπίπτει εντός της ζώνης των 
500 μ. από την ακτή. 

  
    Κατόπιν των παραπάνω, το παρόν έγγραφο αποστέλλεται στο Συμβούλιο της Δημοτικής 

Κοινότητας Ρόδου, για την γνωμοδότηση τους, όσον αφορά στην τροποποίηση του 
ρυμοτομικού σχεδίου της Ρόδου, εντός του Ο.Τ._83, κατόπιν δικαστικής απόφασης άρσης 
απαλλοτρίωσης, σύμφωνα με την παρούσα εισήγηση και το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα το 
οποίο κατέθεσε ο ιδιώτης ή την πρόταση τροποποίησης της υπηρεσίας, όπως περιγράφεται παραπάνω 
και αποτυπώνεται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα. Κατόπιν τούτου η απόφαση του 
Συμβουλίου Δ.Κ.  θα διαβιβαστεί στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία θα εισηγηθεί στο Δημοτικό 
Συμβούλιο για το συγκεκριμένο θέμα.  

 
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο η παριστάμενη μηχανικός της Δνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. 

Σταματία Σωτηράκη η οποία ανέπτυξε προφορικά όσα αναγράφονται στην εισήγηση της Υπηρεσίας. 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ (Πρόεδρος): Μπορείτε να μας πείτε ποιές ενστάσεις είχανε;  
 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΩΤΗΡΑΚΗ (Μηχανικός Υ.ΔΟΜ): Οι ενστάσεις τους ήτανε στις θέσεις του 

κοινόχρηστου χώρου όπου ήθελαν να μπει ο κοινόχρηστος χώρος σε σημείο επικλινές. Τα τετραγωνικά 
της εισφοράς τους ήτανε ακριβώς τα ίδια  Η υπηρεσία δεν δέχεται τον προτεινόμενο κοινόχρηστο χώρο 
διότι είναι ιδιαίτερα επικλινής. Εμείς προτείναμε να πάει ο κοινόχρηστος χώρος σε μέρος που θα είναι 
ένα σημείο σύνδεσης του πεζόδρομου με την Αντιπλοιάρχου Λάσκου  από την πλευρά της Βορείου 
Ηπείρου. Η άλλη διαφορά μας ήτανε στην πρασιά, εμείς προτείνουμε έξη (6) μέτρα πρασιά από τον 
πεζόδρομο και όχι 3. Και οι όροι δόμησης είναι ακριβώς οι ίδιοι όπως είναι και στην ευρύτερη περιοχή. 
Εμείς προτείνουμε τον Κοινόχρηστο χώρο στο επίπεδο τμήμα και οι ενδιαφερόμενοι στο ιδιαίτερα 
επικλινές τμήμα. ΄ 

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ (Πρόεδρος): Στο σημείο που προτείνετε την πρασιά είναι προς 

το συμφέρον των κατοίκων του κάτω δρόμου;  
    
ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΩΤΗΡΑΚΗ (Μηχανικός Υ.ΔΟΜ): Είναι, διότι θεωρούμε ότι πρέπει να 

διασφαλίσουμε το σύνολο των πολιτών. Ο πολίτης που έχει προσφύγει και έκανε την άρση 
απαλλοτρίωσης  παίρνει ένα οικόπεδο σχεδόν 3 στρέμματα, μπορεί να εξαντλήσει όλη τη δόμηση και 
να κάνει  όση δόμηση επιτρέπεται, ενώ αντίστοιχα οι ιδιοκτήτες που αγόρασαν τα οικόπεδά τους 
θεωρώντας ότι εκεί υπάρχει κοινόχρηστος χώρος τώρα θα υπάρχουν κτίσματα. Επομένως θα πρέπει να 
εξασφαλίσουμε έναν αέρα σε αυτές τις οικοδομές. Να έχουν ένα χώρο πρασίνου και  μία απόσταση από 
το σημείο της οικοδομικής γραμμής που θα ανεγερθούν τα νέα κτίσματα. 

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Επειδή έτυχε να παρευρεθώ στη 

συνεδρίαση  της Δ.Κ. Ρόδου και εκεί είχαν παραστεί και οι ιδιοκτήτες. Για να τηρηθεί η διαδικασία 
θεωρώ ότι θα πρέπει να αναβληθεί το θέμα και να ενημερωθούν οι ιδιώτες διότι απ’ ότι φαίνεται τους 
ταλάνισε πάρα πολύ αυτή η απαλλοτρίωση, απεδείχθη ότι αυτή η απαλλοτρίωση ήταν ανέφικτη από 
την πλευρά του Δήμου με απόφαση των δικαστηρίων έγινε άρση της απαλλοτρίωσης και να ενταχθεί 
σε μια διαδικασία αξιοποίησης του ακινήτου με την παραχώρηση τμημάτων στο Δήμο. Θεωρώ ότι για 
λόγους ισονομίας θα πρέπει να ειδοποιηθούν αυτοί οι άνθρωποι διότι είχανε εκφράσει αντιρρήσεις κατά 
τη συνεδρίαση της Δημ. Κοινότητας Ρόδου. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ (Πρόεδρος): Από την δική σας προσωπική εποπτεία του 
θέματος κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου, εκτιμάτε ότι οι 
αιτιάσεις τους είναι σε τέτοιο επίπεδο ώστε πραγματικά να προβληματίσουν το σώμα να πάρει μια άλλη 
απόφαση; Επειδή γνωρίζω από παλιά το θέμα, από προηγούμενες θητείες μου, θεωρώ ότι η υπηρεσία 
έχει πράξει τα δέοντα από τη στιγμή που υπήρξε η δικαστική απόφαση, διότι είναι ένα θέμα πολύ 
σοβαρό, και μάλιστα έκανα μία εμπεριστατωμένη έρευνα για το θέμα και γι αυτό οι ερωτήσεις που 
έκανα, κατά πόσον η ένσταση για την πρασιά στο σημείο που βγαίνει, είναι τελικά προς το συμφέρον 
των πολιτών, όπως επίσης το γεγονός ότι έχουν δοθεί όροι δόμησης προνομιακοί για το συγκεκριμένο 
χώρο, άρα πρέπει να είναι αρκετά ικανοποιημένοι, μεταφέρτε μας εσείς το κλίμα ώστε να πάρουμε 
αναβολή, αν θεωρείτε ότι η συγκεκριμένη πολίτης από τη συγκεκριμένη εισήγηση έχει κάποια σοβαρή 
ένσταση που θα πρέπει για αυτό το λόγο να αναβάλουμε. 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Κε Πρόεδρε είναι παρούσα εδώ η 
Πρόεδρος της Δημ. Κοινότητας Ρόδου που μπορεί να μας πει την άποψη της. 

 
ΜΑΝΘΑ ΖΙΩΓΟΥ (Πρόεδρος Δ.Κ. Ρόδου): Θεωρώ ότι το θέμα σε επίπεδο τοπικού 

συμβουλίου ήτα πολύ ξεκάθαρο, είμαστε υπέρ της εισήγησης της υπηρεσίας, Όντως στην 
προηγούμενη συνεδρίαση είχε παρευρεθεί κάποια κυρία πολιτικός μηχανικός που μας κατέθεσε τις 
απόψεις της οι οποίες εμάς δεν μας έπεισαν για αυτό και πήραμε αυτή την απόφαση να προχωρήσει η 
υπόθεση. 

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ (Πρόεδρος): Κα Σωτηράκη υπάρχει επόμενος βαθμός στον 

οποίο το θέμα μπορεί να ξανασυζητηθεί; 
 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΩΤΗΡΑΚΗ (Μηχανικός Υ.ΔΟΜ): Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο 

Δημοτικό Συμβούλιο. 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ (Πρόεδρος): Θεωρώ λοιπόν ότι η πρόταση της υπηρεσίας είναι 

προς το συμφέρον και της συμπολίτισσάς μας, αλλά και των υπολοίπων. Αν κάποιος από τα μέλη 
πιστεύει ότι το θέμα πρέπει να αναβληθεί να το δηλώσει τώρα. 

 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ (Αντιπρόεδρος): Εμείς είμαστε της άποψης να αναβληθεί το θέμα  

για να ακούσουμε την άποψη των ενδιαφερομένων. 
 
 ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΩΤΗΡΑΚΗ (Μηχανικός Υ.ΔΟΜ): Πρέπει να σας πω ότι η πρόταση των ιδιωτών 

έχει καταγραφεί, δεν έχει αποκρυφτεί. Διατυπώνεται. Σχέδιο πρότασης τροποποίησης λόγω άρσης 
απαλλοτρίωσης από τον ιδιώτη καταγράφεται στο σχέδιο που μοιράστηκε καθώς και το σχέδιο της 
υπηρεσίας. Και τα σημεία όπως αναφέρεται στην εισήγηση και σας ανέπτυξα και προφορικά είναι οι 
θέση του κοινόχρηστου χώρου που προτείνουν να είναι  στο σημείο με την πολύ μεγάλη κλήση, και η 
πρασιά αντί 6 μέτρα που προτείνουμε εμείς είναι 3 μέτρα, όμως χωρίς αυτό να τους εμποδίζει να 
εξαντλήσουν τη δόμηση τους. Αυτό είναι. 

 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Μέλος): Πιστεύω πως η Υπηρεσία προσπάθησε να βρει τη 

βέλτιστη λύση και για τους πολίτες αλλά και για το Δήμο. Δεν είναι δυνατόν να αποδεχθεί το 
κοινόχρηστο χώρο στο πρανές σημείο το οποίο για να αξιοποιηθεί από το Δήμο τα έξοδα θα ήταν 
τεράστια, και εξ άλλου η πολίτις δεν χάνει κανένα μέτρο από την εκμετάλλευση του οικοπέδου του. 
Στην ουσία σε εκείνο το σημείο δεν θα μπορεί να τοποθετήσει οικοδομή. Αλλά ζημιά σε μέτρα 
οικοδομής δεν έχει καμμία. Πιστεύω ότι η πρόταση της Υπηρεσίας είναι η βέλτιστη που θα μπορούσε 
να υπάρξει και για τους δύο. Την άποψη τους την έχουνε καταθέσει και έχει καταγραφεί. Το θέμα είναι 
κατά πόσο στηρίζουμε την πρόταση της Υπηρεσίας ή τη  πρόταση του ιδιώτη. Η βέλτιστη λύση είναι η 
πρόταση της Υπηρεσίας. 

 
 
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ (Πρόεδρος): Ποιοι τάσσονται υπέρ της αναβολής;  
Υπέρ της αναβολής τάχθηκαν τα Μέλη 1) Καραμαρίτης 2)Αφεντούλης 3) Γιαννάς 4) 

Καραταπάνης ενώ τα υπόλοιπα έξη (6) μέλη υπέρ της πρότασης της Υπηρεσίας. 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ (Πρόεδρος): Παρ΄ όλο που η πλειοψηφία είναι υπέρ της 

Υπηρεσίας, παρ΄όλο που η πλειοψηφία των μελών τάσσεται υπέρ της πρότασης της Υπηρεσίας, για να 
μην υπάρχει οποιαδήποτε σκιά στο θέμα να το αναβάλουμε για την επόμενη συνεδρίαση, και αν δεν 
έρθει στη συνεδρίαση η μηχανικός, παρ΄όλο που η εισήγηση της Υπηρεσίας είναι προς όφελος των 
πολιτών, για λόγους αν θέλετε υπερευαισθησίας, να το αναβάλουμε. 

     
                        
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 

Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθ. 34/2019 απόφασης του Συμβουλίου της 
Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου για την επόμενη συνεδρίαση προκειμένου να παρευρίσκονται στην 
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συνεδρίαση οι ενδιαφερόμενοι για να εκφράσουν τις απόψεις τους. 

 
Αρ. αποφ.  91   /23-10-2019                                                 ΑΔΑ: ΩΩΙ2Ω1Ρ-ΨΦΝ 
 

Περίληψη 
 

Έγκριση της υπ’ αριθ. 35/2019απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 
Ρόδου με θέμα: «Σημειακή τροποποίηση Ο.Τ. 875 - Ο.Τ. 875Α - Ο.Τ. 876 και Ο.Τ. 878 
πολεοδομικής μελέτης επέκτασης - αναθεώρησης σχεδίου πόλεως Ρόδου, περιοχής  
Ασγούρου». 

 
Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 35/2019 

απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με την οποία γνωμοδοτεί θετικά για την 
σημειακή τροποποίηση Ο.Τ. 875 - Ο.Τ. 875Α - Ο.Τ. 876 και Ο.Τ. 878 πολεοδομικής μελέτης επέκτασης 
- αναθεώρησης σχεδίου πόλεως Ρόδου, περιοχής  Ασγούρου, σύμφωνα με την Εισήγηση της Δνσης 
πολεοδομικού Σχεδιασμού και το σχεδιάγραμμα που τη συνοδεύει». 

                        
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την ΑΠ 116-173/18-3-2019 

εισήγηση της Δνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού η οποία έχει ως κατωτέρω: 
 
Θέμα: Σημειακή τροποποίηση Ο.Τ. 875 - Ο.Τ. 875Α - Ο.Τ. 876 και Ο.Τ. 878 

πολεοδομικής μελέτης    επέκτασης - αναθεώρησης σχεδίου πόλεως Ρόδου, περιοχής  
Ασγούρου  

Σχετ. :1)Το υπ’ αρ. πρωτ. 16/3799/23-1-19 εγγρ. Δ.Τ.Ε.Υ. Δήμου Ρόδου (α.π. 116 / 24-1-19 
ΔΠΣχ) 

             2)Το υπ’ αρ. πρωτ. 16/5226/30-1-19 εγγρ. Δ.Τ.Ε.Υ. Δήμου Ρόδου (α.π. 173 / 30-1-19 
ΔΠΣχ) 

 
Έχοντας υπόψη : 
 
1.Τις παραπάνω σχετικές αιτήσεις τροποποίησης του σχεδίου πόλεως Ρόδου της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
2. Το Τοπογραφικό Διάγραμμα το οποίο συντάχθηκε από την υπηρεσία μας , στο οποίο 

εμφαίνονται : 
α. Το Ο.Τ. 875  με Ε=1348,40 τ.μ., εντός του οποίου χωροθετείται βρεφονηπιακός σταθμός, 

όπου εμπίπτει η  Κτηματολογική Μερίδα  900875/1 – ιδιοκτησίας του Δήμου Ρόδου. 
β. Το Ο.Τ. 876 με Ε=3900,80 τ.μ., εντός του οποίου χωροθετείται Δημοτικό Σχολειό, όπου 

εμπίπτει η  Κτηματολογική Μερίδα  900876/1 – ιδιοκτησίας του Δήμου Ρόδου 
γ. Το Ο.Τ. 878 με Ε=1451,00 τ.μ., εντός του οποίου χωροθετείται νηπιαγωγείο όπου εμπίπτει 

τμήμα της Κτηματολογικής Μερίδας 370Α1 ιδιοκτησίας ΟΣΚ 
δ. Το Ο.Τ. 875Α με Ε=1040,00 τ.μ., εντός του οποίου χωροθετείται κοινόχρηστος χώρος. 
ε. Η αιτούμενη τροποποίηση σύμφωνα με την οποία εναλλάσσονται οι χρήσεις του κοινωφελούς 

και του κοινόχρηστου χώρου εντός του Ο.Τ. 875Α και του Ο.Τ. 878 με αντίστοιχη τροποποίηση του 
περιγράμματος των οικοδομικών τετραγώνων Ο.Τ. 875 - Ο.Τ. 875Α και Ο.Τ. 876. 

  
3. Τα κτηματολογικά διαγράμματα και τα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας των κτηματολογικών 

μερίδων :  
Μερίδα 900875/1 γαιών Ρόδου , Τόμος 114, Φύλλο 76, Φάκελος 8578, 
Μερίδα 900876/1 γαιών Ρόδου, Τόμος 114, Φύλλο 77, Φάκελος 8579. 
Μερίδας 370Α1   γαιών Ρόδου, Τόμος 22, Φύλλο 53, Φάκελος 2084. 
 
4. Την Τεχνική - Αιτιολογική  έκθεση, η οποία συντάχθηκε από την υπηρεσία μας, στην 

οποία αιτιολογείται η ανάγκη της αιτούμενης τροποποίησης εντός του ΟΤ_840, και Ο.Τ. 886 του 
σχεδίου της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης - αναθεώρησης, της περιοχής των Αγίων Αποστόλων-
Ασγούρου, για την χωροθέτηση 2θεσιου Νηπιαγωγείου, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει ότι: 

«     Η πολεοδομική μελέτη επέκτασης αναθεώρησης πόλεως Ρόδου περιοχής Άγιοι Απόστολοι 
Ασγούρου, εγκρίθηκε με τη  υπ’ αριθμό  179/27-6-1998 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
(ΦΕΚ 562/Δ/30-7-98). Σύμφωνα με την συγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη εντός των Ο.Τ. 875 - Ο.Τ 
876 – ΟΤ 878  χωροθετήθηκαν κοινωφελείς χώροι. Ειδικότερα εντός της Κτηματολογικής Μερίδας 
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900875/1 – ιδιοκτησίας του Δήμου Ρόδου- χωροθετήθηκε βρεφονηπιακός σταθμός (Ο.Τ. 875) εντός της 
Κτηματολογικής Μερίδας 900876/1 – ιδιοκτησίας του Δήμου Ρόδου- χωροθετήθηκε Δημοτικό Σχολειό 
(Ο.Τ. 876) και εντός τμήματος της Κτηματολογικής Μερίδας 370Α1 (ιδιοκτησίας ΟΣΚ) χωροθετήθηκε 
νηπιαγωγείο (Ο.Τ. 878). 

  Αντίστοιχα εντός του Ο.Τ. 875Α χωροθετήθηκε κοινόχρηστος χώρος και συνεπώς με την 
κύρωση της πράξης Εφαρμογής δεν δημιουργήθηκε κτηματολογική μερίδα. 

  Με την αιτουμένη τροποποίηση προτείνεται η αλλαγή της χρήσης του Ο.Τ. 878 από χώρο 
Νηπιαγωγείου σε Κοινόχρηστο Χώρο και αντίστοιχα ο κοινόχρηστος χώρος του Ο.Τ. 875Α από Κ.Χ. να 
τροποποιηθεί ως προς τη χρήση σε χώρο Νηπιαγωγείου. Η δημιουργία του κοινόχρηστου χώρου εντός 
του Ο.Τ. 878 επιβάλλεται, αφού έχει δημιουργηθεί με την πάροδο των ετών ένα μικρό άλσος εντός 
αυτού. Επίσης με την προτεινόμενη τροποποίηση εξασφαλίζεται  η γειτνίαση του νηπιαγωγείου,  με το              
Ο.Τ. 876,  που αναφέρεται ως χώρος Δημοτικού Σχολείου και το Ο.Τ. 875  που  αναφέρεται ως ο 
χώρος του Βρεφονηπιακού Σταθμού.  Αντίστοιχα, προτείνεται η τροποποίηση του περιγράμματος των 
οικοδομικών τετραγώνων Ο.Τ. 875 - Ο.Τ. 875Α  και Ο.Τ 876 προκειμένου να είναι δυνατή η οικοδόμηση 
τους σύμφωνα με την αντίστοιχη κτιριοδομική μελέτη που συντάσσεται κατά τις προδιαγραφές του 
αρμόδιου υπουργείου για τα κοινωφελή εκπαιδευτικά κτίρια.  

  Αναφέρουμε ότι διατηρούνται στο σύνολο τους οι κοινωφελείς χώροι εκπαίδευσης και πρόνοιας 
στην ευρύτερη περιοχή και όσον αφορά στην επιφάνεια των κοινόχρηστων χώρων, το εμβαδόν τους 
αυξάνεται  (από 1.040 τ.μ. σε 1.451τ.μ.). Επομένως, πληρούνται οι προϋποθέσεις της Εγκ. 
ΔΤΕ/δ/43511/161/55/88, αφού δεν έχουμε μείωση των κοινοχρήστων χώρων.  Αναφέρουμε ότι τη 
συγκεκριμένη τροποποίηση, απαιτείται παρέκκλιση στους όρους δόμησης της περιοχής, μόνο όσον 
αφορά στο ύψος το οποίο από 10.50 μ. πρέπει να έχει ως μέγιστο επιτρεπτό τα 12.00μ. για να είναι 
δυνατή η εφαρμογή της κτιριολογικής μελέτης για τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

  
   Η ανάγκη της τροποποίησης της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης πρόεκυψε από τις 

πολεοδομικές ανάγκες της περιοχής για τις συγκεκριμένες χρήσεις . Έχουν στόχο να εξασφαλίσουν 
καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τους μαθητές, με την βέλτιστη κτιριακή υποδομή αλλά και τη 
διαμόρφωση του κατάλληλου αύλειου χώρου. Επίσης εντός του Ο.Τ. 878 όπου προτείνεται η 
δημιουργία κοινόχρηστου χώρου, υπάρχει ψηλό πράσινο από δέντρα τα οποία δεν επιτρέπουν τη 
δόμηση εντός του συγκεκριμένου χώρου. »  

 
5. Την φωτογραφική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και το αντίστοιχο 

απόσπασμα Google όπου αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση. 
 
6. Τις διατάξεις:  
α)Του Ν.Δ./τος της 17-7-1923 (ΦΕΚ 228/A/16-08-1923) όπως ισχύει σήμερα, με θέμα «Περί 

σχεδίων πόλεων κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομών αυτών» 
β) του Β.Δ./τος της 16-1-1973, (ΦΕΚ 28 / Δ / 1-2-1973) περί τροποποιήσεως και 

επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου και καθορισμού των όρων και περιορισμών των οικοπέδων 
αυτού. 

γ) της  Υ.Α.  της 25-6-1973 (ΦΕΚ  217/ Δ /10-8-1973) περί κυρώσεως τριάντα έξι (36) 
τοπογραφικών φύλλων εφαρμογής του σχεδίου ρυμοτομίας Ρόδου Ν. Δωδεκανήσου. 

δ)Του Ν.1337/1983 με θέμα «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων. Οικιστική ανάπτυξη και 
σχετικές ρυθμίσεις», όπως ισχύει σήμερα. 

ε) του Ν. 1577/85 (ΦΕΚ 210/Α/18-12-85) « Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός»  για όσες 
διατάξεις του εξακολουθούν να ισχύουν μετά την εφαρμογή του Ν.Ο.Κ. 

ζ)του Π.Δ./τος 23-02-1987 (ΦΕΚ 166/Δ/06-03-1987), με θέμα «Κατηγορίες και περιεχόμενο 
χρήσεων γης». 

η) της Υ.Α. 2736/197/26-1-87, (ΦΕΚ 193/Δ/11-3-87) «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού 
Σχεδίου οικισμού Ρόδου Ν. Δωδ/σου.»  

θ)της Εγκ. ΔΤΕ/δ/43511/161/55/88, «Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, 
επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων.»  

ι) του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/13-6-1997) με θέμα : «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των 
πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις»  

κ)της υπ΄αριθ. 179/27-6-1998 απόφασης Γ.Γ.Π. (ΦΕΚ 562/Δ/30-7-98) «Έγκριση 
πολεοδομικής μελέτης επέκτασης-αναθεώρησης πόλεως Ρόδου περιοχή Αγ. Απόστολοι- Ασγούρου» 

λ) του Κ.Β.Π.Ν. (ΦΕΚ 580/Δ/99) άρθρο 152, κεφάλαιο Ζ, παρ. 10 
μ)του Ν. 2831/00, ΦΕΚ140/Α/13-6-00, «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν.1577/85 "Γενικός 

Οικοδομικός Κανονισμός" και άλλες πολεοδομικές διατάξεις»  
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ν)της Εγκ. 32737 / 8697 / 84 / 00 «Αρμοδιότητες πολεοδομικού σχεδιασμού Αρθρον-29 
του Ν-2831/00» 

ξ) του Ν. 3044 / 02, (ΦΕΚ 197/Α/27-8-02) «Άσκηση αρμοδιοτήτων Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού», αρθρο 10 

ο) του Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/31-12-2003), με θέμα « Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και 
άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
(και συγκεκριμένα με την παρ. 5 του άρθρου 11 αυτού)   

π)της Εγκ. 29454 / 21-7-03, της Εγκ. 18894/6/ 5-5-06 
ρ) της υπ΄αριθ. απόφαση Νομάρχη 5015/14-10-08, «Κύρωσης της πράξης εφαρμογής 

της πολεοδομικής μελέτης Ασγούρου» 
σ)του N.3852/10, ΦΕΚ (87/Α/7-6-10), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
τ) του Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/09-04-2012), με θέμα «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» 
υ)του Ν. 4315/14 (ΦΕΚ 269/Α/24-12-14) «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - 

Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις» 
φ)Του Ν.4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/3-11-2017), «Έλεγχος και προστασία Δομημένου 

Περιβάλλοντος και άλλες Διατάξεις»  
 
7. Την πρόταση τροποποίησης σύμφωνα με την οποία ζητείται παρέκκλιση στους υφιστάμενους 

όρους δόμησης της περιοχής, μόνο όσον αφορά στο ύψος. Επίσης προτείνεται η αλλαγή της χρήσης 
του Ο.Τ. 878 από χώρο Νηπιαγωγείου σε χώρο πρασίνου (Κ.Χ.) και αντίστοιχα ο Κ.Χ του Ο.Τ. 875Α σε 
χώρο Νηπιαγωγείου, έτσι ώστε να επιτευχτεί  η γειτνίαση του οικοδομικού τετραγώνου που 
χωροθετείται νηπιαγωγείο, με το Ο.Τ. 876  όπου  χωροθετείται Δημοτικό Σχολείο και το Ο.Τ. 875  όπου  
χωροθετείται Βρεφονηπιακός Σταθμός.  Αντίστοιχα, προτείνεται η τροποποίηση του περιγράμματος των 
οικοδομικών τετραγώνων Ο.Τ. 875 - Ο.Τ. 875Α  και Ο.Τ 876 προκειμένου να είναι δυνατή η οικοδόμηση 
τους σύμφωνα με την αντίστοιχη κτιριοδομική μελέτη που συντάσσεται σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.  

 
 Επισημαίνουμε ότι κατόπιν προτεινομένης τροποποίησης θα προκύψουν τα παρακάτω: 
-  Ο.Τ. 875     με Ε = 1529,85 τ.μ. 
-  Ο.Τ. 876     με Ε = 3553,30 τ.μ. 
-  Ο.Τ. 878     με Ε = 1451,00 τ.μ. > 1039,42 τ.μ. 
-  Ο.Τ. 875Α   με Ε = 1230,22 τ.μ.  
 
  Συνεπώς υπάρχει αύξηση της επιφάνειας των κοινοχρήστων χώρων, αφού  

η επιφάνεια του Ο.Τ. 878 που δημιουργείται ο νέος κοινόχρηστος χώρος, είναι μεγαλύτερη της 
επιφάνειας του Ο.Τ. 875Α το οποίο πριν την τροποποίηση είχε Ε=1.039,42 τ.μ. 

 
8. Το γεγονός ότι, η περιοχή της εντοπισμένης τροποποίησης, όπως περιγράφηκε παραπάνω, 

εντάσσεται εντός της Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης-Αναθεώρησης σχεδίου πόλεως 
Ρόδου περιοχή «Άγιοι Απόστολοι - Ασγούρου» (ΦΕΚ 562/Δ/30-7-98), και υπάγεται στις 
διατάξεις του Ν. 1337/83. Η πράξη εφαρμογής κυρώθηκε με την υπ’ αριθμό ΧΟΠ 5015/14-10-08 
απόφαση Νομάρχη Δωδ/σου και στη συνέχεια μεταγράφηκε στο Κτηματολόγιο Ρόδου. Επισημαίνουμε 
ότι με  την παραπάνω τροποποίηση του σχεδίου πόλεως είναι απαραίτητη διορθωτική πράξη της 
κυρωμένης πράξης εφαρμογής στην συγκεκριμένη περιοχή. 

 
9. Το γεγονός ότι είναι απαραίτητη η δημιουργία κτηματολογικής μερίδας για το 

ακίνητο του Ο.Τ. 875Α, το οποίο δεν έχει κτηματολογικά στοιχεία, αφού σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη και την κυρωμένη πράξη εφαρμογής αποτελούσε κοινόχρηστο χώρο 
και όπως προαναφέρθηκε απαιτείται διορθωτική της Πράξης Εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης 
στην συγκεκριμένη περιοχή. 

 
10. Τους όρους δόμησης εντός του Τομέα Α-Ι της πολεοδομικής μελέτης  

Αγίων Αποστόλων – Ασγούρου (ΦΕΚ 562/Δ/98), οι οποίοι τροποποιούνται ως προς το ύψος 
ως εξής : 

Όροι δόμησης                                                    
Αρτιότητα                                500 τ.μ.                     
Ελάχιστο Πρόσωπο                 15,00 μ.                     
Συντελεστής δόμησης             0,8                          



 

277 

 

Συντελεστής Κάλυψης           50%                       
Μέγιστο Ύψος                      10,50 μ.  προτεινόμενο 12,00 μ. 
Όροφοι                                     3                                                 
 
   Έχοντας υπόψη τα παραπάνω θεωρούμε ότι η πρόταση τροποποίησης έχει λάβει υπόψη τα 

πολεοδομικά κριτήρια τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου σύμφωνα με τις οδηγίες και τις 
προδιαγραφές της Εγκυκλίου ΔΤΕ/δ/43511/161/55/88 και των διατάξεων του Ν. 4315/14. Με την 
προτεινόμενη τροποποίηση δεν απομειώνονται και δεν καταργούνται οι κοινόχρηστοι χώροι, Συνεπώς 
θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Ρόδου είναι 
επιτρεπτή, αφού πηγάζει από την κοινή ανάγκη και την κοινωνική ωφέλεια σε συνδυασμό με την 
βελτίωση των πολεοδομικών συνθηκών της πόλης και το σεβασμό στο περιβάλλον. 

    Επισημαίνουμε ότι με την υπ’αριθ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/ 141641/84634/ 
8925/3555/ 11-7-2014 (ΦΕΚ 245/ΑΑΠ/31-7-14) υπάρχει « Έγκριση αναοριοθέτησης του 

κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου πόλης Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου » 
   Κατόπιν των παραπάνω το παρόν  αποστέλλεται στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας 

Ρόδου, για την γνωμοδότηση τους, όσον αφορά στην τροποποίηση του σχεδίου πόλεως Ρόδου εντός 
των Ο.Τ. 875 - Ο.Τ. 875Α - Ο.Τ. 876 και Ο.Τ. 878 πολεοδομικής μελέτης    επέκτασης - αναθεώρησης 
σχεδίου πόλεως Ρόδου, περιοχής  Αγ. Απόστολοι-Ασγούρου (ΦΕΚ 562/Δ/98), σύμφωνα με την 
παρούσα εισήγηση και το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα. Στη συνέχεια η απόφαση τους θα 
διαβιβαστεί στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για το 
συγκεκριμένο θέμα. 

 
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο η παριστάμενη μηχανικός της Δνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. 

Σταματία Σωτηράκη η οποία ανέπτυξε προφορικά όσα αναγράφονται στην εισήγηση της Υπηρεσίας. 
 
  
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 

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 35/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής κοινότητας Ρόδου και 
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την Σημειακή τροποποίηση Ο.Τ. 875 - Ο.Τ. 875Α - Ο.Τ. 876 και 
Ο.Τ. 878 πολεοδομικής μελέτης    επέκτασης - αναθεώρησης σχεδίου πόλεως Ρόδου, περιοχής  
Ασγούρου, σύμφωνα με την εισήγηση της Δνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και το συνημμένο 
σχεδιάγραμμα που τη συνοδεύει.    

 
Αρ. αποφ.  92   /23-10-2019                                                 ΑΔΑ: ΩΞΘΘΩ1Ρ-ΥΜΠ   
 

Περίληψη 
 

Έγκριση της υπ’ αριθ. 36/2019απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 
Ρόδου με θέμα: «Χωροθέτηση ενοικιαζόμενου κοινόχρηστου χώρου για Κ.Υ.Ε. στην 
πλατεία Αρχ. Χρύσανθου Μαρουλάκη - οδός Ακτή Μιαούλη (τροποποίηση Κανονισμού 
Κοινοχρήστων Χώρων).» 

 

Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 36/2019 

απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου που έχει ως εξής: 

 
ΘΕΜΑ 5: «Χωροθέτηση ενοικιαζόμενου κοινόχρηστου χώρου για Κ.Υ.Ε. στην πλατεία 

Αρχ. Χρύσανθου Μαρουλάκη - οδός Ακτή Μιαούλη (τροποποίηση Κανονισμού 
Κοινοχρήστων Χώρων).» 

 
Η Πρόεδρος κ. Μάνθα Ζιώγου εισηγείται το θέμα της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού,  που 

αφορά σε αίτημα για χωροθέτηση ενοικιαζόμενου κοινόχρηστου χώρου για Κ.Υ.Ε. στην πλατεία Αρχ. 
Χρύσανθου Μαρουλάκη - οδός Ακτή Μιαούλη (τροποποίηση Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων) 

 
Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι η εξής: 
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Σ Χ Ε Τ .  : Η υπ' αριθ. πρωτ. 1254/03-07-2019 αίτηση του κ. Χατζηβαλσάμη Ευάγγελου. 
 
  
Με την παραπάνω σχετική αίτηση ζητείται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση 

τραπεζοκαθισμάτων επί της πλατείας Αρχ. Χρύσανθου Μαρουλάκη - οδός Ακτή Μιαούλη 
(«Ψαροπούλα»), από το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του κ. Χατζηβαλσάμη Ευάγγελου, με 
χρήση εστιατόριο – σνακ μπαρ – μεζεδοπωλείο - ψητοπωλείο. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Ρόδου (απόφαση υπ’ αριθ. 
755/2014 Δ.Σ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα) και ειδικότερα σύμφωνα με την 
υποπαράγραφο «Β.6.Πλατεία Αρχ. Χρύσανθου Μαρουλάκη» του άρθρου 53, στην εν λόγω 
πλατεία έχουν χωροθετηθεί δυο (02) τμήματα ενοικιαζόμενου κοινόχρηστου χώρου τα οποία 
παραχωρούνται στο όμορο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Με το παρόν αίτημα ζητείται η 
τροποποίηση του ανωτέρω Κανονισμού προκειμένου να συμπεριληφθούν σ' αυτόν δυο επιπλέον 
τμήματα ενοικιαζόμενου κοινόχρηστου χώρου για χρήση από το εν λόγω κατάστημα, σύμφωνα με την 
προβλεπόμενη διαδικασία της παρ. 1.3 του αρθ. 8 του Κανονισμού περί αιτήματος τροποποίησής του.  

Κατόπιν των παραπάνω και έχοντας επιπλέον υπόψη: 

1.  Την υπ' αριθ. 52907/28-12-2009 (ΦΕΚ 2621Β'/31-12-2009) απόφαση Υπουργού 
ΠΕΚΑ με θέμα «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των 
οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» και ειδικότερα άρθρο 2 αυτού με θέμα «ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
ΖΩΝΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΥΨΟΣ», σύμφωνα με το οποίο ισχύει ότι :  

  «Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών, που προορίζονται για την 
κυκλοφορία πεζών, επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, που χρησιμοποιείται για τη συνεχή, 
ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, με απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 
1,50 μ. (του κρασπέδου μη συνυπολογιζόμενου) ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εμπόδιο και 
μέγιστη αποδεκτή εγκάρσια κλίση 2%. (...) 

  Σε όλο το μήκος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών επιβάλλεται πραγματικό ελεύθερο 
ύψος όδευσης πεζών ίσο με 2,20 μ. απολύτως ελεύθερο από οποιοδήποτε εμπόδιο (μαρκίζες, επιγραφές, 
σημάνσεις, πινακίδες, κλαδιά δέντρων, τέντες κ.λπ.). (...)». 

2. Την Εγκύκλιο 3/2011 του ΥΠΕΚΑ (αριθ. πρωτ. οικ.13612/24-03-2011) με θέμα 
«Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της με αρ. 52907/28-12-2009 απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ 
''Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που 
προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών'' (ΦΕΚ 2621Β'/31-12-2009)», και ειδικότερα τη 2η παράγραφο 
αυτής, στην οποία αναφέρεται ότι : 

  «Η εφαρμογή της απόφασης, από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης, σύμφωνα με τα άρθρα 1, 8 και 9 αυτής αλλά και των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 
28 του ν. 2831/2000, κατ’ εξουσιοδότηση της οποίας εκδόθηκε, είναι υποχρεωτική για νέες 
διαμορφώσεις-αναπλάσεις και ανακατασκευές κοινοχρήστων χώρων πόλεων και οικισμών, που 
προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών. (...). Το ίδιο ισχύει και σε περιπτώσεις τοποθέτησης 
τραπεζοκαθισμάτων, εμπορευμάτων, ψυγείων αναπηρικών περιπτέρων κλπ σε κοινοχρήστους χώρους, 
για τις οποίες οι ρυθμίσεις της απόφασης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο κατά τη χορήγηση 
της άδειας παραχώρησης της χρήσης του χώρου, όσο και κατά τον έλεγχο της επιτόπιας 
εφαρμογής». 

3. Τον Κανονισμό Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Ρόδου που εγκρίθηκε με την υπ' 
αριθ. 755/19-12-2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και ειδικότερα: 

α. Το Κεφάλαιο 1 αυτού με θέμα «Γενικά» και ειδικότερα το άρθρο 8 με θέμα 
«Διαδικασία χορήγησης Άδειας Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου». 

β.  Το Κεφάλαιο 11 αυτού με θέμα «Δημοτική Ενότητα Ροδίων» (άρθρο 53 - 
«Δημοτική Κοινότητα Ρόδου») και συγκεκριμένα την υποπαράγραφο Β.6. Αρχ. Χρύσανθου 
Μαρουλάκη, σύμφωνα με την οποία στη συγκεκριμένη πλατεία έχουν καθοριστεί δυο (02) θέσεις 
κοινόχρηστων χώρων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, τμήμα (1) = 13,20 τ.μ., με διαστάσεις 2,00 
μ. x 6,60 μ. και τμήμα (2) = 5,50 τ.μ., με διαστάσεις 1,00 μ. x 5,50 μ. όπως απεικονίζονται στο 
σχεδιάγραμμα 10.Β.6 που τη συνοδεύει. 

4. Τα συνυποβληθέντα με την παραπάνω σχετική αίτηση: 
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α.  Το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του ιδιώτη πολιτικού μηχανικού Πάνου Μ. Κανάκη, επί του 
οποίου έχει υποδειχθεί η ακριβής θέση του καταστήματος που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ακτή 
Μιαούλη και Ορφανίδου 1 (Ο.Τ. 17) καθώς και τα αιτούμενα τμήματα κοινόχρηστου χώρου, το τμήμα 
(Α) = 19,20 τ.μ. σε επαφή με την ανατολική όψη του καταστήματος και το τμήμα (Β) = 11,25 τ.μ., με 
διαστάσεις 10,00 μ. x 1,20 μ. παραπλεύρως του παρτεριού, σε συνέχεια του ήδη χωροθετημένου 
τμήματος (2) που παραχωρείται στο όμορο κατάστημα.  

β. Την με αριθ. 1064688 γνωστοποίηση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (του 
άρθρου 28 του Ν. 4442/2016 - ΦΕΚ 230Α’/2016) του Χατζηβαλσάμη Ευάγγελου με ημ/νια υποβολής 26-06-
2019, για το κατάστημα που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ακτή Μιαούλη και Ορφανίδου 1 στη Δ.Κ. Ρόδου 
με δραστηριότητα εστιατόριο – σνακ μπαρ – μεζεδοπωλείο – ψητοπωλείο. 

γ. Φωτογραφίες. 

5. Την επιτόπια αυτοψία μηχανικών της Υπηρεσίας μας κατά  την οποία διαπιστώθηκε ότι 
η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στα αιτούμενα τμήματα κοινόχρηστου χώρου δεν θα παρεμποδίζει 
την κίνηση των πεζών ούτε θα παρακωλύει την κυκλοφορία. 

 

η Υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση για την παραχώρηση των αιτούμενων τμημάτων (Α) και 
(Β) κοινόχρηστου χώρου στο εν λόγω κατάστημα, με μόνη διαφοροποίηση το πλάτος του τμήματος 
(Β) που είναι σε επαφή με το παρτέρι, να καθοριστεί σε 1,00 μ. αντί του αιτούμενου 1,20 μ., διότι 1,00 
μ. είναι και το πλάτος του ήδη χωροθετημένου τμήματος (2) που παραχωρείται στο όμορο κατάστημα 
και του οποίου αποτελεί συνέχεια. 

Συνεπώς, προτείνεται η τροποποίηση της υποπαραγράφου «Β.6. Αρχ. Χρύσανθου 
Μαρουλάκη» του άρθρου 53 του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων (αποφ. 755/2014 Δ.Σ.), με την 
προσθήκη σε αυτήν των αιτούμενων τμημάτων (Α) και (Β), καθώς και την τροποποίηση του 
σχεδιαγράμματος με αριθ. 10.Β.6 που θα την συνοδεύει, ως ακολούθως : 

«Β.6. Πλατεία Αρχ. Χρύσανθου Μαρουλάκη 
 Παραχωρούνται επί της Πλατείας Αρχ. Χρύσανθου Μαρουλάκη τα εξής τέσσερα (04) τμήματα 

κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων: τμήμα (1) = 13,20 τ.μ., με διαστάσεις 2,00 
μ. x 6,60 μ., τμήμα (2) = 5,50 τ.μ., με διαστάσεις 1,00 μ. x 5,50 μ., τμήμα  
(Α) = 19,20 τ.μ., με διαστάσεις 2,05 μ. x 8,00 μ. x 5,15 μ. και τμήμα (Β) = 10,00 τ.μ., με διαστάσεις 
1,00 μ. x 10,00 μ., όπως αυτά απεικονίζονται στο συνημμένο σχεδιάγραμμα. 

             (αριθ. σχεδ. 10.Β.6)» 

Κατόπιν των παραπάνω, διαβιβάζουμε το παρόν έγγραφο : 

1. στο Τμήμα Τροχαίας Ρόδου για τις δικές σας ενέργειες και εγκρίσεις, δεσμεύσεις και 
περιορισμούς στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας και  

2. στο Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου για τη γνωμοδότησή σας ως προς 
την προτεινόμενη τροποποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.3852/04-06-2010 (ΦΕΚ 87Α'/07-06-
2010) περί αρμοδιοτήτων συμβουλίου δημοτικής κοινότητας και του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 
114Α'/08-06-2006) περί κανονιστικών αποφάσεων και τη διαβίβαση της απόφασης στην Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής.  

 
Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας αφού έλαβε υπόψη του 

την εισήγηση της υπηρεσίας και τις τοποθετήσεις των μελών Σώματος που περιγράφονται αναλυτικά 
στο Πρακτικό της Συνεδρίασης 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Να εισηγηθεί ομόφωνα θετικά  

Α) για την παραχώρηση των αιτούμενων τμημάτων (Α) και (Β) κοινόχρηστου χώρου στο εν 
λόγω κατάστημα, με μόνη διαφοροποίηση το πλάτος του τμήματος (Β) που είναι σε επαφή με το 
παρτέρι, να καθοριστεί σε 1,00 μ. αντί του αιτούμενου 1,20 μ., διότι 1,00 μ. είναι και το πλάτος του 
ήδη χωροθετημένου τμήματος (2) που παραχωρείται στο όμορο κατάστημα και του οποίου αποτελεί 
συνέχεια. 

Β) για την τροποποίηση της υποπαραγράφου «Β.6. Αρχ. Χρύσανθου Μαρουλάκη» του 
άρθρου 53 του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων (αποφ. 755/2014 Δ.Σ.), με την προσθήκη σε αυτήν 
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των αιτούμενων τμημάτων (Α) και (Β), καθώς και την τροποποίηση του σχεδιαγράμματος με αριθ. 
10.Β.6 που θα την συνοδεύει, ως ακολούθως : 

«Β.6. Πλατεία Αρχ. Χρύσανθου Μαρουλάκη 
Παραχωρούνται επί της Πλατείας Αρχ. Χρύσανθου Μαρουλάκη τα εξής τέσσερα (04) τμήματα 

κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων: τμήμα (1) = 13,20 τ.μ., με διαστάσεις 2,00 
μ. x 6,60 μ., τμήμα (2) = 5,50 τ.μ., με διαστάσεις 1,00 μ. x 5,50 μ., τμήμα  
(Α) = 19,20 τ.μ., με διαστάσεις 2,05 μ. x 8,00 μ. x 5,15 μ. και τμήμα (Β) = 10,00 τ.μ., με διαστάσεις 
1,00 μ. x 10,00 μ., όπως αυτά απεικονίζονται στο συνημμένο σχεδιάγραμμα. 

 
Κατόπιν ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την 

ΑΠ 1254/1-8-2019εισήγηση της Δνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού η οποία περιλαμβάνεται αυτούσια 
στην απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου. 

Στη συνέχεια έλαβε το λόγο η παριστάμενη υπάλληλος της Δνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. 
Γιακουμίνα Μπάτσου η οποία ανέπτυξε προφορικά την εισήγηση της υπηρεσίας. 

 
Στη συνέχεια τα μέλη υπέβαλαν διευκρινιστικές ερωτήσεις και η κ. Μπάτσου απάντησε στο 

σύνολο των ερωτήσεων που είχαν υποβληθεί. 
                       
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 το υπ’ αριθ. 1016/49/1002-α/26-8-2019 έγγραφο του Τμήματος 
Τροχαίας Ρόδου με το οποίο η εν λόγω υπηρεσία συναινεί στην εν λόγω παραχώρηση των 
αιτουμένων τμημάτων κοινόχρηστου χώρου, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία  

Εγκρίνει τη  υπ’ αριθ. 36/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου και 
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο μειοψηφούντος του κ. Αθ. Στάμου μόνο στην παραχώρηση 
του τμήματος Α συνεπώς και στ ην τροποποίηση του κανονισμού κοινοχρήστων χώρων ως 
προς το τμήμα αυτό, 

Α) Την παραχώρηση των αιτούμενων τμημάτων (Α) και (Β) κοινόχρηστου χώρου στο κατάστημα 
του αιτούντα, με μόνη διαφοροποίηση το πλάτος του τμήματος (Β) που είναι σε επαφή με το 
παρτέρι, να καθοριστεί σε 1,00 μ. αντί του αιτούμενου 1,20 μ., διότι 1,00 μ. είναι και το πλάτος του 
ήδη χωροθετημένου τμήματος (2) που παραχωρείται στο όμορο κατάστημα και του οποίου αποτελεί 
συνέχεια. 

Β) Την τροποποίηση της υποπαραγράφου «Β.6. Αρχ. Χρύσανθου Μαρουλάκη» του 
άρθρου 53 του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων (αποφ. 755/2014 Δ.Σ.), με την προσθήκη σε αυτήν 
των αιτούμενων τμημάτων (Α) και (Β), καθώς και την τροποποίηση του σχεδιαγράμματος με αριθ. 
10.Β.6 που θα την συνοδεύει, ως ακολούθως : 

«Β.6. Πλατεία Αρχ. Χρύσανθου Μαρουλάκη 
 Παραχωρούνται επί της Πλατείας Αρχ. Χρύσανθου Μαρουλάκη τα εξής τέσσερα (04) τμήματα 

κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων: τμήμα (1) = 13,20 τ.μ., με διαστάσεις 2,00 
μ. x 6,60 μ., τμήμα (2) = 5,50 τ.μ., με διαστάσεις 1,00 μ. x 5,50 μ., τμήμα  
(Α) = 19,20 τ.μ., με διαστάσεις 2,05 μ. x 8,00 μ. x 5,15 μ. και τμήμα (Β) = 10,00 τ.μ., με διαστάσεις 
1,00 μ. x 10,00 μ., όπως αυτά απεικονίζονται στο συνημμένο σχεδιάγραμμα. (αριθ. σχεδ. 10.Β.6)» 

 
 
Αρ. αποφ. 93    /23-10-2019                                                 ΑΔΑ: ΩΦΡΑΩ1Ρ-1ΙΣ   
 

Περίληψη 
 

Έγκριση της υπ’ αριθ. 3/2019απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 
Γενναδίου με θέμα: Αποχαρακτηρισμός τμήματος κτηματολογικού δρόμου στον οικισμό 
Γενναδίου βάσει του υπ’ αρ. 594/2019 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού σχεδιασμού, 
τμήμα μελετών και εφαρμογών Δήμου Ρόδου. 
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 Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 3/2019 
απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής κοινότητας Γενναδίου με την οποία εισηγείται τον 
αποχαρακτηρισμό του μη υφιστάμενου τμήματος του κτηματολογικού δρόμου, που διέρχεται νότια της 
ΚΜ 251 οικοδομών Γενναδίου υπό στοιχεία κορυφών Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,1,2,Γ, εμβαδού 38,5 τμ όπως αυτό 
απεικονίζεται στο από Μάρτιο 2019 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Τ.Ε. Ιατρίδη 
Αλέξανδρου. 

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την ΑΠ 594/2019 εισήγηση 

της Δνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού η οποία έχει ως κατωτέρω: 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
Έχοντας υπόψη:  
1. Την απόφαση Νομάρχη ΧΟΠ-ΕΠΑ 60/18-2-86 (ΦΕΚ 284/Δ’/30-3-87) περί οριοθέτησης 

του οικισμού Γενναδίου. 
2. Το τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Τ.Ε. Ιατρίδη Αλέξανδρου που 

φαίνεται η κτηματολογική μερίδα οικοδομών Γενναδίου με κτηματολογικά στοιχεία Τόμος: 2, Φύλλο: 
15, Φάκελος: 127, Εμβαδόν: 142,60τμ (κατά τίτλο), καθώς και το τμήμα υπό στοιχεία κορυφών 
Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,1,2,Γ εμβαδού 38,5τμ του τμήματος του κτηματολογικού δρόμου για το οποίο ζητείται ο 
αποχαρακτηρισμός του. 

3. Την τεχνική έκθεση του μηχανικού στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω: 
«Η ΚΜ 251 Οικοδομών Γενναδίου βρίσκεται εντός του οριοθετημένου οικισμού Γενναδίου, 

σύμφωνα με την απόφαση Νομάρχη ΧΟΠ-ΕΠΑ 60/18-2-86 (ΦΕΚ 284/Δ’/30-3-87) περί οριοθέτησης του 
οικισμού Γενναδίου. 

Τόσο από το ατομικό κτηματολογικό σχεδιάγραμμα, όσο και από το γενικό απόσπασμα του 
Ιταλικού οικισμού, φαίνεται ότι η μερίδα συνορεύει νότια, βόρεια και ανατολικά με κοινόχρηστο δρόμο. 
Κατά την κτηματογράφηση όμως, διαπιστώθηκε ότι τμήμα 38,5τμ υπό στοιχεία κορυφών 
Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,1,2,Γ του κτηματολογικού κοινόχρηστου δρόμου, καταλαμβάνεται από την αυλή του σπιτιού 
(βλέπε επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα). 

Από την αποτύπωση και τις φωτογραφίες φαίνεται ότι ο εξωτερικός τοίχος της αυλής είναι 
πετρόχτιστος με πάχος 50-60 εκατοστών και ύψος άνω των δύο μέτρων, όπως ακριβώς ήταν οι 
παραδοσιακοί τοίχοι των παλιών τοίχων του χωριού. Από τις αεροφωτογραφίες φαίνεται ότι η 
κατάσταση αυτή διαμορφώθηκε πριν από το 1960 και διατηρείται μέχρι σήμερα. 

Από την τμηματική αυτή κατάληψη του κοινόχρηστου δρόμου, δεν παρεμποδίζεται η 
κυκλοφορία των οχημάτων, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες.» 

4. Την αυτοψία που διενεργήσαμε, όπου διαπιστώσαμε την ύπαρξη πετρόχτιστου τοιχίου 
ύψους άνω των 2μ. και πυλώνες στην είσοδο της αυλής. 

5. Το γεγονός ότι εκ των 38,5τμ που καταλαμβάνονται, τα 6τμ αφορούν τμήμα κτίσματος 
και τη σκάλα που οδηγεί στο δώμα. 

6. Τον Ν.2100/52 σύμφωνα με τον οποίο, οι κοινόχρηστοι χώροι εντός οικισμού έχουν 
παραχωρηθεί κατά κυριότητα στους κατά τόπους Δήμους, συνεπώς μετά από εισήγηση της 
Πολεοδομικής Υπηρεσίας του Δήμου είναι δυνατή και νόμιμη η λήψη σχετικής διαπιστωτικής πράξης 
Δημάρχου κατόπιν απόφασης από το αρμόδιο δημοτικό συμβούλιο, με τον όρο να μην μεταβάλλεται η 
κυριότητα του Δήμου σε αυτό.         

 
 εισηγούμαστε τον αποχαρακτηρισμό του μη υφιστάμενου τμήματος του κτηματολογικού 

δρόμου, που διέρχεται νότια της ΚΜ 251 οικοδομών Γενναδίου υπό στοιχεία κορυφών Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,1,2,Γ 
εμβαδού 38,5τμ, όπως αυτό απεικονίζεται στο από Μάρτιο 2019 τοπογραφικό διάγραμμα του 
τοπογράφου μηχανικού Τ.Ε. Ιατρίδη Αλέξανδρου.  

 
Στη  συνέχεια ο παριστάμενος στη συνεδρίαση μηχανικός της Δνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού 

κ. Φεϊζίδης Παντελής ο οποίος ανέπτυξε προφορικό όσα αναγράφονται στην εισήγηση και απάντησε 
στις διευκρινιστικές αποφάσεις των μελών της Επιτροπής.  

                         
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 
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Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 3/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Γενναδίου και 

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον αποχαρακτηρισμό του μη υφιστάμενου τμήματος του 
κτηματολογικού δρόμου, που διέρχεται νότια της ΚΜ 251 οικοδομών Γενναδίου υπό στοιχεία κορυφών 
Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,1,2,Γ εμβαδού 38,5τμ, όπως αυτό απεικονίζεται στο από Μάρτιο 2019 τοπογραφικό 
διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Τ.Ε. Ιατρίδη Αλέξανδρου.  

 
Αρ. αποφ. 94    /23-10-2019                                                 ΑΔΑ: 6ΠΥΜΩ1Ρ-Ε3Ν 
 

Περίληψη 
 

Έγκριση της υπ’ αριθ. 9/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 
Κρεμαστής με θέμα: «Λήψη απόφασης για χωροθέτηση ενοικιαζόμενου κοινόχρηστου 
χώρου για Κ.Υ.Ε. στην Κοινότητά μας (τροποποίηση Κανονισμού Κοινόχρηστων χώρων)»  

 
Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 9/2019 

απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κρεμαστής με την οποία εισηγείται θετικά για τα 
παρακάτω : 

1)Στη χωροθέτηση ενοικιαζόμενου κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση 
τραπεζοκαθισμάτων μπροστά από το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ψητοπωλείο) που 
διατηρεί ο κ. Δημήτριος Κοκκάρης, πίσω από το Πνευματικό Κέντρο, στην πλατεία της Κοινότητας 
Κρεμαστής. 

2)Στην προτεινόμενη τροποποίηση του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Ρόδου και 
συγκεκριμένα του άρθρου 47 με θέμα «Δημοτική Κοινότητα Κρεμαστής», με την προσθήκη σε αυτό 
του τμήματος Ε6 = 28,50 τ.μ., καθώς και την τροποποίηση του σχεδιαγράμματος με αριθ. 9.1.2 που το 
συνοδεύει, ως ακολούθως: 

«άρθρο 47 Δημοτική Κοινότητα Κρεμαστής 
Στη Δημοτική Κοινότητα Κρεμαστής καθορίζονται συνολικά έξι (6) θέσεις κοινόχρηστου χώρου 

για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, εκ των οποίων οι τρεις (Ε1, Ε2, Ε3) βρίσκονται στην πλατεία της 
Βιβλιοθήκης, η μια (Ε6) πίσω από το Πνευματικό Κέντρο της πλατείας και οι δύο (Ε4, Ε5) στις 
προσόψεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της Λεωφ. Ελευθερίας, όπως σημειώνονται 
στα συνημμένα σχεδιαγράμματα (αριθ. Σχεδ. 9.1.1, 9.1.2). Αναλυτικότερα τα εμβαδά των 
παραχωρούμενων χώρων είναι : Ε1=50,00 τ.μ., Ε2=51,70 τ.μ., Ε3=36,20 τ.μ., Ε4=120,00 τ.μ., 
Ε5=650,00 τ.μ., και Ε6=28,50 τ.μ.»    

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την ΑΠ 788/5-8-2019 εισήγηση της Δνσης 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού η οποία έχει ως ακολούθως: 
 
       ΘΕΜΑ : Χωροθέτηση ενοικιαζόμενου κοινόχρηστου χώρου για Κ.Υ.Ε. 

στη Δημοτική Κοινότητα Κρεμαστής. (Τροποποίηση Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων) 

Σ Χ Ε Τ .  : Η υπ' αριθ. πρωτ. 788/22-04-2019 αίτηση του κ. Κοκκάρη Δημητρίου. 

 

Με την παραπάνω σχετική αίτηση ζητείται από τον κ. Κοκκάρη Δημήτριο η ενοικίαση 
κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματος 
υγειονομικού ενδιαφέροντος (ψητοπωλείο) που διατηρεί πίσω από το πνευματικό κέντρο 
στην πλατεία της Δημοτικής Κοινότητας Κρεμαστής.  

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Ρόδου (απόφαση 
υπ’ αριθ. 755/2014 Δ.Σ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα) και ειδικότερα σύμφωνα 
με το άρθρο 47,  στη Δημοτική Κοινότητα Κρεμαστής έχουν καθοριστεί συνολικά πέντε (05) 
θέσεις κοινόχρηστων χώρων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, εκ των οποίων οι τρεις 
(03) βρίσκονται στην πλατεία και οι δυο (02) στις προσόψεις καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος επί της Λεωφόρου Ελευθερίας. Με το παρόν αίτημα ζητείται η 
τροποποίηση του ανωτέρω Κανονισμού προκειμένου να συμπεριληφθεί σ' αυτόν ο 
αιτούμενος χώρος, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία της παρ. 1.3 του αρθ. 8 του 
Κανονισμού περί αιτήματος τροποποίησής του.  

Κατόπιν των παραπάνω και έχοντας επιπλέον υπόψη: 
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1.  Την υπ' αριθ. 52907/28-12-2009 (ΦΕΚ 2621Β'/31-12-2009) απόφαση 
Υπουργού ΠΕΚΑ με θέμα «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε 
κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» και 
ειδικότερα άρθρο 2 αυτού με θέμα «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΟ 
ΥΨΟΣ», σύμφωνα με το οποίο ισχύει ότι :  

  «Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών, που προορίζονται για 
την κυκλοφορία πεζών, επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, που χρησιμοποιείται για τη 
συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, με απαραίτητο ελάχιστο 
πλάτος 1,50 μ. (του κρασπέδου μη συνυπολογιζόμενου) ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό 
εμπόδιο και μέγιστη αποδεκτή εγκάρσια κλίση 2%. (...) 

 Σε όλο το μήκος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών επιβάλλεται πραγματικό ελεύθερο ύψος 
όδευσης πεζών ίσο με 2,20 μ. απολύτως ελεύθερο από οποιοδήποτε εμπόδιο (μαρκίζες, επιγραφές, 
σημάνσεις, πινακίδες, κλαδιά δέντρων, τέντες κ.λπ.). (...)». 

2. Την Εγκύκλιο 3/2011 του ΥΠΕΚΑ (αριθ. πρωτ. οικ.13612/24-03-2011) με 
θέμα «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της με αρ. 52907/28-12-2009 
απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ ''Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε 
κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών'' (ΦΕΚ 
2621Β'/31-12-2009)», και ειδικότερα τη 2η παράγραφο αυτής, στην οποία αναφέρεται ότι : 

 «Η εφαρμογή της απόφασης, από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, 
σύμφωνα με τα άρθρα 1, 8 και 9 αυτής αλλά και των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 28 του ν. 
2831/2000, κατ’ εξουσιοδότηση της οποίας εκδόθηκε, είναι υποχρεωτική για νέες διαμορφώσεις-
αναπλάσεις και ανακατασκευές κοινοχρήστων χώρων πόλεων και οικισμών, που προορίζονται για την 
κυκλοφορία πεζών. (...). Το ίδιο ισχύει και σε περιπτώσεις τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων, 
εμπορευμάτων, ψυγείων αναπηρικών περιπτέρων κλπ σε κοινοχρήστους χώρους, για τις οποίες οι ρυθμίσεις 
της απόφασης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο κατά τη χορήγηση της άδειας παραχώρησης της χρήσης 
του χώρου, όσο και κατά τον έλεγχο της επιτόπιας εφαρμογής». 

3. Τα συνυποβληθέντα με τη σχετική αίτηση : 

α. Το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του ιδιώτη πολιτικού μηχανικού Καμπουράκη 
Θ. Γεωργίου επί του οποίου απεικονίζεται ο αιτούμενος κοινόχρηστος χώρος με τα στοιχεία 
γωνιών 1-2-3-4-5-6-7-1, επιφάνειας 28,50 τ.μ. 

β. Την με αριθ. 1064688 γνωστοποίηση καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος του Δημητρίου Κοκκάρη με ημ/νια υποβολής 08-06-2018, για το κατάστημα που 
βρίσκεται στην οδό Περιγιαλενής 1 στη Δ.Κ. Κρεμαστής με δραστηριότητα επιχείρηση μαζικής 
εστίασης πλήρους επεξεργασίας (πλήρους γεύματος): ψητοπωλείο. 

4. Την επιτόπια αυτοψία μηχανικών της Υπηρεσίας μας κατά  την οποία 
διαπιστώθηκε ότι η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο αιτούμενο τμήμα κοινόχρηστου 
χώρου δεν θα παρεμποδίζει την κίνηση των πεζών ούτε θα παρακωλύει την κυκλοφορία. 

 
η Υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στο εν 

λόγω κατάστημα και προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 47 με θέμα «Δημοτική Κοινότητα 
Κρεμαστής» του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων (αποφ. 755/2014 Δ.Σ.), με την προσθήκη σε 
αυτήν του τμήματος Ε6 = 28,50 τ.μ., καθώς και την τροποποίηση του σχεδιαγράμματος με 
αριθ. 9.1.2 που το συνοδεύει, ως ακολούθως : 

«άρθρο 47 

Δημοτικη Κοινότητα Κρεμαστής 

Στη Δημοτική Κοινότητα Κρεμαστής καθορίζονται συνολικά έξι (06) θέσεις κοινόχρηστου 

χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, εκ των οποίων οι τρεις (Ε1, Ε2, Ε3) βρίσκονται στην 

πλατεία της Βιβλιοθήκης, η μια (Ε6) πίσω από το Πνευματικό Κέντρο της πλατείας και οι δυο (Ε4, Ε5) 
στις προσόψεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της Λεωφόρου Ελευθερίας, όπως 
σημειώνονται στα συνημμένα σχεδιαγράμματα (αριθ. σχεδ. 9.1.1, 9.1.2,). 

Αναλυτικότερα, τα εμβαδά των παραχωρούμενων χώρων είναι: E1 = 50,00 τ.μ., E2 = 51,70 
τ.μ., E3 = 36,20 τ.μ., Ε4 = 120,00 τ.μ., Ε5 = 650,00 τ.μ. και Ε6 = 28,50 τ.μ.». 

Κατόπιν των παραπάνω, διαβιβάζουμε το παρόν έγγραφο : 

3. στο Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού για τις δικές σας ενέργειες και εγκρίσεις, 
δεσμεύσεις και περιορισμούς στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας και  
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4. στο Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Κρεμαστής για τη γνωμοδότησή 
σας ως προς την προτεινόμενη τροποποίηση,  σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.3852/04-06-
2010 (ΦΕΚ 87Α'/07-06-2010) περί αρμοδιοτήτων συμβουλίου δημοτικής κοινότητας και 
του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α'/08-06-2006) περί κανονιστικών αποφάσεων 
και τη διαβίβαση της απόφασης στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.  

 

           Στη συνέχεια έλαβε το λόγο η παριστάμενη υπάλληλος της Δνσης Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού κ. Καραγιάννη Δέσποινα η οποία ανέπτυξε προφορικά την εισήγηση της υπηρεσίας. 

 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Μέλος): Ο συγκεκριμένος χώρος είναι στο πλάι του 

Πνευματικού Κέντρου, δεν εμποδίζει την είσοδο διότι αυτή είναι από την άλλη πλευρά, και δεν ενοχλεί 
ούτε την κυκλοφορία  ούτε και τη διέλευση των πεζών 

                       

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 την παρ. 4 του άρθρου 16 του Ν. 3254/2004 σύμφωνα με την 
οποία η αστυνομική αρχή μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την παραλαβή του σχετικού 
ερωτήματος του δήμου ή της κοινότητας, γνωματεύει αν υφίστανται λόγοι ασφάλειας της 
κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων που επιβάλλουν τη μη χορήγηση της αιτουμένης αδείας 
οπότε δεν χορηγείται αύτη. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία η άδεια χορηγείται και χωρίς 
τη γνωμάτευση της αστυνομικής αρχής». 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 

 
Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 9/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 

Κρεμαστής και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο 
Α) Τη χωροθέτηση κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων μπροστά από 

το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ψητοπωλείο) ιδιοκτησίας Δημητρίου Κοκκάρης πίσω από 
το Πνευματικό Κέντρο, στην πλατεία της Κοινότητας Κρεμαστής. 

Β) Την τροποποίηση του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Ρόδου και συγκεκριμένα του 
άρθρου 47 με θέμα «Δημοτική Κοινότητα Κρεμαστής», με την προσθήκη σε αυτό του τμήματος Ε6 = 
28,50 τ.μ., καθώς και την τροποποίηση του σχεδιαγράμματος με αριθ. 9.1.2 που το συνοδεύει, ως 
ακολούθως: 

«άρθρο 47 Δημοτική Κοινότητα Κρεμαστής 
Στη Δημοτική Κοινότητα Κρεμαστής καθορίζονται συνολικά έξι (6) θέσεις κοινόχρηστου χώρου 

για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, εκ των οποίων οι τρεις (Ε1, Ε2, Ε3) βρίσκονται στην πλατεία της 
Βιβλιοθήκης, η μια (Ε6) πίσω από το Πνευματικό Κέντρο της πλατείας και οι δύο (Ε4, Ε5) στις 
προσόψεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της Λεωφ. Ελευθερίας, όπως σημειώνονται 
στα συνημμένα σχεδιαγράμματα (αριθ. Σχεδ. 9.1.1, 9.1.2). Αναλυτικότερα τα εμβαδά των 
παραχωρούμενων χώρων είναι : Ε1=50,00 τ.μ., Ε2=51,70 τ.μ., Ε3=36,20 τ.μ., Ε4=120,00 τ.μ., 
Ε5=650,00 τ.μ., και Ε6=28,50 τ.μ.»     

 
Αρ. αποφ. 95    /23-10-2019                                                 ΑΔΑ: 6ΕΙΨΩ1Ρ-ΦΗΟ 
 

Περίληψη 
 
Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ. 165 γαιών Μάσσαρι για 

κατοικία επί δημοτικής οδού στην περιοχή Μάσσαρι. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής το ΑΠ 16/55528/16-10-

2019 έγγραφο της Δνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών που έχει ως κατωτέρω: 
 
Θέμα:  Έγκριση μελέτης  «εισόδου εξόδου» oχημάτων από την Κ.Μ. 165 γαιών 

Μασσάρων για κατοικία επί δημοτικής οδού στην περιοχή Μάσσαρι.  
 
Σχετικά: Η υπ΄αριθμό πρωτ. 16/40293/26-07-2019 αίτηση 
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 Η υπηρεσία μας με βάση το ΒΔ 465/70 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα 
προέβη στο έλεγχο του υποβληθέντος φακέλου που συνοδεύει το σχετικό αίτημα. 

 Σε συνεχεία συνέταξε Τεχνική μελέτη για την πρόταση «εισόδου – εξόδου» της εγκατάστασης 
του θέματος.   

 Σύμφωνα με την υπ΄αριθμό 3638/2015 απόφαση του ΣτΕ (Τμήμα Δ) 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.  

Με το παρόν έγγραφο σας αποστέλλουμε τη μελέτη καθώς και το θεωρημένο σχέδιο πρότασης 
«εισόδου εξόδου της εγκατάστασης του θέματος και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την Τεχνική Μελέτη «εισόδου εξόδου» 

οχημάτων από την Κ.Μ. 165 γαιών Μασσάρων για κατοικία επί δημοτικής οδού στην 
περιοχή Μάσσαρι η οποία έχει ως κατωτέρω: 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  

Η Υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την υποβαλλόμενη αίτηση με αριθμ. πρωτ. 16/40293/26-07-2019, της εταιρίας 
με την επωνυμία ‘ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.’   περί έγκρισης μελέτης «εισόδου 
– εξόδου» για το ακίνητο με χρήση κατοικία που βρίσκεται επί δημοτικής οδού στην περιοχή 
Μάσσαρι του Δήμου Ρόδου της Νήσου Ρόδου και συγκεκριμένα βρίσκεται στην κτηματολογική 
μερίδα 165 γαιών Μασσάρων. 

2. 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 και ισχύει μέχρι σήμερα. 

3. 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». 

4. 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.  

5. 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. 

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

7. Το φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού ιδιοκτησίας  της Κ.Μ.  165  γαιών 
Μασσάρων με αριθμό πρωτοκόλλου 5487/19, σύμφωνα με το οποίο αναφέρεται ότι η Κ.Μ 
165 ανήκει εξ΄ αδιαίρετου στον  Καλοκαιρινό Αλέξανδρο του Αναστασίου και στον 
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Καλοκαιρινό Ανδρέα Αντώνη του Αλεξάνδρου. Καθώς και  το κτηματολογικό σχεδιάγραμμα 
της Κ.Μ.  165  γαιών Μασσάρων με αριθμό πρωτοκόλλου 7543/19. 

8. Το φωτοαντίγραφο της  άδειας  οικοδομής 699/221/08 (ΧΟΠ 4816/29-07-03) με 
τίτλο «Νέα διώροφη οικοδομή με υπόγειο » 

9. Την υπεύθυνη δήλωση του κου Καλοκαιρινού Αλέξανδρου  σύμφωνα με την 
οποία δηλώνει ‘ότι έλαβε γνώση και συμφωνεί με την προτεινόμενη μελέτη εισόδου – 
εξόδου του Πολιτικού Μηχανικού Παρασκευά Δημήτριου με χρήση εγκατάστασης κατοικίας 
στο ακίνητο του το οποίο βρίσκεται επί Δημοτικής οδού στην περιοχή Μάσσαρι του Δήμου 
Ρόδου και συγκεκριμένα βρίσκεται στην κτηματολογική μερίδα 165 γαιών Μασσάρων’.  

10.  Την υπεύθυνη δήλωση του κου Καλοκαιρινού Ανδρέα Αντώνη   σύμφωνα 
με την οποία    δηλώνει ‘ότι έλαβε γνώση και συμφωνεί με την προτεινόμενη μελέτη 
εισόδου – εξόδου του Πολιτικού Μηχανικού Παρασκευά Δημήτριου με χρήση εγκατάστασης 
κατοικίας στο ακίνητο του το οποίο βρίσκεται επί Δημοτικής οδού στην περιοχή Μάσσαρι 
του Δήμου Ρόδου και συγκεκριμένα βρίσκεται στην κτηματολογική μερίδα 165 γαιών 
Μασσάρων’. 

11. Την υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού Παρασκευά Δημήτριου  ειδικότητας 
Πολιτικού Μηχανικού Τ.Ε.  σύμφωνα με την οποία δηλώνεται ότι στο ακίνητο το οποίο 
βρίσκεται επί δημοτικής οδού στην περιοχή Μάσσαρι δεν παρουσιάζονται σημεία 
λιμναζόντων υδάτων και γενικά η ροή σε ελεύθερη επιφάνεια των όμβριων υδάτων δεν 
δημιουργεί σε κανένα σημείο του προσώπου  συσσώρευση καθώς όλα τα σημεία και οι 
κλίσεις επαρκούν για την άμεση εκτόνωση αυτών.  

12. Την ανακοίνωση σύστασης εταιρίας με την επωνυμία « ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»  μέσω υπηρεσίας μίας στάσης με κωδικό έγγραφου e-YΜΣ 
151311220000/Α και αριθμό ΓΕΜΗ 151311220000 στο οποίο αναφέρεται ότι την εταιρία 
την εκπροσωπεί ο Καλοκαιρινός Αλέξανδρος. 

13. Το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτου μεταξύ των Αλέξανδρο Καλοκαιρινό 
του Αναστασίου ,του Καλοκαιρινού Ανδρέα Αντώνη του Αλεξάνδρου και της μισθώτριας 
εταιρίας Αλέξανδρος Καλοκαιρινός και ΣΙΑ ΕΕ  

14. Το υπ αριθμό πρωτ. 2/2015 έγγραφο της Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του 
Δήμου Ρόδου  περί θεώρησης όρων δόμησης στο οποίο αναφέρει ότι η Κ.Μ.165 γαιών 
Μασσάρων έχει πρόσωπο σε δημοτική οδό η οποία έχει χαρακτηριστεί ως κύρια και 
μοναδική σύμφωνα με το ΦΕΚ 427/ΑΑΠ/08 καθώς και ότι είναι άρτιο και οικοδομήσιμο 
κατά παρέκκλιση.  

15. Το ΦΕΚ 427/ΑΑΠ/08 περί χαρακτηρισμό δρόμου από την διασταύρωση της 
εθνικής οδού Ρόδου – Λίνδου έως την παραλία του οικισμού Χαράκι ως δημοτικό . 

16. Το υπ’ αριθμό πρωτ. Δ.Τ.Ε 2965/4-7-19  έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
με θέμα  

ζώνη απαλλοτρίωσης της παλιάς Ε.Ο. Μάσσαρι – Χαράκι στην Κ.Μ.165 γαιών 
Μασσάρων.  

17. Την επί τόπια αυτοψία στις 22/8/19 

 Προέβη στον έλεγχο των ανωτέρων  υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και   

 

Σ υ ν α ι ν ε ί  

με την υποβληθείσα, μελέτη πρότασης «εισόδου – εξόδου» οχημάτων,  της 
εγκατάστασης με χρήση κατοικία  που βρίσκεται εντός της  κτηματολογικής μερίδας 165 
γαιών Μάσσαρων, όπως αυτή αποτυπώνεται στο Σχέδιο Τ1 του κου Παρασκευά Δημήτριου 
ειδικότητας Πολίτικου Μηχανικού Τ.Ε και της κας Παρασκευά Δέσποινας ειδικότητας Διπλ.  
Πολίτικου Μηχανικού, επί δημοτικής οδού στην περιοχή Μάσσαρι.     

με τους εξής όρους: 
1. Να κατασκευαστεί ενιαίο άνοιγμα εισόδου- εξόδου  μήκους 5,00 μέτρων. 
2. Να τοποθετηθούν οι ρυθμιστικές πινακίδες Ρ-2, Ρ-27. 
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3. Να γίνει η οριζόντια σήμανση με την αναγραφή της λέξεως STOP όπως αυτό 
απεικονίζεται στο θεωρημένο σχέδιο. 

4. Να τοποθετηθεί επαρκής ηλεκτροφωτισμός στα σημεία εισόδου και εξόδου 
εντός της  κτηματολογικής μερίδας 165 γαιών Μασσάρων.  

5. Έμπροσθεν της Κ.Μ.165  Γαιών Μασσάρων η εταιρεία υποχρεούται να προβεί 
σε  οριζόντια διαγράμμιση του άξονα της οδού με διπλή συνεχή γραμμή έμπροσθεν της 
εισόδου – εξόδου και σε μήκος 50 μέτρων εκατέρωθεν αυτής. 

 
Όλα τα ανωτέρω απεικονίζονται αναλυτικά στο συνημμένο Σχέδιο Τ1  του Μηχανικού 

Παρασκευά Δημήτριου ειδικότητας Πολίτικου Μηχανικού Τ.Ε και της Μηχανικού  
Παρασκευά Δέσποινας ειδικότητας Διπλ.  Πολίτικου Μηχανικού το οποίο, η Υπηρεσία 
διόρθωσε και ΘΕΩΡΗΣΕ. 

 
I.  Ο  ιδιοκτήτης κατά την εκτέλεση των εργασιών  κατασκευής της εγκεκριμένης 

μελέτης «Εισόδου – Εξόδου» οχημάτων, υποχρεούται να εφαρμόσει πιστά το εγκεκριμένο 
σχέδιο,  

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 την εγκατάσταση από 
οποιαδήποτε άλλη θέση.  Η μοναδική πρόσβαση των οχημάτων  θα γίνεται δια μέσου 
της θεωρημένης εισόδου-εξόδου οχημάτων, επί της Κ.Μ 165 γαιών Μασσάρων όπως 
αυτό  φαίνεται στο θεωρημένο σχέδιο που συνοδεύει το παρόν έγγραφο μας.  

V.  Σε περίπτωση μελλοντικής διαπλάτυνσης του δρόμου ο ενδιαφερόμενος θα 
μεταφέρει την είσοδο - έξοδο οχημάτων, με δικά του έξοδα σε θέση που θα υποδείξει η 
υπηρεσία μας. 

VI.  Για επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων ή προσθήκη επιπλέον επιτρεπόμενων 
χρήσεων, απαιτείται νέα αίτηση για έγκριση μελέτης «εισόδου – εξόδου» οχημάτων. 

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 εισόδου-εξοδου 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. 

 
Η παρούσα θεωρημένη μελέτη αφορά αποκλειστικά και μόνο τους όρους «εισόδου 

εξόδου» οχημάτων, της Κ.Μ. 165  γαιών Μασσάρων για την εγκατάσταση με 

χρήση κατοικία, επί δημοτικής οδού και δεν υποκαθιστά αναγκαίες άδειες της 
εγκατάστασης από άλλη αρχή ούτε παρέχει νομιμοποίηση τυχόν αποκλίσεων της 
υφιστάμενης εγκατάστασης από όρους αρμοδιότητας άλλης αρχής. 

 
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο η παριστάμενη στη συνεδρίαση της Επιτροπής η μηχανικός της 

Δνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών κ. Κική Καμπουράκη η οποία ανέπτυξε προφορικά την Τεχνική 
Μελέτη και απάντησε στις διευκρινιστικές ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής. 

 
 
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. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 
 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της υποβληθείσας μελέτης - 
πρότασης «εισόδου – εξόδου» οχημάτων,  της εγκατάστασης με χρήση κατοικία  που 
βρίσκεται εντός της  κτηματολογικής μερίδας 165 γαιών Μάσσαρων, όπως αυτή 
αποτυπώνεται στο Σχέδιο Τ1 του κου Παρασκευά Δημήτριου ειδικότητας Πολίτικου 
Μηχανικού Τ.Ε και της κας Παρασκευά Δέσποινας ειδικότητας Διπλ.  Πολίτικου Μηχανικού, 
επί δημοτικής οδού στην περιοχή Μάσσαρι.     

με τους εξής όρους: 
1. Να κατασκευαστεί ενιαίο άνοιγμα εισόδου- εξόδου  μήκους 5,00 μέτρων. 
2. Να τοποθετηθούν οι ρυθμιστικές πινακίδες Ρ-2, Ρ-27. 
3. Να γίνει η οριζόντια σήμανση με την αναγραφή της λέξεως STOP όπως αυτό 

απεικονίζεται στο θεωρημένο σχέδιο. 
4. Να τοποθετηθεί επαρκής ηλεκτροφωτισμός στα σημεία εισόδου και εξόδου εντός 

της  κτηματολογικής μερίδας 165 γαιών Μασσάρων.  
5. Έμπροσθεν της Κ.Μ.165  Γαιών Μασσάρων η εταιρεία υποχρεούται να προβεί σε  

οριζόντια διαγράμμιση του άξονα της οδού με διπλή συνεχή γραμμή έμπροσθεν της 
εισόδου – εξόδου και σε μήκος 50 μέτρων εκατέρωθεν αυτής. 

 
Όλα τα ανωτέρω απεικονίζονται αναλυτικά στο συνημμένο Σχέδιο Τ1  του Μηχανικού 

Παρασκευά Δημήτριου ειδικότητας Πολίτικου Μηχανικού Τ.Ε και της Μηχανικού  
Παρασκευά Δέσποινας ειδικότητας Διπλ.  Πολίτικου Μηχανικού το οποίο, η Υπηρεσία 
διόρθωσε και ΘΕΩΡΗΣΕ. 

 
I. Ο  ιδιοκτήτης κατά την εκτέλεση των εργασιών  κατασκευής της εγκεκριμένης 

μελέτης «Εισόδου – Εξόδου» οχημάτων, υποχρεούται να εφαρμόσει πιστά το εγκεκριμένο 
σχέδιο,   

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 την εγκατάσταση από 
οποιαδήποτε άλλη θέση.  Η μοναδική πρόσβαση των οχημάτων  θα γίνεται δια μέσου 
της θεωρημένης εισόδου-εξόδου οχημάτων, επί της Κ.Μ 165 γαιών Μασσάρων όπως 
αυτό  φαίνεται στο θεωρημένο σχέδιο που συνοδεύει το παρόν έγγραφο μας.  

V. Σε περίπτωση μελλοντικής διαπλάτυνσης του δρόμου ο ενδιαφερόμενος θα 
μεταφέρει την είσοδο - έξοδο οχημάτων, με δικά του έξοδα σε θέση που θα υποδείξει η 
υπηρεσία μας. 

VI. Για επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων ή προσθήκη επιπλέον επιτρεπόμενων 
χρήσεων, απαιτείται νέα αίτηση για έγκριση μελέτης «εισόδου – εξόδου» οχημάτων. 

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 εισόδου-εξοδου 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. 

 
Η παρούσα θεωρημένη μελέτη αφορά αποκλειστικά και μόνο τους όρους «εισόδου 

εξόδου» οχημάτων, της Κ.Μ. 165  γαιών Μασσάρων για την εγκατάσταση με χρήση 
κατοικία, επί δημοτικής οδού και δεν υποκαθιστά αναγκαίες άδειες της εγκατάστασης 
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από άλλη αρχή ούτε παρέχει νομιμοποίηση τυχόν αποκλίσεων της υφιστάμενης 
εγκατάστασης από όρους αρμοδιότητας άλλης αρχής. 

 
Αρ. αποφ. 96    /23-10-2019                                                 ΑΔΑ: ΩΓΠΛΩ1Ρ-ΟΒΙ   
 

Περίληψη 
 

 Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων της εγκατάστασης «Νέας Διώροφης 
οικοδομής Καταστήματα στο ισόγειο και γραφεία στον όροφο»  στην Κ.Μ.1579 γαιών 
Ασκληπιείου Ρόδου, επί  αποχαρακτηρισμένου τμήματος παλαιάς Επαρχιακής οδού Λάρδου 
-Κιοταρίου -Γενναδίου (ΦΕΚ 463/Δ/30-08-1990) 

 
Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής το ΑΠ 16/55537/16-10-

2019 έγγραφο της Δνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών που έχει ως κατωτέρω: 
 
Θέμα: Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων της εγκατάστασης «Νέας 

Διώροφης οικοδομής Καταστήματα στο ισόγειο και γραφεία στον όροφο»  στην Κ.Μ.1579 
γαιών Ασκληπιείου Ρόδου, επί  αποχαρακτηρισμένου τμήματος παλαιάς Επαρχιακής οδού 
Λάρδου -Κιοταρίου -Γενναδίου (ΦΕΚ 463/Δ/30-08-1990) 

 
Σχετικά: Η υπ΄αριθμό πρωτ. 16/46640/03-09-2019 αίτηση  

 
 Η υπηρεσία μας με βάση το ΒΔ 465/70 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι 

σήμερα προέβη στο έλεγχο του υποβληθέντος φακέλου που συνοδεύει το σχετικό αίτημα. 
 Σε συνεχεία συνέταξε Τεχνική μελέτη για την πρόταση «εισόδου – εξόδου» της 

εγκατάστασης του θέματος.   

 Σύμφωνα με την υπ΄αριθμό 3638/2015 απόφαση του ΣτΕ (Τμήμα Δ) 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. 

 Με το παρόν έγγραφο σας αποστέλλουμε τη μελέτη καθώς και το θεωρημένο 
σχέδιο πρότασης «εισόδου εξόδου της εγκατάστασης του θέματος και παρακαλούμε για τις 
δικές σας ενέργειες. 

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την Τεχνική Μελέτη που έχει ως ακολούθως: 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Η Υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη: 

18. Την υποβαλλόμενη αίτηση με αριθμ. πρωτ. 16/46640/03-09-2019 του Κου 
Παπαγρηγορίου  Νικολάου, Αρχιτέκτονα μηχανικού, εξουσιοδοτημένου από τoν ιδιοκτήτη Κο 
Φασουλάρη Νικόλαο του Βασιλείου με Α.Δ.Τ.ΑΙ924307, να υπογράφει, να καταθέτει και να 
παραλαμβάνει έγγραφα ή σχέδια για λογαριασμό του για την έγκριση μελέτης εισόδου – εξόδου στην 
ΚΜ 1579 γαιών Ασκληπιείου. 

19. 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. 

20. 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 
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•  «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». 

21. 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.  

22. 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 

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

24. Το με αρ. πρωτ.7445/16 κτηματολογικό σχεδιάγραμμα και το με αρ. πρωτ.Α & Β 
227/2019 πιστοποιητικό ιδιοκτησίας της κτηματολογικής μερίδας  1579 γαιών Ασκληπιείου Ρόδου. 

25. Την υπεύθυνη δήλωση του κου Φασουλάρη Νικολάου  σύμφωνα με την οποία δηλώνει ότι 
έλαβε γνώση και συμφωνεί με την προτεινόμενη «είσοδο – έξοδο» ή της «κυκλοφοριακής σύνδεσης» του 
Μηχανικού  Κου Νικολάου Παπαγρηγορίου Αρχιτέκτονα Μηχανικού με ΑΜ ΤΕΕ 98176 για χρήση 
εγκατάστασης "Καταστήματα στο ισόγειο και γραφεία στον όροφο" στο ακίνητο μου Μ.Γ.1579 
Ασκληπιείου Ρόδου . 

26. Την υπεύθυνη δήλωση του Διπλωματούχου Αρχιτέκτονα Μηχανικού Κου Παπαγρηγορίου  
Νικολάου, σύμφωνα με την οποία δηλώνει ότι δεν παρουσιάζονται σημεία λιμναζόντων υδάτων και γενικά 
η ροή σε ελεύθερη επιφάνεια των ομβρίων υδάτων δεν δημιουργεί σε κανένα σημείο του προσώπου 
συσσώρευση ,καθώς σε όλα τα σημεία οι κλίσεις επαρκούν για την άμεση εκτόνωση αυτών από την 
εγκατάσταση "Καταστήματα στο ισόγειο και γραφεία στον όροφο " εντός της Κ.Μ.1579 Γαιών 
Ασκληπιείου. 

27. Την υπ' αριθμό πρωτ. αίτηση  7040 «ΕΚΓΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ» της Υπηρεσίας Δόμησης του 
Δήμου Ρόδου με τίτλο έργου «Νέα  διώροφη οικοδομή -Καταστήματα στο ισόγειο και γραφεία στον 
όροφο» 

28. Το υπ αριθμό πρωτ. 1469/26-08-19 έγγραφο της Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου 
Ρόδου περί χαρακτηρισμού της οδού έμπροσθεν της ΚΜ 1579 γαιών Ασκληπιείου Ρόδου  σύμφωνα με το 
ΦΕΚ 463/Δ/30-08-90. 

29. Το υπ αριθμό πρωτ. 1480/02-09-2019 έγγραφο της Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού 
Δήμου Ρόδου περί θεώρησης όρων δόμησης. 

30. Την τεχνική έκθεση του Διπλωματούχου Αρχιτέκτονα Μηχανικού Κου Παπαγρηγορίου 
Νικολάου  

 

31. Την αυτοψία που διενεργήθηκε από κλιμάκιο της υπηρεσίας μας στις 10-09-19. 

Προέβη στον έλεγχο των ανωτέρων  υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και   

Σ υ ν α ι ν ε ί  

 
με την υποβληθείσα μελέτη πρότασης «εισόδου – εξόδου» οχημάτων,  της εγκατάστασης 

«Νέα διώροφη οικοδομή -Καταστήματα στο ισόγειο και γραφεία στον όροφο» εντός της Κ.Μ. 1579 
γαιών Ασκληπιείου Ρόδου όπως αυτή αποτυπώνεται στο Σχέδιο Σ.1.10 του Διπλωματούχου 
Αρχιτέκτονα Μηχανικού Παπαγρηγορίου, επί του αποχαρακτηρισμένου τμήματος παλαιάς Επαρχιακής 
οδού Λάρδου -Κιοταρίου-Γενναδίου (ΦΕΚ 463/Δ/30-08-1990). 

με τους εξής όρους: 
6. Να κατασκευαστεί ενιαίο άνοιγμα εισόδου- εξόδου  μήκους 5,9 μέτρων. 
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7. Να τοποθετηθούν οι ρυθμιστικές πινακίδες Ρ-2, Ρ-27. 
8. Να γίνει η οριζόντια σήμανση με την αναγραφή της λέξεων STOP όπως αυτό 

απεικονίζεται στο θεωρημένο σχέδιο. 
9. Να τοποθετηθεί επαρκής ηλεκτροφωτισμός στο σημείο  εισόδου και εξόδου εντός της  

Κ.Μ. 1579 γαιών Ασκληπιείου Ρόδου. 
10. Έμπροσθεν της Κ.Μ.1579  Γαιών Ασκληπιείου η εταιρεία υποχρεούται να προβεί σε  

οριζόντια διαγράμμιση του άξονα της οδού με διπλή συνεχή γραμμή έμπροσθεν της εισόδου – εξόδου 
και σε μήκος 50 μέτρων εκατέρωθεν αυτής. 

  
 
Όλα τα ανωτέρω απεικονίζονται αναλυτικά στο συνημμένο Σχέδιο Σ.1.10 του Διπλωματούχου  

Αρχιτέκτονα Μηχανικού Κου Παπαγρηγορίου  Νικολάου  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  

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 την εγκατάσταση από οποιαδήποτε 
άλλη θέση.  Η μοναδική πρόσβαση των οχημάτων γίνετε δια μέσου της θεωρημένης εισόδου-εξόδου.  

XII. Σε περίπτωση  αλλαγής των γεωμετρικών στοιχείων του δρόμου ο ενδιαφερόμενος θα 
μεταφέρει την είσοδο - έξοδο με δικά του έξοδα σε θέση που θα υποδείξει η υπηρεσία μας. 

XIII. Για επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων ή προσθήκη επιπλέον επιτρεπόμενων χρήσεων, 
απαιτείται νέα αίτηση για έγκριση μελέτης «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 εισόδου-εξοδου 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 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 λειτουργίας 
της εγκατάστασης. 

 
Η παρούσα θεωρημένη μελέτη αφορά αποκλειστικά και μόνο τους όρους «εισόδου εξόδου» 

οχημάτων της Κ.Μ. 1579 γαιών Ασκληπιείου Ρόδου για την εγκατάσταση «Νέας διώροφης 
οικοδομής -Καταστήματα στο ισόγειο και γραφεία στον όροφο»  επί αποχαρακτηρισμένης παλαιάς 
Επαρχιακής οδού Λάρδου -Κιοταρίου-Γενναδίου (ΦΕΚ 463/Δ/30-08-1990) και δεν 
υποκαθιστά αναγκαίες άδειες της εγκατάστασης από άλλη αρχή ούτε παρέχει νομιμοποίηση τυχόν 
αποκλίσεων της υφιστάμενης εγκατάστασης από όρους αρμοδιότητας άλλης αρχής. 

 
 
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο η παριστάμενη στη συνεδρίαση της Επιτροπής η μηχανικός της 

Δνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών κ. Κική Καμπουράκη η οποία ανέπτυξε προφορικά την Τεχνική 
Μελέτη και απάντησε στις διευκρινιστικές ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής. 
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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 υποβληθείσας μελέτης- πρότασης 

«εισόδου – εξόδου» οχημάτων,  της εγκατάστασης «Νέα διώροφη οικοδομή -Καταστήματα στο 
ισόγειο και γραφεία στον όροφο» εντός της Κ.Μ. 1579 γαιών Ασκληπιείου Ρόδου όπως αυτή 
αποτυπώνεται στο Σχέδιο Σ.1.10 του Διπλωματούχου Αρχιτέκτονα Μηχανικού Nik. Παπαγρηγορίου, επί 
του αποχαρακτηρισμένου τμήματος παλαιάς Επαρχιακής οδού Λάρδου -Κιοταρίου-Γενναδίου (ΦΕΚ 
463/Δ/30-08-1990). 

με τους εξής όρους: 
1. Να κατασκευαστεί ενιαίο άνοιγμα εισόδου- εξόδου  μήκους 5,9 μέτρων. 
2. Να τοποθετηθούν οι ρυθμιστικές πινακίδες Ρ-2, Ρ-27. 
3. Να γίνει η οριζόντια σήμανση με την αναγραφή της λέξεων STOP όπως αυτό απεικονίζεται στο 

θεωρημένο σχέδιο. 
4. Να τοποθετηθεί επαρκής ηλεκτροφωτισμός στο σημείο  εισόδου και εξόδου εντός της  Κ.Μ. 

1579 γαιών Ασκληπιείου Ρόδου. 
5. Έμπροσθεν της Κ.Μ.1579  Γαιών Ασκληπιείου η εταιρεία υποχρεούται να προβεί σε  οριζόντια 

διαγράμμιση του άξονα της οδού με διπλή συνεχή γραμμή έμπροσθεν της εισόδου – εξόδου και σε 
μήκος 50 μέτρων εκατέρωθεν αυτής.  

 
Όλα τα ανωτέρω απεικονίζονται αναλυτικά στο συνημμένο Σχέδιο Σ.1.10 του Διπλωματούχου  

Αρχιτέκτονα Μηχανικού Κου Παπαγρηγορίου  Νικολάου  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  
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 την εγκατάσταση από 
οποιαδήποτε άλλη θέση.  Η μοναδική πρόσβαση των οχημάτων γίνετε δια μέσου της θεωρημένης 
εισόδου-εξόδου.  

V. Σε περίπτωση  αλλαγής των γεωμετρικών στοιχείων του δρόμου ο ενδιαφερόμενος θα 
μεταφέρει την είσοδο - έξοδο με δικά του έξοδα σε θέση που θα υποδείξει η υπηρεσία μας. 

VI. Για επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων ή προσθήκη επιπλέον επιτρεπόμενων χρήσεων, 
απαιτείται νέα αίτηση για έγκριση μελέτης «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 εισόδου-εξοδου 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 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 λειτουργίας 
της εγκατάστασης. 
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Η παρούσα θεωρημένη μελέτη αφορά αποκλειστικά και μόνο τους όρους «εισόδου εξόδου» 
οχημάτων της Κ.Μ. 1579 γαιών Ασκληπιείου Ρόδου για την εγκατάσταση «Νέας διώροφης 
οικοδομής -Καταστήματα στο ισόγειο και γραφεία στον όροφο»  επί αποχαρακτηρισμένης παλαιάς 
Επαρχιακής οδού Λάρδου -Κιοταρίου-Γενναδίου (ΦΕΚ 463/Δ/30-08-1990) και δεν 
υποκαθιστά αναγκαίες άδειες της εγκατάστασης από άλλη αρχή ούτε παρέχει νομιμοποίηση τυχόν 
αποκλίσεων της υφιστάμενης εγκατάστασης από όρους αρμοδιότητας άλλης αρχής. 

 
Αρ. αποφ. 97    /23-10-2019                                                 ΑΔΑ: 6ΔΗΒΩ1Ρ-3ΦΦ   
 

Περίληψη 
Παραχώρηση και Χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης κατ εφαρμογή της 

Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτή τροποποιήθηκε - 
συμπληρώθηκε με την υπ΄αριθμό απόφαση 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με 
καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου. 

 
Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής το ΑΠ 16/55565/16-10-

2019 έγγραφο της Δνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών που αφορά στο θέμα και έχει ως ακολούθως: 

 
Θέμα: Παραχώρηση και Χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης κατ εφαρμογή της 

Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτή τροποποιήθηκε - 
συμπληρώθηκε με την υπ΄αριθμό απόφαση 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους 
Κοινοχρήστου Χώρου  

Σχετ: 1) Οι υπ΄αριθμό 309 και 504/2018 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου 
2) Οι Υποβληθείσες αιτήσεις (Επισυναπτόμενος Πίνακας) 
 
Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπ΄ όψη τα ανωτέρω σχετικά, τον Κώδικά Οδικής Κυκλοφορίας 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, τις ισχύουσες κανονιστικές αποφάσεις περί 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, τα γεωμετρικά στοιχεία των οδών καθώς και τις ανάγκες ζήτησης χώρων 
στάθμευσης,  προέβη σε αυτοψία για τη δυνατότητα χωροθέτησης θέσεων στάσης/στάθμευσης των 
αιτούντων.  

Στο Πίνακα  που ακολουθεί φαίνονται αναλυτικά όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την 
χωροθέτηση των θέσεων στάσης/στάθμευσης ανά επιχείρηση.  

Με την υπ΄αριθμό απόφαση 129/07-02-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παραχώρηση 1 θέσεως 
διαστάσεων (2,50 Χ8,00) στην τράπεζα Τράπεζαs Eurobank -Ergasias A.E επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου .  

Στο  σχετικό αίτημα που αναγράφεται στον Πίνακα , η τράπεζα αιτήθηκε τη μεταφορά της θέσεως αυτής για το έτος 2019 
στην οδό Αβέρωφ.  Με την παρούσα εισήγηση εγκρίνεται η μεταφορά της θέσεως στην οδό Αβέρωφ  και η ανανέωση της για το 
έτος 2020 (εφ όσον καταβληθεί το αντίστοιχο ποσό του πίνακα). 

 
Οι δικαιούχοι του Πίνακα μετά την έγκριση της παραχώρησης θέσεως από το 

Δημοτικό Συμβούλιο, θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό που τους αναλογεί στο Τμήμα 
Προσόδων του Δήμου Ρόδου και εν συνεχεία  να προμηθευτούν με δικά τους έξοδα την  
ανάλογη Πινακίδα. Η τοποθέτηση της πινακίδας και η οριζόντια διαγράμμιση θα 
πραγματοποιηθεί από το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Ρόδου 

Για την χωροθέτηση θα εφαρμοστεί η διαδικασία που αναφέρεται στην υπ΄αριθμό απόφαση 
309/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
 

Α
/
Α 

Διεύθυνση 
Χωροθέτησης 

θέσεως 

ΕΙΔΟΣ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Αριθμός 
πρωτ. 

Αίτησης 

Τέλος 
Κοινοχρ
ήστου 

χώρου €  

ΙΣΧΥΣ 
ΕΩΣ 

1 

ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 
35:X.Θ.ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ 
87 ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 
ΤΟΜΗΣ ΤΩΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΩΝ  
Χ:878319.72 και 
Υ:4041742.73 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 2* 
CENTER A 
CHRIS 

2/46858/04-
09-2019 

300,00 

 
31-12-
2019 
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2 

ΑΒΕΡΩΦ & 
ΚΑΡΠΑΘΟΥ: 
X.Θ.ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ 87 
ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 
ΤΟΜΗΣ ΤΩΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΩΝ 
X:.878543.42   
Y:4041639.50 

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 
EUROBANK 

2/50282/20-
09-2019 

600,00 

 
31-12-
2020 

 
                        

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 Παραχώρηση και Χωροθέτηση θέσεων 

στάσης/στάθμευσης κατ εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου 
όπως αυτή τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με την υπ΄αριθμό απόφαση 504/2018 του Δημοτικού 
Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου στους παρακάτω: 
 
  

Α
/
Α 

Διεύθυνση 
Χωροθέτησης 

θέσεως 

ΕΙΔΟΣ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Αριθμός 
πρωτ. 

Αίτησης 

Τέλος 
Κοινοχρ
ήστου 

χώρου €  

ΙΣΧΥΣ 
ΕΩΣ 

1 

ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 
35:X.Θ.ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ 
87 ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 
ΤΟΜΗΣ ΤΩΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΩΝ  
Χ:878319.72 και 
Υ:4041742.73 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 2* 
CENTER A 
CHRIS 

2/46858/04-
09-2019 

300,00 

 
31-12-
2019 

2 

ΑΒΕΡΩΦ & 
ΚΑΡΠΑΘΟΥ: 
X.Θ.ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ 87 
ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 
ΤΟΜΗΣ ΤΩΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΩΝ 
X:.878543.42   
Y:4041639.50 

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 
EUROBANK 

2/50282/20-
09-2019 

600,00 

 
31-12-
2020 

 
 
Αρ. αποφ. 98    /23-10-2019                                                 ΑΔΑ: 66ΥΑΩ1Ρ-ΙΚΥ 
 

Περίληψη 
 

Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 
καταστήματος της ΑΦΟΙ ΛΕΒΕΝΤΗ ΟΕ στο πάρκο ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. (Έγγραφο ΑΠ 2605/03-7-
2019 της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης). 

 
Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής το ΑΠ 2605/3-7-2019 έγγραφο 

της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης το οποίο έχει ως εξής: 
 
                       ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
Σας διαβιβάζουμε τον φάκελο του καταστήματος ιδιοκτησίας «ΑΦΟΙ ΛΕΒΕΝΤΗ ΟΕ» όπου σύμφωνα με 

την υπ. αρ. 1504/2019 έκθεση αυτοψίας αυθαιρέτων κατασκευών και υπολογισμού προστίμων και σύμφωνα 
με το Ν. 1337/83 άρθρο 17 παρ. 7 (ΦΕΚ 33/α της 1403-1983 περί νέων αυθαιρέτων ο φερόμενος ιδιοκτήτης 
διαοιστώθηκε να λειτουργεί την επιχείρηση του έχοντας: 
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α) τοποθετήσει αυθαίρετες κατασκευές επί κοινοχρήστου χώρου (Πάρκο Δημοκρατίας) ήτοι: 
προσθήκη κατ’ έκταση επί υφιστάμενου κτίσματος αναψυκτηρίου – περιπτέρου (Ε1), μετατροπή κατασκευής 
(κιόσκι) σε κλειστό χώρο (Ε2), κατασκευή κλειστού χώρου σε τμήμα του πάρκου προοριζόμενο για την 
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (Ε3) και κατασκευή ξύλινου οικίσκου (Ε4). 

β) Αυθαίρετη περίφραξη με ξύλινους πασσάλους και συρματόπλεγμα. 
γ)  Αυθαίρετες λοιπές κατασκευές ήτοι μεταλλικοί κοιλοδοκοί για την κατασκευή μεταλλικής 

πέργκολας. 
Η  Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης με το υπ. αρ. 2021/2019 έγγραφο κάλεσε τον ενδιαφερόμενο για τυχόν 

αντιρρήσεις του. 

Σας παρακαλούμε για εισαγωγή της υπόθεσης και για λήψη απόφασης που αφορά στη σχετική άδεια 
του καταστήματος, στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης, βάσει του άρθρου 73, παρ. 1, περ. α’ , 
υποπερ. 2 και άρθρ. 75 παρ. 3 του ν.3852/2010. 

Επίσης η Νομική Υπηρεσία στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να διατυπώσει την εισήγηση 
της.       

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος κ. Κ. Ταρασλιάς  έθεσε υπόψη των μελών την υπ’ αριθ. 15/2019 έκθεση 
αυτοψίας που έχει ως κατωτέρω: 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ 

1) 
ΔΙΕΥΘΥΝ
ΣΗ: 

ΟΔΟΣ/ΑΡΙ
Θ.: Δημοκρατίας ΟΡΟΦΟΣ: 

 
Ισόγειο 

Ο.Τ.
: - ΔΗΜΟΣ: 

ΡΟΔΟ
Υ ΠΕΡΙΟΧΗ: Πάρκο Δημοκρατίας 

2) ΚΑΕΚ 
ή Κ.Μ: Κ.Χ. 
1) ΑΡΙΘ. ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ  
ή ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ: - 
4) ΣΥΝΤ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΒΟΛΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΣΑ ’87: Χ: 878241.47 Υ: 

4041297.0
4 

 

Οι υπάλληλοι της Δ/νσης Πολεοδομικών Εφαρμογών (Υπηρεσίας Δόμησης) του Δήμου Ρόδου Κων/νος 
ΣΚΟΥΜΙΟΣ και Γεώργιος ΠΕΡΟΣ διενεργήσαμε σήμερα την 06/05/2019 αυτοψία στην παραπάνω 
οικοδομή – κατασκευή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του υπ’ αριθ. 267/98 Π.Δ. 
(Φ.Ε.Κ. 195/Α/1998) «Διαδικασία χαρακτηρισμού και κατεδάφισης νέων αυθαίρετων κατασκευών, 
τρόπος εκτίμησης της αξίας και καθορισμός του ύψους των προστίμων αυτών» όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν σήμερα, των άρθρων 81, 91, 92, 93, 94 του Ν.4495/2017 (Φ.Ε.Κ. 167/Α/3-11-2017) και 
της Εγκυκλίου 1/16-11-2017 του ΥΠΕΚΑ και διαπίστωσα – διαπιστώσαμε, τα εξής:  
 
1) Αυθαίρετα κτίσματα επί κοινοχρήστου χώρου (Πάρκο Δημοκρατίας) ήτοι: προσθήκη κατ’ έκταση 
επί υφιστάμενου κτίσματος αναψυκτηρίου – περιπτέρου (Ε1), μετατροπή κατασκευής (κιόσκι) σε 
κλειστό χώρο (Ε2), κατασκευή κλειστού χώρου σε τμήμα του πάρκου προοριζόμενο για την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων (Ε3) και κατασκευή ξύλινου οικίσκου (Ε4). 
2) Αυθαίρετη περίφραξη με ξύλινους πασσάλους και συρματόπλεγμα. 
3)  Αυθαίρετες λοιπές κατασκευές ήτοι μεταλλικοί κοιλοδοκοί για την κατασκευή μεταλλικής 
πέργκολας. 

 
Οι παραπάνω εργασίες θεωρούνται αυθαίρετες κατά παράβαση του άρθρου 4 του Ν.4067/2012 
(Ν.Ο.Κ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 του Ν.4178/2013, του άρθρου 29 του 
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Ν.4495/2017, κατά την έννοια των παρ. 1,3 του άρθρου 81 του Ν.4495/2017 και της Υπουργικής 
Απόφασης 3046/304/3-2-1989 «Κτιριοδοµικός Κανονισµός».  
 
Στάδιο εργασιών:  αποπερατωμένο 100% . 

 
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ – ΧΑΡΤΗΣ 

 
 

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ 
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Σκαρίφημα Κ.Χ.                                  

 
Περιγράμματα κλειστών χώρων 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ 

Α. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ (N.4495/2017 άρθρο 94, ΦΕΚ 167/Α/3-11-2017) 

ΑΑ. Αξία Αυθαιρέτου που αντιστοιχεί σε επιφάνεια χώρου  

Αξία Αυθαιρέτου (ΑΑ) = Ε * ΤΖ = 308,32 * 1.800,00 = 554.976,00 € 

Εμβαδόν Ε = Ε1 + Ε2 + Ε3 + Ε4 = 165,50 + 56,18 + 82,64 + 4,00 = 308,32 τ.μ. 
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Τιμή Ζώνης ΤΖ = 1.800,00 € 

ΒΒ. Αξία Αυθαιρέτου που δεν αντιστοιχεί σε επιφάνεια χώρου και ειδικές πρόχειρες 

κατασκευές (αναλυτικός προϋπολογισμός) 

Αξία Αυθαιρέτου (ΑΑ) = 761,75 € 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ  

Πάσσαλοι ξύλινοι 

ΚΩΔ. 20.02     40,00 (τεμ.) * 1,60 (μ.μ.) + (5 + 8+ 3) (τεμ.) * 1,00 (μ.μ.) = 64,00 + 16,00 = 80,00 

μ.μ. 

Συρματόπλεγμα τετραγωνικής οπής 

ΚΩΔ. 20.04     (66,60 + 7,50 + 4,00) (μ.μ.) * 1,00 (μ.μ.) = 78,10 * 1,00 = 78,10 τ.μ. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΚΩΔ. Είδος εργασίας 
Μονάδα Τιμή 

Ποσότητα 
Σύνολο 

€ μέτρησης 
μονάδος 

(€) 

1 20.02     Πάσσαλοι ξύλινοι μ.μ. 2,20 80,00 176,00 

2 20.04     
Συρματόπλεγμα 

τετραγωνικής οπής  
τ.μ. 7,50 78,10 585,75 

 Γενικό Σύνολο : 761,75 

 
 
ΓΓ. Αξία για πολεοδομικές παραβάσεις της παρ. 3 του άρθρου 81  

1 Π.Π. άρθρου 81 παρ. ε εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμακας της παρ. 2 του άρθρου 29 χωρίς την 

προηγούμενη έκδοση της σχετικής έγκρισης και χωρίς την έγκριση του Σ.Α. 

Συμβατική Ολική Αξία Αυθαιρέτου (Α) = ΑΑ + ΒΒ + ΓΓ = 554.976,00 + 761,75 + 1.000,00 

= = 556.737,75 € 

 
Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ 

 
Αξία αυθαιρέτου (Α) Χ Σπ Χ 100% (N.4495/2017 άρθρο 94, παρ. 2α, ΦΕΚ 167/Α/3-11-2017) 

Πρόστιμο ανέγερσης = 556.737,75 Χ 1,20 Χ 100 % = 668.085,30 ευρώ > 250 ευρώ (ελάχιστο 
πρόστιμο ανέγερσης)  

κατά συνέπεια: Πρόστιμο ανέγερσης = 668.085,30 ευρώ 

Συντελεστής Περιβαλλοντικής Επιβάρυνσης (Σπ) ανάλογα με την περιοχή του αυθαιρέτου:  

Σ = 1,20       για αυθαίρετες κατασκευές που βρίσκονται εντός προστατευόμενων περιοχών, δηλαδή 
εντός περιοχών Natura, δασών, ρεμάτων, αιγιαλού-παραλίας και αρχαιολογικού χώρου 
ζώνης Α 

Σ = 1,00    για τις υπόλοιπες περιπτώσεις αυθαιρέτων 

 
Γ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

 
Πρόστιμο ανέγερσης Χ 50% (N.4495/2017 άρθρο 94, παρ. 2β, ΦΕΚ 167/Α/3-11-2017) 

Πρόστιμο διατήρησης = 668.085,30 Χ 50% = 334.042,65 ευρώ > 100 ευρώ (ελάχιστο πρόστιμο 
διατήρησης)  

κατά συνέπεια: Πρόστιμο διατήρησης = 334.042,65 ευρώ 
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Το πρόστιμο διατήρησης καταβάλλεται από το χρόνο σύνταξης της έκθεσης αυτοψίας του αυθαιρέτου 
και για κάθε συνεχόμενο χρόνο, μέχρι την κατεδάφιση ή την νομιμοποίησή του. (παρ. 2β, άρθρο 94 
ν.4495/2017) 
 
1. Επιβάλλεται η κατεδάφιση των αυθαιρέτων κατασκευών, που περιγράφονται ανωτέρω, 
εκτός αν ο ιδιοκτήτης ή κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει ένσταση (ή ενδικοφανή προσφυγή κατά την 
έννοια του άρθρου 93 του Ν.4495/2017) κατά της παρούσας έκθεσης.  
2. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από 
την κοινοποίηση της απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν.4495/17, να υποβάλλει στην αρμόδια 
πολεοδομική υπηρεσία: 
α) είτε ενδικοφανή προσφυγή με τα συνοδευτικά στοιχεία που αποδεικνύουν τα αναφερόμενα σε 
αυτήν (π.χ. οικοδομική άδεια, δήλωση Α.Ν.410/1968, τίτλο Ν.720/1977, δήλωση Ν.1337/1983, 
απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση άρθ. παρ.8 Ν.1512/1985 κλπ). Επίσης, είναι δυνατό να 
εκτίθενται απόψεις και στοιχεία που να αμφισβητούν την ορθότητα της εκτίμησης της αξίας του 
αυθαιρέτου και υπολογισμού του ύψους των προστίμων, που αναφέρονται στην έκθεση αυτοψίας. Η 
προσφυγή θα πρέπει να συνοδεύεται με σχετικό παράβολο 50,00 € του Ελληνικού Δημοσίου. 
β) είτε υπεύθυνη δήλωση και δήλωση ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την έκθεση και τις τυχόν 
διορθώσεις, που θα επιφέρει η υπηρεσία όσο αφορά το ύψος των προστίμων, ώστε τα πρόστιμα 
ανέγερσης και διατήρησης να επιβληθούν μειωμένα κατά 30%, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6α, του 
άρθρου 23, του Ν.2300/1995 (ΦΕΚ 69 Α’) και την παρ. 6, του άρθρου 93 του Ν.4495/2017 (ΦΕΚ 167 
Α’). 
Στην ενδικοφανή προσφυγή ή την υπεύθυνη δήλωση, κατά τα ανωτέρω, επί ποινή απαραδέκτου ο 
ενδιαφερόμενος, καθώς και ο τυχόν αντίκλητος του, πρέπει να αναγράφει τα πλήρη στοιχεία της 
ταυτότητας του, τη διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του, τον Α.Φ.Μ. και τη Δ.Ο.Υ. στην οποία 
υποβάλλει δήλωση εισοδήματος, καθώς και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κατά τα λοιπά 
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 93 του       Ν. 4495/2017. 
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 92 του ν.4495/17 ως προθεσμία λήψης γνώσης της έκθεσης 
αυτοψίας θεωρείται η μέγιστη ημερομηνία λήψης γνώσης ήτοι η τρίτη (3η) ημέρα μετά την διενέργεια 
της αυτοψίας.  
3. Αν ο ιδιοκτήτης, με υπεύθυνη δήλωση ενημερώσει ότι θα προβεί αυτοβούλως στην κατεδάφιση-
αποκατάσταση της αυθαιρεσίας εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήψη γνώσης της 
έκθεσης αυτοψίας, εκδώσει έγκριση εκτέλεσης εργασιών του άρθρου 28 παρ. ε’ και προβεί στην 
κατεδάφιση, ενημερώνει την Υ.ΔΟΜ. προκειμένου να προβεί σε αυτοψία. Μετά από διαπίστωση της 
κατεδάφισης, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ με τις εξαιρέσεις της παρ. 3α, του άρθρου 
94 του Ν.4495/2017. Τονίζεται ότι σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλονται κανονικά τα πρόστιμα 
ανέγερσης και διατήρησης.  
4.  Αν ο ιδιοκτήτης προβεί σε νομιμοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με 
το είκοσι τοις εκατό (20%) του προστίμου ανέγερσης της έκθεσης αυτοψίας και πρόστιμο διατήρησης 
από τη διαπίστωση του αυθαιρέτου έως την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας. Σε κτίρια που 
διαθέτουν οικοδομική άδεια και λειτουργούν βιομηχανικές και βιοτεχνικές χρήσεις και έχει συντελεστεί 
υπέρβαση καθ’ ύψους μέχρι δύο (2) μέτρα και επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) 
του προστίμου ανέγερσης και διατήρησης. 
5. Για τις πολεοδομικές παραβάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 81 ισχύουν τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 4 του άρθρου 94 του Ν. 4495/2017. 
6. Αν παρέλθουν άπρακτες οι παραπάνω προθεσμίες οι αυθαίρετες κατασκευές που 
περιγράφονται στην παρούσα θα κατεδαφιστούν, τα δε επιβληθέντα πρόστιμα θα καταστούν οριστικά 
και θα βεβαιωθούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος των υπόχρεων (κατά την έννοια του 
άρθρ.17, του Ν. 1337/83, όπως ισχύει). 
 
 

Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο μηχανικός του ενδιαφερόμενου κ. Αντ. Κουλούρης ο οποίος είπε 
τα εξής: 

Ο κ. Λεβέντης έβγαλε μια άδεια λειτουργίας από το 2008. Το 2008 έκανε όλα αυτά τα αυθαίρετα, 
τις πέργκολες με άδεια της Πολεοδομίας σαν πέργκολες. Από το 2008 έως το 2011 τα έκλεισε με 
νάυλον. Πήγα εγώ και τα τακτοποίησα διότι το συμβόλαιο του με το Δήμο λέει ότι μπορεί να κάνει 
κατασκευές νόμιμες ή να νομιμοποιούνται. Άρα  με τον 4178 μπορούσα να το τακτοποιήσω σαν 
αυθαίρετο. Δεν άλλαξε καθόλου η άδεια λειτουργίας γιατί εκατό (100) τραπεζικαθίσματα προέβλεπε η 
άδεια, εκατό (100) έχει ακόμα, οι χώροι που έχει τα τραπεζοκαθίσματα είναι αυτοί οι ίδιοι. Πήγα στην 
Πολεοδομία και μίλησα με τον κ. Σκουμιό και τον κ. Πέρο, και τους είπα ότι θα σας φέρω την 
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τακτοποίηση γιατί είχα πνευμονία. Εδώ και ενάμιση  χρόνο είναι εχθρική προς τον πολίτη όχι προς τον 
συνάδελφο. Μου κάνανε πρωτόκολλο αυθαιρέτου και το στείλανς και στην Εφορία. Θύμωσα πάρα 
πολύ πήγα στον κ. Σκουμιό, μόνο τα κλάματα που δεν έβαλε, με έβαλαν και έκανα αίτηση στην 
Πολεοδομία το έχω εδώ, κατέθεσα στα σχέδια,  γιατί δεν έχει αυθαίρετα, έχει μόνο ένα τμήμα 22μέτρα 
αυθαίρετο το οποίο ο καταστηματάρχης προτίθεται να το γκρεμίσει και κατέθεσα την τακτοποίηση. 
Μετά έφυγε ο κ. Σκουμιός και εκκρεμμεί η υπόθεση. 

 
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο πληρεξούσιος δικηγόρος του ενδιαφερομένου κ. Εμμ. 

Χαραλάσμπους ο οποίος είπε: 
Η εταιρεία υλοποίησε ουσιαστικά μελέτη που έχει εκπονήσει με δικά της έξοδα, που έχει εγκριθεί 

από την 4η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου και από το 
Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έχει αλλάξει κάτι από τότε μέχρι σήμερα. Απλά υπήρχαν κάποιες αυθαίρετες 
κατασκευές που χαρακτηρίστηκαν αυθαίρετες και έχουν τακτοποιηθεί, Έχει γίνει υπαγωγή.  

 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΟΣ (Μέλος):  Επειδή υπάρχει μια ανακολουθία και των εγγράφων και 

συνεννόηση με την υπηρεσία, εγώ θα ήθελα να επαναυποβάλετε όλα τα σχετικά έγγραφα με το 
ακίνητο, όπως επίσης να δούμε ποια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί γιατί απ’ ότι ενημερώθηκα 
σήμερα, έχετε ενοικιάσει ένα χώρο 20 τ.μ. κάνετε χρήση του τακτοποιημένου χώρου που είναι αρκετά 
μέτρα παραπάνω, για να επανεξεταστεί το θέμα. 

 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ (Μηχανικός ενδιαφερομένου): Τα κατέθεσα ήδη και μάλιστα έχω 

και το πρωτόκολλο. Κατέθεσα όλα τα δικαιολογητικά στις 26-9-2019. 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Μετά απ’ όσα κατέθεσε και η πλευρά του 

πολίτη για τις ενέργειες νομιμοποίησης, η πρόταση της Νομικής Υπηρεσίας είναι να υποβληθούν ότι 
έγγραφα υπάρχουν που αφορούν νομιμοποιήσεις, προκειμένου να ελέγξει τα έγγραφα η αρμόδια 
υπηρεσία, να πάει να κάνει αυτοψία να δει πράγματι αν αυτά τα οποία έχουν νομιμοποιηθεί 
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, και να έρθει με έγγραφο της να μας βεβαιώσει ότι έχουν 
τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες και έχουν αποκατασταθεί και τα αυθαίρετα και οτιδήποτε υφίσταται εκεί 
είναι νόμιμο είτε παράνομο. Να αναβληθεί η υπόθεση    

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ (Πρόεδρος): Το θέμα δεν είναι μόνο τυπικό και διαδικαστικό κ. 

Κουλούρη και κ. Χαραλάμπους. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτή η Δημοτική Αρχή είναι πολύ κοντά στη 
λογική να αξιοποιούνται χώροι που επί σειρά ετών ήταν αναξιοποίητοι και στηρίζει μια απόφαση η 
οποία πάρθηκε κατά την περίοδο 2007-2010. Ούτε επίσης έχουμε τίποτα εναντίον της εταιρείας ή 
εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε τέτοιους χώρους. Όμως η δράση της να μην είναι επεκτατική και 
να μη είναι τέτοια ώστε να δημιουργεί προβλήματα στον κοινόχρηστο χώρο. Είναι γεγονός και οφείλω 
να το δηλώσω έχοντας μικρά παιδιά ότι δεν παρενοχλούνται οι γονείς που πηγαίνουν τα παιδιά τους 
στο συγκεκριμένο χώρο από την εταιρεία πιέζοντας τους να πάρουν ένα προϊόν, αλλά θα πρέπει οι 
χώροι οι οποίοι ελεύθεροι για τους πολίτες, για να μπορούν να χαίρονται τον συγκεκριμένο χώρο να 
είναι επαρκείς και να έχουν τη δυνατότητα σ’ αυτούς τους χώρους να μπορούνε να κάθονται χωρίς την 
υποχρέωση αγοράς κάποιου προϊόντος που επαναλαμβάνω η εταιρεία δεν ενοχλεί καθόλου. Ο πολιτικός 
προϊστάμενος της υπηρεσίας να λάβει άμεσα γνώση κ, Κουλούρη των εγγράφων για να μας 
ενημερώσει. 

 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΟΣ (Μέλος): Τίθεται εδώ πέρα από το θέμα των αυθαιρέτων με όλο το 

σεβασμό και προς τον κ. Λεβέντη. Όπως είπε και ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ήμαστε υπέρ της 
αξιοποίησης της ελεύθερης αγοράς και της ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας. Φτάνει αυτό να γίνεται με 
σύννομο τρόπο και να τηρούνται οι τυπικές διαδικασίες. Αυτή τη στιγμή σύμφωνα με τα όποια 
έγγραφα υπάρχουν στην Υπηρεσία, υπάρχουν κάποιες αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες λέτε ότι έχουν 
τακτοποιηθεί, οι οποίες τροποποιούν την άδεια λειτουργίας. Δηλαδή είχαμε βοηθητικούς χώρους 
σύμφωνα με τα έγγραφα που είδα σήμερα, μετατρέπονται σε χώρους κύριας χρήσης. Όπως επίσης το 
ενοίκιο που έχετε προς το Δήμο ήτανε για συγκεκριμένα τετραγωνικά μέτρα τα οποία μετά τις 
αυθαίρετες κατασκευές τροποποιούνται και ως προς την έκταση. Οπότε όλη αυτή τη σειρά των 
εγγράφων μέχρι την επόμενη συνεδρίαση εφ΄όσον τα έχετε, να τα υποβάλετε και πολύ ευχαρίστως να 
δώσουμε ότι χρειάζεται και να λειτουργήσετε το κατάστημα κανονικά.   
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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 

 
Αναβάλλει λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 

καταστήματος της ΑΦΟΙ ΛΕΒΕΝΤΗ ΟΕ στο πάρκο ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ για την  επόμενη συνεδρίαση, 
προκειμένου η Δνση Υπηρεσίας Δόμησης να εξετάσει το θέμα και να εισηγηθεί σχετικά εγγράφως στην 
Επιτροπή. 

 
Αρ. αποφ. 99    /23-10-2019                                                 ΑΔΑ: 6ΧΨ0Ω1Ρ-97Α 
 

Περίληψη 
 

Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας  κατ/τος  υγειονομικού 
ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας ΚΙΟΥΡΤ ΙΣΜΑΗΛ (Έγγραφο ΑΠ 2604/03-07-2019 Δνσης 
Υπηρεσίας Δόμησης). 

 
Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής το ΑΠ 2604/03-07-2019 

Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης) που έχει ως κατωτέρω: 
 

ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
Σας διαβιβάζουμε τον φάκελο του καταστήματος  ιδιοκτησίας κου ΚΙΟΥΡΤ Ισμαήλ επί της 

οδού: Ακτή Μιαούλη αρ. 10 όπου σύμφωνα με το υπ. αρ. 1020/7429/4-γ,  έγγραφο του 
Α.Τ.Ρ. διαπιστώθηκε να λειτουργεί την μουσική του καταστήματος σας με τη χρήση 
στερεοφωνικού συγκροτήματος και μετρηθείσα  η ηχοστάθμη με ηλεκτρονική συσκευή 
θορύβου, βρέθηκε μέγιστη επαναλαμβανόμενη την 23:32 ώρα 86/db και την 23:34 ώρα 85/db 
αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου των 80db. 

Η ανωτέρω παράβαση αποτελεί τροποποίηση της Α.Ι.Λ. Η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης 
κάλεσε τoν ενδιαφερόμενο για τυχόν αντιρρήσεις του. 

Σας παρακαλούμε για εισαγωγή της υπόθεσης και για λήψη απόφασης που αφορά στη 
σχετική άδεια του καταστήματος, στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης.  

Επίσης η Νομική Υπηρεσία στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να διατυπώσει την 
εισήγηση της.   

                        
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 

Την μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας  κατ/τος  υγειονομικού ενδιαφέροντος 
ιδιοκτησίας ΚΙΟΥΡΤ ΙΣΜΑΗΛ επί της οδού: Ακτή Μιαούλη αρ. 10 διότι η διαφορά της μετρηθείσας 
ηχοστάθμης των 85 και 86 ντεσιμπέλ με την επιτρεπόμενη των 80 ντεσιμπέλ είναι αμελητέα. 

 
Αρ. αποφ. 100    /23-10-2019                                                 ΑΔΑ: 6ΑΖΩΩ1Ρ-ΝΩΨ 
 

Περίληψη 
 

Αναβολή λήψης απόφασης για άκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας  
κατ/τος  υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας BANCHEV MARIN(Έγγραφο ΑΠ 
1602/22-4-2019 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης).  

 
Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής το ΑΠ 1602/03-07-2019 

Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης) που έχει ως κατωτέρω: 
 
                      ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
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Σας διαβιβάζουμε τον φάκελο του καταστήματος  ιδιοκτησίας κα BANCHEV MARIN επί 

της οδού: Αγίας Αναστασίας αρ. 131 όπου σύμφωνα με το υπ. αρ. 485/2019 έγγραφο του 
Τμ. Υγείας Ρόδου, διαπιστώθηκε να λειτουργεί έχοντας κάνει επέκταση σε διπλανό κατάστημα 
, όμορο στο πρώτο χωρίς να έχει κάνει γνωστοποίηση λειτουργίας. Επιπλέον υπάρχει 
αποθήκη της επιχείρησης, πάλι σε όμορο χώρο, η οποία δεν έχει επίσης γνωστοποιηθεί. Τα 
ανωτέρω αποτελούν ουσιώδη τροποποίηση των όρων και των προυποθέσεων της Α.Ι.Λ. 

Η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης με το υπ. αρ. 1398/2019 έγγραφο κάλεσε τoν 
ενδιαφερόμενο για τυχόν αντιρρήσεις του. 

Σας παρακαλούμε για εισαγωγή της υπόθεσης και για λήψη απόφασης που αφορά στη 
σχετική άδεια του καταστήματος, στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης, βάσει του 
άρθρου 73, παρ. 1, περ. α’ , υποπερ. 2 και άρθρ. 75 παρ. 3 του ν.3852/2010. 

Επίσης η Νομική Υπηρεσία στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να διατυπώσει 
την εισήγηση της.   

 

ΔΩΡΑ ΣΠΑΝΟΥ Υπάλληλος Υ.ΔΟΜ): Η παράβαση ήρθε από το Υγειονομείο και εμείς το 
διαβιβάσαμε στο Τμήμα Αυθαιρέτων. Δεν ξέρω ποιος υπάλληλος το έχει χρεωθεί. 

 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΟΣ (Μέλος): Θα πρότεινα να γίνετε μια καλύτερη προετοιμασία για τα 

θέματα των αυθαιρέτων και να έρχεται και ο προϊστάμενος του Τμήματος αυθαιρέτων από την επόμενη 
συνεδρίαση και θα πρότεινα, τα θέματα τα οποία περιέχουνε αυτό το κομμάτι των αυθαιρέτων να 
αναβληθούν για την επόμενη συνεδρίαση. Και να δοθεί εντολή να παρευρίσκεται στη συνεδρίαση και ο 
Προϊστάμενος του Τμήματος Αυθαιρέτων στις συνεδριάσεις όταν συζητούνται θέματα αυθαιρέτων. 

 
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο κ. BANCHEV  ο οποίος είπε: 
Επειδή στη γειτονιά αυτή στην Αγία Αναστασία έχουνε κλείσει όλα τα μαγαζιά είπαμε να 

επεκταθούμε στο δίπλα μαγαζί. Μετά από το μισθωτήριο συμβόλαιο καταθέσαμε στην Εφορεία το 
γεγονός αλλά λόγω έλλειψης γνώσης από μένα, το παραδέχομαι, δεν έκανα δικαιολογητικά και σχέδια 
στην Πολεοδομία. Μετά από τον έλεγχο που μου έγινε και μου είπανε οι υπηρεσίες, έκανα όλα τα 
απαραίτητα. Δηλαδή τη νέα πυρασφάλεια που περιλαμβάνει την επέκταση. Μετά βγάλαμε όλα τα 
απαραίτητα υγειονομικά. Καταθέσαμε βεβαίωση εγκατάστασης με ΑΠ 4476. Πήραμε έγκριση από την 
Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων. Περιμένουμε την βεβαίωση εγκατάστασης για να γίνει γνωστοποίηση 
αδείας. 

 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ (Πρόεδρος): Εφ’ όσον έχετε όλα τα χαρτιά  αναβάλλεται το θέμα, 

σύμφωνα και με την εισήγηση του κ. Δράκου, οπότε αν τακτοποιηθεί το θέμα θα είναι τυπικό στην 
επόμενη συνεδρίαση. 

                         
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 

Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για άκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας  κατ/τος  
υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας BANCHEV MARIN επί της οδού: Αγίας Αναστασίας αρ. 131, για 
την επόμενη συνεδρίαση προκειμένου να κατατεθούν όλα τα δικαιολογητικά στην Δνση Υ.ΔΟΜ. η 
οποία θα πρέπει να εισηγηθεί σχετικά.  

 
Αρ. αποφ. 101    /23-10-2019                                                 ΑΔΑ: ΩΔΟ0Ω1Ρ-ΕΥΞ 
 

Περίληψη 
 

Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας  
κατ/τος  υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας ΜΠΑΡΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ επί της οδού 
Ιαλυσού 60. (Έγγραφο ΑΠ 4854/4-10-2018 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης). 

 



 

303 

 

Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής το ΑΠ 4854/4-10-2018 
έγγραφο της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης) που έχει ως κατωτέρω: 

 
                      ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
Σας διαβιβάζουμε τον φάκελο του καταστήματος «παραδοσιακό καφενείο» επί της οδού: 

Ιαλυσού 60 με αριθ. αδείας 86/2015 ιδιοκτησίας κου ΜΠΑΡΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ οπου σύμφωνα 
με το υπ. αρ. 38722018 έγγραφο της  Υπ. Δόμησης Ρόδου και μετά την υπ’ αριθ. 43/2018 έκθεση 
αυτοψίας, διαπιστώθηκαν αυθαίρετες κατασκευές ‘όπως: 1) Προσθήκη κατ΄έκταση αυθαίρετου 
κλειστού χώρου 2) Αυθαίρετη τοποθέτηση ξυλοκατασκευής μπροστά από το κατάστημα, ήτοι ξύλινη 
ζαρντινιέρα με στέγαστρο και λοιπές κατασκευές στήριξης αυτών. 

Οι παραπάνω εργασίες θεωρούνται αυθαίρετες κατά παράβαση του άρθρου 4 του Ν. 4067/2012 
(Ν.Ο.Κ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μς το άρθρο 48 του Ν. 4178/2013, άρθρο 29 του Ν. 
4495/2017, αποφ. 3046/304/3-2-1989 «Κτιριοδομικός Κανονισμός», Στάδιο εργασιών αποπερατωμένο. 

   

Όλα τα ανωτέρω παράβαση αποτελούν τροποποίηση της Α.Ι.Λ. του καταστήματος. 

Η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης με το υπ. αρ. 4697/2018 έγγραφο κάλεσε τον ενδιαφερόμενο για 
τυχόν αντιρρήσεις του. 

Σας παρακαλούμε για εισαγωγή της υπόθεσης και για λήψη απόφασης που αφορά στη σχετική 
άδεια του καταστήματος, στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης, βάσει του άρθρου 73, παρ. 1, 
περ. α’ , υποπερ. 2 και άρθρ. 75 παρ. 3 του ν.3852/2010. 

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ (Πρόεδρος): Όλα τα θέματα της συγκεκριμένης Ενότητας δηλαδή 
των αυθαιρέτων κατασκευών να αναβληθούνε για τον απλούστατο λόγο ότι βλέπω έγγραφα που έχουν 
καθυστερήσει λόγω των εκλογών, θεωρώ ότι και η Υπηρεσία έχει δίκιο που δεν γνωρίζει, είναι πολύ 
παλιά, έχουνε προκύψει σε όλο το επόμενο διάστημα αλλαγές, γι αυτό το λόγο θεωρώ ότι θα πρέπει να 
αναβληθεί προκειμένου η Δνση Υ.ΔΟΜ. να εξετάσει το θέμα αν τυχόν έχουνε προκύψει νέα στοιχεία  
και να εισηγηθεί στην Επιτροπή την επόμενη συνεδρίαση.   

                        
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, 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 την πρόταση του κ. Στέφανου Δράκου για αναβολή συζήτησης των 
θεμάτων που έχουν σχέση με αυθαίρετες κατασκευές 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 

 
Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας  κατ/τος  

υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας ΜΠΑΡΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ επί της οδού Ιαλυσού 60 
προκειμένου η Δνση Υπηρεσίας Δόμησης επειδή η υπόθεση είναι παλιά να εξετάσει αν έχουν προκύψει 
νέα στοιχεία και να εισηγηθεί σχετικά στην Επιτροπή.  

 
Αρ. αποφ. 102   /23-10-2019                                                 ΑΔΑ: ΩΗ85Ω1Ρ-5ΕΑ   
 

Περίληψη 
 

Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του  ΧΑΡΟΒΑ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επί της οδού Δημ. Θεοδωράκη 30 & Καρπάθου  (Έγγραφα Δνσης Υπηρ. 
Δόμησης αριθ. α) 7072/2016, β) 5768/21-11-2018 και γ) έγγραφο ΑΠ 16/37079/2019 
Δνσης τεχνικών Έργων). 

 
Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα ΑΠ α) 7072/2016, β) 

5768/21-11-2018 της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που έχουν ως εξής: 
 
1) Έγγραφο ΑΠ 7072/2016 
ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ  ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
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 Σας διαβιβάζουμε το φάκελο του καταστήματος «καφετέρια-μπαρ» με την επωνυμία VIA MARE 
επί της οδού: Δ. Θεοδωράκη αρ. 30 & Καρπάθου, όπου σύμφωνα με το υπ. αρ. 1020/6792/32β (2016) 
έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου, διαπιστώθηκε να λειτουργεί έχοντας α) αναπτύξει 
εξωτερικά του καταστήματος σε κοινόχρηστο χώρο, εβδομήντα (70) καθίσματα καθ’ 
υπέρβαση της αδείας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου και β) έχοντας εγκαταστήσει επί 
οδού Καρπάθου ξύλινη εξέδρα (τριών επιπέδων) διαστάσεων 2,5χ 08μ. περίπου 
περιτοιχισμένη με υαλοπίνακες άνευ αδείας αρμόδιας Αρχής και καθ’ υπέρβαση 
σχεδιαγράμματος που συνοδεύει την κατεχόμενη Α.Ι.Λ. 

Η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης με το υπ. αρ. 2643/2016 κάλεσε τον ενδιαφερόμενο για 
αντιρρήσεις.(φ.605) 

Σας παρακαλούμε για εισαγωγή της υπόθεσης και για λήψη απόφασης που αφορά στη σχετική 
άδεια του καταστήματος, στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης, βάσει του άρθρου 73, παρ. 1,  
περ. α΄,  υποπερ. 2 και άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. 

 

Β) Έγγραφο ΑΠ 5768/2018 

 

ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
Σας διαβιβάζουμε τον φάκελο του καταστήματος ιδιοκτησίας κου ΧΑΡΟΒΑ Αλέξανδρου επί της 

οδού Δ. Θεοδωράκη αρ. 30 όπου σύμφωνα με το υπ. αρ. 1020/6792/35-γ έγγραφο του Αστυνομικού 
Τμήματος  Ρόδου, διαπιστώθηκε α) να λειτουργεί τη μουσική του καταστήματος και μετρηθείσα η 
ηχοστάθμη με ηλεκτρονική συσκευή θορύβου, δύο φορές βρέθηκε την 23:33 ώρα στα 88db και την 
23:35 ώρα 86db, αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου των 80db, β)να έχει αναπτύξει σε εξωτερικό 
κοινόχρηστο χώρο (οδόστρωμα) εξήντα οκτώ (68) καθίσματα καθ’ υπέρβαση της 604/2012 Α.Ι.Λ. και 
της υπ. αρ. 2/22362 αδείας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου που προβλέπει πενήντα ένα (51). 

  Η ανωτέρω παράβαση αποτελεί τροποποίηση της Α.Ι.Λ. 

Η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης με το υπ. αρ 5407/2018 έγγραφο κάλεσε τον ενδιαφερόμενο για 
τυχόν αντιρρήσεις του. 

Σας παρακαλούμε για εισαγωγή της υπόθεσης και για λήψη απόφασης που αφορά στη σχετική 
άδεια του καταστήματος, στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης, βάσει του άρθρου 73, παρ. 1, 
περ. α’ , υποπερ. 2 και άρθρ. 75 παρ. 3 του ν.3852/2010. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών το ΑΠ 16/37079/2019 έγγραφο της Δνσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών με το οποίο ενημερώνει την Επιτροπή ότι έχει εκδοθεί η Α/Α ΜΚ 
50635/2019 με τίτλο «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΞΥΛΙΝΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ) ΣΕ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ 30)  

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Μη ανάκληση κ. Πρόεδρε Το θέμα έχει 
τακτοποιηθεί  

                       
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 

Την μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του  ΧΑΡΟΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
επί της οδού Δημ. Θεοδωράκη 30 & Καρπάθου διότι σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 16/37079/2019 έγγραφο 
της Δνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών το θέμα έχει τακτοποιηθεί. Όσον αφορά τα ντεσιμπέλ η 
διαφορά της μετρηθείσας ηχοστάθμης των 86 ντεσιμπέλ με την επιτρεπόμενη των 80 ντεσιμπέλ είναι 
αμελητέα. 

 
Αρ. αποφ. 103    /23-10-2019                                                 ΑΔΑ: ΩΙΩΠΩ1Ρ-Δ9Α 
 

Περίληψη 
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Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΑΝΔΡΙΚΟΥ 
ΜΙΧΑΗΛ επί της οδού Ακτή Μαούλη 2. ( Έγγραφο ΑΠ 3707/06-9-2019 Δνσης Υπηρεσίας 
Δόμησης).   

 
Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής το ΑΠ 3707/06-9-2019 

έγγραφο της  Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που έχει ως εξής: 
 

ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

Σας διαβιβάζουμε τον φάκελο του καταστήματος ιδιοκτησίας κου ΑΝΔΡΙΚΟΥ Μιχαήλ επί της 
οδού: Ακτή Μιαούλη αρ. 02 όπου σύμφωνα με το υπ. αρ.1020/3548α/6-β, έγγραφο του Α.Τ.Ρ. 
διαπιστώθηκε να λειτουργεί την επιχείρηση του, έχοντας τοποθετήσει τραπεζοκαθίσματα έξωθεν 
τουκαταστήματος του χωρίς την απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια αρχή. 

Η ανωτέρω παράβαση αποτελεί τροποποίηση της Α.Ι.Λ. 
Η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης με το υπ. αρ. 3669/2019 έγγραφο κάλεσε τoν ενδιαφερόμενο για 

τυχόν αντιρρήσεις του. 
Σας παρακαλούμε για εισαγωγή της υπόθεσης και για λήψη απόφασης πουαφορά στη σχετική 

άδεια του καταστήματος, στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης, βάσει του άρθρου 73, παρ. 1, 
περ. α’ , υποπερ. 2 και άρθρ. 75 παρ.3 του ν.3852/2010. 

Επίσης η Νομική Υπηρεσία στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο ναδιατυπώσει την 
εισήγηση της. 

 
Ο  ανωτέρω προσκόμισε την ΑΠ 11465/11-9-2019 απόδειξη είσπραξης τελών για τη χρήση του 

Κοινοχρηστου χωρου 
                        
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 

 
Την μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του κ. Ανδρίκου Μιχαήλ 

επί της οδού: Ακτή Μιαούλη αρ. 02 λόγω προσκομίσεως  της ΑΠ 11465/11-9-2019 απόδειξης είσπραξης 
τελών για τη χρήση του Κοινόχρηστου χώρου. 

Αρ. αποφ. 104    /23-10-2019                                                 ΑΔΑ: ΩΑΡΦΩ1Ρ-Ξ1Ε 
 

Περίληψη 
 

Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του κ ΑΤΣΑΪΔΗ 
ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ επί της οδού Ευριπίδου 4β στην Μεσαιωνική πόλη (Έγγραφο ΑΠ 4274/05-09-
2018 της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης) 

 
Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής το ΑΠ 4274/05-09-2018 

έγγραφο  της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που έχει ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας 

Τσαμπίκου ΑΤΣΑΪΔΗ, στην οδό Ευριπίδου αρ.4Β, Μεσαιωνική Πόλη (Φ.030)  
ΣΧΕΤ:  Τα με αρ.1)195055/139011/4680/1000-30/04/18 και 2)389159/278382/9257/1952-

06/08/18 έγγραφα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.            
                                 
Με τα ανωτέρω σχετικά (τα οποία σας αποστέλλουμε συνημμένα) μας επισημαίνεται το γεγονός 

ότι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης του θέματος δεν ανταποκρίθηκε σε σχετικό έγγραφο της Αρχαιολογικής 
Υπηρεσίας, με το οποίο προειδοποιήθηκε για αλλοίωση της μορφής του ακινήτου καθώς και για 
παράνομη επέκταση της δραστηριότητας με αυθαίρετες εργασίες στην όμορη μερίδα ιδιοκτησίας 
Ελληνικού Δημοσίου, διαχείρισης ΤΑΠΑ, με στοιχεία ΚΜ ΙV-882, και ζητείται η άμεση ανάκληση της 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος. 

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ισχύ της με αρ. 031/20-02-08 άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω  καταστήματος (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-
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3852/2010), λόγω τροποποίησης των όρων και των προϋποθέσεων βάσει των οποίων χορηγήθηκε η 
παραπάνω άδεια.  

 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Έχει καταθέσει αίτηση στις 31-10-2018 με 

αριθμό εισερχομένου Πρωτοκόλλου 1-11-2018 προκειμένου να κάνει αυτοψία κατά πόσον έχει 
αποκατασταθεί η όλη κατάσταση εκεί. Ο κ. Ατσαϊδης έχει προσκομίσει και φωτογραφίες διότι οι 
εργασίες που έχει κάνει είχαν σκοπό να προστατέψουν την επιχείρηση του από σκουπίδια και μπάζα 
που ήταν πεταμένα πίσω από το κατάστημα του και παρεκάλεσε την Αρχαιολογία με δικά του έξοδα να 
τακτοποιήσει και να καθαρίσει το χώρο. Η Αρχαιολογία δεν έχει απαντήσει ακόμα. 

 
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο κ. Τσαμπίκος Ατσαϊδης ο οποίος είπε ότι ο χώρος πίσω από το 

κατάστημα του γέμισε από σκουπίδια και για να προστατέψω την επιχείρηση μου απλά έβαλα μια 
γυψοσανίδα ώστε να μην μπορούν να φτάσουν τα σκουπίδια στο κατάστημα μου. Η Αρχαιολογία το 
είδε αυτό και μου είπε ότι πρέπει να το βγάλω. Τους είπα δώστε μου την άδεια να τον καθαρίσω εγώ. 
Και τους έκανα σχετικό έγγραφο. Και δεν απάντησε ακόμα. Ο κ. Ατσαϊδης επέδειξε σχετικές 
φωτογραφίες στις οποίες εμφαίνεται πως ήταν η κατάσταση όταν έβαλε τη γυψοσανίδα η οποία έχει 
αφαιρεθεί.  

 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Η πρόταση της Νομικής Υπηρεσίας είναι να 

μην  ανακληθεί κ. Πρόεδρε διότι ο επιχειρηματίας ήθελε να προστατεύσει την επιχείρηση του και η 
Αρχαιολογική Υπηρεσί μέχρι τώρα δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα του.  

 
                      
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 

Την μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του κ. Ατσαϊδη 
Τσαμπίκου  στην οδό Ευριπίδου αρ.4Β, Μεσαιωνική Πόλη διότι η γυψοσανίδα τοποθετήθηκε για να 
προστατεύσει την επιχείρηση του, η οποία στη συνέχεια έχει αφαιρεθεί. 

 
Αρ. αποφ. 105    /23-10-2019                                                 ΑΔΑ: ΩΟΝΖΩ1Ρ-2ΓΦ   
 

Περίληψη 
 

Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Ιδιοκτησίας 
Ευθυμίας ΓΕΛΑΔΑΡΗ στην οδό Μιλτιάδου αρ. 14. (Έγγραφο ΑΠ 68/2019 Δνσης Υπηρεσίας 
Δόμησης). 

Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής το ΑΠ 68/2019 έγγραφο  
Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που έχει ως ακολούθως: 

 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος Ιδιοκτησίας 

Ευθυμίας ΓΕΛΑΔΑΡΗ στην οδό Μιλτιάδου αρ. 14 στη Μεσαιωνική Πόλη(Φ.681)  
ΣΧΕΤ:  Το με αρ.1020/2075/2-(27-10-18/11:30) έγγραφο-βεβαίωση παράβασης του Τμ. 

Τουριστικής Αστυνομίας Ρόδου            
                                 
Με το ανωτέρω σχετικό (το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένα) μας κοινοποιείται το γεγονός  

ότι διαπιστώθηκε κατάληψη κοινόχρηστου χώρου 12,00μ2 με τραπεζοκαθίσματα άνευ αδείας αρμόδιας 
αρχής. 

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ισχύ της με αρ. 056/26-05-17 άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω  καταστήματος (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-
3852/2010), λόγω τροποποίησης των όρων και των προϋποθέσεων βάσει των οποίων χορηγήθηκε η 
παραπάνω άδεια.  

 
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο δικηγόρος Ρόδου κ. Δ. Μουτάφης ο οποίος είπε τα εξής: 
Το κατάστημα λειτουργεί και έχει άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. Τη συγκεκριμένη μέρα 

όπου του βεβαιώθηκε η παράβαση έτυχε να έχει ένα τραπέζι λίγο μεγαλύτερο και γι αυτό το λόγο 
υπερέβη τον αναλογούντα κοινόχρηστο χώρο που του έχει παραχωρηθεί. Ήταν μεμονωμένο γεγονός, 
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ζητάει συγγνώμη που απασχόλησε τις Αρχές και το κατάστημα λειτουργεί κανονικά  με την άδεια του 
και την άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. 

 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ (Μέλος):  Εμείς θα τιμωρούμε τους ανθρώπους που 

υποτροπιάζουν στις παραβάσεις. Εάν έγινε για μια φορά, αυτό μπορεί να συμβεί σε όλους και θα πρέπει 
να είμαστε ελαστικοί σ΄ αυτό. 

 
ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Μέλος): Είμαστε υπέρ της επιχειρηματικότητας αλλά πρέπει να 

συμμορφωθούμε και να επιδεικνύουμε μια εικόνα που αρμόζει στη Ρόδο. Και το λέω αυτό γιατί θα 
έχουμε πολλά τέτοια θέματα και θα πρέπει να έχουμε την εικόνα του ποιοι υποτροπιάζουν και ποιοι όχι. 

 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΟΣ (Μέλος): Επειδή θέλω να αναβαθμιστούν οι προσφερόμενες υπηρεσίες 

σαν τόπος, θέλω και οι καταστηματάρχες της Μεσαιωνικής πόλης να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες τους 
για να έχουν το μεγαλύτερο και βέλτιστο όφελος από δω και πέρα. Επειδή έχω ένα έγγραφο εδώ 18-
12-2018 που κληθήκατε να δώσετε λεπτομέρειες για το κατάστημα και ποτέ δεν προσήλθατε, επειδή 
υπάρχει μια συχνότητα απ΄ότι βλέπω σε τέτοια φαινόμενα, θα ήθελε να πω το εξής: Έχουμε σκοπό να 
αλλάξουμε τον κανονισμό της Μεσαιωνικής πόλης από το 2020 και μετά, που θα αποκαταστήσει 
κάποιες αδικίες στη Μεσαιωνική πόλη, σε ότι αφορά τη συμπεριφορά σας απέναντι στις Υπηρεσίες να 
το προσέξετε και να λύνετε το θέμα όταν προκύπτει. Δεν μπορεί μετά από ένα χρόνο να συζητάμε για 
πόσα τετραγωνικά μέτρα έχει νοικιάσει και να μην έχουμε την πληροφόρηση σήμερα, θα ήθελα στο 
μέλλον να είμαστε πιο προσεκτικοί και να μην επαναληφθεί. 

                     
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ (Πρόεδρος): Έχω εμπιστοσύνη σε αυτό που θέλει να κάνει ο κ. 

Δράκος για την αναβάθμιση της Μεσαιωνικής πόλης και οφείλω να πω κ. Μουτάφη  ότι δεν είμαι 
ευχαριστημένος με τον τρόπο που διαχειρίζεται η επιχείρηση αυτή την οδό Μιλτιάδου. Μη ανάκληση κ. 
Μουτάφη υπό αίρεση, εμένα προσωπικά θα με βρείτε μπροστά σας σε αυτά τα ζητήματα στη 
Μεσαιωνική Πόλη.  

 
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 

 
Την μη ανάκληση υπό αίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Ιδιοκτησίας 

Ευθυμίας ΓΕΛΑΔΑΡΗ στην οδό Μιλτιάδου αρ. 14 διότι θεωρεί ότι η συγκεκριμένη παράβαση ήταν 
τυχαίο γεγονός και συνέβη για πρώτη φορά. 

 
Αρ. αποφ. 106    /23-10-2019                                                 ΑΔΑ: ΩΓ0ΦΩ1Ρ-ΨΜΒ 
 

Περίληψη 
 

Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος της ΣΚΟΝΗ- ΔΕΘΕΔΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ &ΣΙΑ ΕΕ επί της πλατείας Εβραίων 
Μαρτύρων 32. (Έγγραφο ΑΠ 2831/17-7-2019 της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης). 

 
Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής το έγγραφο με  ΑΠ 

2831/17-7-2019 της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που έχει ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος  
            ιδιοκτησίας «ΣΚΟΝΗ-ΔΕΘΕΔΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» στην Πλ. Εβραίων  
            Μαρτύρων αρ.32  Μεσαιωνική Πόλη(Φ.073)             
ΣΧΕΤ:  Το με αρ.1020/2135/2-β(22-05-19/11:00) έγγραφο-βεβαίωση παράβασης  
           του Τμήματος Τουριστικής Αστυνομίας Ρόδου            
            
                      
Με το ανωτέρω σχετικό (το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένα) μας κοινοποιείται το γεγονός  ότι 

διαπιστώθηκε 1) κατάληψη κοινόχρηστου χώρου 15,00μ2 με τραπεζοκαθίσματα άνευ αδείας αρμόδιας 
αρχής 2) Αλλαγή χρήσης των δραστηριοτήτων της επιχείρησης από «Οβελιστήριο-Σνακ Μπαρ» σε 



 

308 

 

«Ψησταριά -Εστιατόριο» και 3) Αλλαγή επωνυμίας της επιχείρησης από «ΣΚΟΝΗ-ΔΕΘΕΔΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ 
ΣΙΑ ΕΕ» σε «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ». 

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ισχύ της με αρ. 289/24-09-07 άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω  καταστήματος (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), 
λόγω τροποποίησης των όρων και των προϋποθέσεων βάσει των οποίων χορηγήθηκε η παραπάνω άδεια.  

 
Η ανωτέρω πλήρωσε την άδεια κοινόχρηστου χώρου στις 3-6-2019 
                        
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΛΙΔΗΣ (Μηχανικός): Η μεταβολή ήδη είναι σε εξέλιξη απλά επειδή 

είμαστε εντός Μεσαιωνικής πόλης χρειαζόμαστε την επικαιροποίηση από την  Αρχαιολογική Υπηρεσία 
που ήδη έχουμε καταθέσει και έχω τα έγγραφα. Έχω την παλαιότερη έγκριση της Αρχαιολογίας που 
λέει ότι εγκρίνει εστιατόριο οβελιοστήριο σνακ μπαρ και αυτό που δεν προχωρήσανε και για τυπικούς 
λόγους δεν μπορούμε να βάλουμε στη νέα γνωστοποίηση μεταβολής είναι ότι δεν έχει ολοκληρωθεί 
ακόμα η διαδικασία της μετατροπής του πυροσβεστικού συστήματος. Λογικά μέσα στις επόμενες μέρες 
να ολοκληρώσουνε και κατασκευαστικά την μετατροπή της πυρασφάλειας  

 
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 

 
Αναβάλλει για την επόμενη συνεδρίαση τη λήψη απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΣΚΟΝΗ- ΔΕΘΕΔΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ &ΣΙΑ ΕΕ επί της πλατείας 
Εβραίων Μαρτύρων 32΄, προκειμένου να δοθεί χρόνος στην επιχείρηση να ολοκληρώσει τη διαδικασία 
γνωστοποίησης με τα νέα στοιχεία της επιχείρησης ενώ για τον κοινόχρηστο χώρο δεν υφίσταται θέμα 
διότι έχει πληρωθεί. 

 
Αρ. αποφ.  107    /23-10-2019                                                 ΑΔΑ: ΨΦ2ΡΩ1Ρ-066 
 

Περίληψη 
 

Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος της ΔΙΑΚΟΝΑΣΤΑΣΗ Θεονίκης επί της πλατ. Ιπποκράτους 7-9. ( Έγγραφο ΑΠ 
2860/18-7-2019 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης). 

Ο κ. Ιωσήφ έχει αποχωρήσει από τη συνεδρίαση και δεν έλαβε μέρος στον 
καταρτισμό και λήψη της παρούσας. 

 
Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής το ΑΠ  2860/18-7-2019 

έγγραφο  Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που έχει ως κατωτέρω: 
 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος  
            Ιδιοκτησίας  Θεονίκης  ΔΙΑΚΑΝΑΣΤΑΣΗ  στην  Πλ.  Ιπποκράτους  αρ.7-9, 
            Μεσαιωνική Πόλη(Φ.075)             
ΣΧΕΤ:  Το με αρ.361159/257944/7848/1687-04/07/19 έγγραφο της Εφορείας  
           Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου  
            
                      
Με το ανωτέρω σχετικό (το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένα) μας κοινοποιείται το γεγονός  ότι 

η επιχείρηση «Ζαχαροπλαστείο χωρίς εργαστήριο-Καφετέρια» που δραστηριοποιείται στο ακίνητο με ΚΜ 
IV-972, επί της Πλ. Ιπποκράτους αρ.7-9, έχει αναπτύξει τραπεζοκαθίσματα στο δώμα του ακινήτου κατά 
παράβαση της με αρ. 12564/64731/4439/2021-17/07/13 απόφασης Υπουργού ΥΠΠΟΑ. 

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ισχύ της με αρ. 102/21-05-09 άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω  καταστήματος (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), 
λόγω τροποποίησης των όρων και των προϋποθέσεων βάσει των οποίων χορηγήθηκε η παραπάνω άδεια.  

 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ (Πληρεξούσιος δικηγόρος): Είχε βγει μια απόφαση η οποία ανακαλούσε 

την άδεια του καταστήματος. Προσφύγαμε κατά της απόφασης αυτής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο και 
πήραμε αναστολή της εκτέλεσης. Στο μεσοδιάστημα δικάστηκε ποινική υπόθεση που αφορούσε τις 
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παραβάσεις αυτές και αθωώθηκε. Όταν λοιπόν αθωώθηκε, προσκομίσαμε στην Επιτροπή την αθωωτική 
απόφαση και η Επιτροπή πέραν και της αναστολής ήρθε και ανακάλεσε την απόφαση ανάκλησης οπότε το 
κατάστημα λειτουργεί. Όταν δικάστηκε ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου η υπόθεση εμείς πήγαμε για 
να δικάσουμε κανονικά και εμφανίστηκε ο Δήμος και λέει ότι η απόφαση έχει ανακληθεί και πράγματι 
βγάζει μια απόφαση το Πρωτοδικείο που λέει ότι έχει ανακληθεί η πράξη, αναγνωρίζει η απόφαση του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου ότι υπάρχει αθώωση στο ποινικό δικαστήριο ότι δεν είναι δηλ. υπαίτιος των 
πράξεων που καταλογίζονται και η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε στο Δήμο και δεν καταλαβαίνουμε γιατί 
κληθήκαμε ενώπιον της Επιτροπής. Δεν υπάρχει καινούργια παράβαση ούτε τίποτα το διαφορετικό. 

Όσον αφορά για κάποιες εργασίες που έχουνε γίνει επί του συγκεκριμένου χώρου, υπάρχει από 
27-9-2019 βεβαίωση της Υ.ΔΟΜ. ότι οι εργασίες αυτές οι συγκεκριμένες είναι νόμιμες  και είναι από τις 
εργασίες που δεν χρειάζονται ειδική άδεια, το καταθέτω και στη γραμματεία (Κατέθεσε το υπ’ αριθ. 
3971/27-9-2019 έγγραφο της Υ.ΔΟΜ.)  

 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΟΣ (Μέλος): Το έγγραφο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και το έγγραφο της 

Υ.ΔΟΜ είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η  Υ.ΔΟΜ σας έχει εκδώσει μια βεβαίωση ότι δεν απαιτείται 
άδεια μικρής κλίμακας προφανώς για το ερώτημα που τους έχετε κάνει  σχετικά με τις εργασίες που 
εκτελείτε. Αυτή την στιγμή το υπουργείο έχει βγάλει κάποιες αποφάσεις που σας λέει ότι έχετε 
αυθαίρετες κατασκευές του οικήματος. Αυτά τα έχετε τακτοποιήσει;  

    
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ (Πληρεξούσιος δικηγόρος): Αυτά τα θέματα είναι αυτά που 

απασχόλησαν την ποινική δίκη για τα οποία αθωωθήκαμε. Αφορούν εργασίες και ενέργειες που 
αφορούσαν τον προηγούμενο ιδιοκτήτη, τις εμφανίσαμε ενώπιον της Ποινικής Δικαιοσύνης και έχουμε 
αθωωθεί. 

 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΟΣ (Μέλος): Προφανώς για να επανέρχεται η Αρχαιολογία και να κάνει αυτό 

το έγγραφο κάποιος λόγος υπάρχει. 
 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ (Πληρεξούσιος δικηγόρος): Αυτές οι εργασίες δεν έχουν επανέλθει 

δεδομένης της απόφασης του Ποινικού και διοικητικού Πρωτοδικείου. Αν κριθεί από την Επιτροπή σας 
ότι θα πρέπει να επανέλθουν και αυτά τα ζητήματα θα σας παρακαλούσα για μια αναβολή για να το 
εξετάσουμε.  

 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΟΣ (Μέλος): Επειδή αυτό το θέμα έχει να κάνει με το Υπουργείο Πολιτισμού 

το οποίο είναι υπεύθυνο για όλα τα θέματα της Μεσαιωνικής πόλης. Και αυτή τη στιγμή μας περιγράφει 
κάποιες εργασίες που θα αποκαταστήσουν το ακίνητο για να συνεχίσει να έχει άδεια λειτουργίας στη 
Μεσαιωνική πόλη. Θα πρότεινα λοιπόν να το επανεξετάσετε το θέμα να έρθετε να μας πείτε τι 
συμβαίνει, αλλά σε καμία περίπτωση η βεβαίωση που έχετε από την ΥΠ.ΔΟΜ. δεν έχει να κάνει με αυτό 
το έγγραφο. 

 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ (Πληρεξούσιος δικηγόρος): Πρόκειται για μια ταράτσα που από 

μελέτες που έχουνε γίνει στο Κτηματολόγιο ήτανε στην ουσία βομβητό. Δηλαδή ήταν όροφος και 
έπεσε βόμβα κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου και κατεδαφίστηκε. Υπάρχουνε στοιχεία τα 
οποία καταδεικνύουν ότι κατά την δεκαετία του 1980 και του 1990 υφίστατο κανονικά νόμιμη άδεια 
ανάπτυξης στο χώρο αυτό τραπεζοκαθισμάτων και υπήρχε η οπή που υπάρχει και τώρα που οδηγούσε 
στο χώρο αυτό και χρησιμοποιείτο κανονικά. Υπήρξε μία διαμάχη με την Αρχαιολογία ότι κάναμε εμείς 
την οπή. Η διαμάχη αυτή ερχόταν και ενώπιον της Επιτροπής και ταυτόχρονα κατόπιν υποβολής 
μηνύσεων που γινόντουσαν από την Αρχαιολογία πήγαιναν και στην ποινική δικαιοσύνη για παραβίαση 
της Αρχαιολογικής νομοθεσίας και της Πολεοδομικής. Και στα δύο σκέλη υπήρξαν αθωωτικές 
αποφάσεις.    

 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Δημιουργείται ένα θέμα στην παλιά πόλη με 

τη χρήση των ταρατσών, το οποίο ταλανίζει και την Λίνδο, το θέμα το οποίο προέχει εκεί είναι κατά 
πόσον ο χώρος ο οποίος χρησιμοποιείται έχει εχέγγυα ότι αντέχει και μπορεί να δραστηριοποιηθεί μια 
επιχείρηση στην ταράτσα. Κατά πόσον δηλ. υπάρχει ασφάλεια της χρήσης της ταράτσας και δεν θα 
θρηνήσουμε θύματα από τη χρήση των τραπεζοκαθισμάτων. Σε άλλες περιοχές το έχουν αντιμετωπίσει 
όπως στη Σαντορίνη. Έρχομαι σε δύσκολη θέση διότι θα πρέπει να προτείνω σύμφωνα με τον 
Αρχαιολογικό Νόμο την ανάκληση της άδειας, διότι ο αρχαιολογικός νόμος απαγορεύει την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων σε ταράτσες. Εδώ θα πρέπει να έρθει ο Δήμος πλέον με ενέργειες δικές του στο να 
ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα, διότι εδώ δεν είναι δυό καταστήματα που δραστηριοποιούνται στις 
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ταράτσες, στην Παλιά Πόλη είναι δεκάδες, στη Λίνδο εκατοντάδες. Άρα λοιπόν ο κίνδυνος ο οποίος 
δημιουργείται για τους επαγγελματίες είναι τεράστιος και κομβικός για τη ζωή τους. Η θέση η δικιά μου 
είναι να γίνουν ενέργειες από τη μεριά του Δήμου προς την Αρχαιολογία κατά πόσο μπορούν να 
βρεθούν κάποιοι άλλοι παράμετροι οι οποίες θα διασφαλίσουν την ασφαλή χρήση των ταρατσών από 
τους ιδιοκτήτες. Θα πρότεινα να αναβληθεί το θέμα να εξαντληθούν οι πιθανότητες επαφής με την 
Αρχαιολογία, διότι δεν πρόκειται να λυθεί το θέμα με μία ανάκληση, οι ιδιοκτήτες θα τις 
ξαναχρησιμοποιούν διότι είναι το μοναδικό μέσο βιοπορισμού γι αυτούς, και για αυτό το λόγο θα 
πρότεινα μια αναβολή διότι είναι τεράστιο θέμα, προκειμένου να δούμε τις πιθανότητες που 
υπάρχουνε. Θα πρέπει να παρθούν πολιτικές αποφάσεις.  

 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΟΣ (Μέλος): Το θέμα των ταρατσών πράγματι είναι ένα μεγάλο  ζήτημα  

ειδικά για τη Λίνδο και τη Μεσαιωνική Πόλη, το οποίο αυτή τη στιγμή όλες αυτές οι λειτουργίες 
διέπονται με ένα  συγκεκριμένο νόμο. Οπότε εμείς θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια που είπε ο 
Νομικός Σύμβουλος, γιατί απαιτούνται πράγματι πολιτικές αποφάσεις, αλλά είναι θέμα που θα μας 
απασχολήσει στο μέλλον και στον σχεδιασμό που θα γίνει σχετικά με τη χρήση τους. Καλώς ή κακώς  
αυτή τη στιγμή  η όλη διαδικασία διέπεται από ένα συγκεκριμένο νόμο. Το μόνο που μπορούμε να 
κάνουμε εμείς σαν Επιτροπή τη στιγμή αυτή, είναι να δοθεί μια αναβολή για το συγκεκριμένο ακίνητο 
και να επανέλθει στην επόμενη συνεδρίαση και να παρθεί μια οριστική απόφαση. 

 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ (Πρόεδρος): Είναι πολύ σημαντικό ζήτημα τα δώματα, αλλά εγώ 

φοβάμαι και από την τοποθέτηση που έγινε νωρίτερα, ότι τίθεται θέμα ασφάλειας. Και ναι μεν το 
πρόβλημα με τα δώματα είναι κάτι το οποίο θα το σχεδιάσει και η Δνση Μεσαιωνικής πόλης γενικότερα 
για τους αρχαιολογικούς χώρους, αλλά πολύ φοβάμαι με αυτά που ειπώθηκαν στο μικρόφωνο περί 
ασφάλειας μην προκύψει κάποιο θέμα. Γιαυτό σας παρακαλώ στην επόμενη συνεδρίαση που θα δούμε 
το θέμα να υπάρχει μια βεβαίωση ότι δεν τίθεται θέμα ασφάλειας των πελατών οι οποίοι μπαίνουν στον 
συγκεκριμένο χώρο, διότι ναι μεν να δείξουμε μια ανοχή  στους επαγγελματίες και να δούμε και την 
ιδιαιτερότητα, αλλά αν γίνει οτιδήποτε σε θέματα ασφάλειας καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει σοβαρό 
θέμα   

 
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 

 
Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήματος της ΔΙΑΚΟΝΑΣΤΑΣΗ Θεονίκης επί της πλατ. Ιπποκράτους 7-9 για την επόμενη 
συνεδρίαση, προκειμένου να προσκομιστεί μελέτη στατικότητας του κτιρίου και τα στοιχεία που 
καταδεικνύουν ότι υφίστατο κανονικά νόμιμη άδεια ανάπτυξης τραπεζικαθισμάτων στο δώμα.  

 
Αρ. αποφ. 108    /23-10-2019                                                 ΑΔΑ: ΩΓΗΗΩ1Ρ-7Λ8 
 

Περίληψη 
 

Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ 
ΣΩΤΗΡΙΟΥ επί της οδού Μενεκλέους 30-36 ( Έγγραφο ΑΠ 3911/19-9-2019 Δνσης 
Υπηρεσίας Δόμησης). 

 
Ο κ. Ιωσήφ έχει αποχωρήσει από τη συνεδρίαση και δεν έλαβε μέρος στον 

καταρτισμό και λήψη της παρούσας. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής το ΑΠ  3911/19-9-2019 

έγγραφο της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που έχει ως κατωτέρω: 
 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας  

Σωτήριου  ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ  στην  οδό Μενεκλέους αρ. 30-36, Μεσαιωνική Πόλη (Φ.019)             
ΣΧΕΤ:  1.Το με αρ. 1020/6813/17-β (28-07-19/01:55) έγγραφο-βεβαίωση παράβασης-του 

Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου 
  2.Το με αρ. 3701/06-09-19 έγγραφο μας, για κατάθεση αντιρρήσεων 
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          3.Η με αρ. 3790/11-09-19 αίτηση-κατάθεση αντιρρήσεων 
                                            
Με το ανωτέρω σχετικό μας κοινοποιείται το γεγονός  ότι σε γενόμενο Αστυνομικό έλεγχο στο 

κατάστημα του θέματος, με την επωνυμία «ΣΤΟΑ», διαπιστώθηκε να λειτουργεί η μουσική του 
καταστήματος με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος, ενισχυτή και ηχείων και μετρηθείσα με 
ηλεκτρονική συσκευή θορύβου βρέθηκε μέγιστη επαναλαμβανόμενη την 01:53 ώρα 88 db(α’ 
μέτρηση) και την 01:55 ώρα 87db (β’μέτρηση) αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου των 
80db. 

Ο ενδιαφερόμενος κλήθηκε να καταθέσει τις απόψεις-αντιρρήσεις του με το με αρ.3701/06-09-19 
έγγραφο της υπηρεσίας μας και ανταποκρίθηκε καταθέτοντας τις αντιρρήσεις του με την με αρ.3790/11-
09-19 αίτηση του. 

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ισχύ της με αρ. 105/20-05-11 άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω  καταστήματος (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), 
λόγω τροποποίησης των όρων και των προϋποθέσεων βάσει των οποίων χορηγήθηκε η παραπάνω άδεια.  

                        
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 

 
Την μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας  κατ/τος  υγειονομικού ενδιαφέροντος 

ιδιοκτησίας ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΤ ΣΩΤΗΡΙΟΥ επί της οδού: Μενεκλέους 30-36 διότι η διαφορά της 
μετρηθείσας ηχοστάθμης των 86 και 87 ντεσιμπέλ με την επιτρεπόμενη των 80 ντεσιμπέλ είναι 
αμελητέα. 

 
Αρ. αποφ.  109    /23-10-2019                                                 ΑΔΑ: 6ΔΘΞΩ1Ρ-ΧΞ2   
 

Περίληψη 
 

Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΣΑΗ Νικήτα επί 
της οδού Αρίωνος 14-15 ( Έγγραφο ΑΠ 3985/19-9-2019 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης). 

 
Ο κ. Ιωσήφ έχει αποχωρήσει από τη συνεδρίαση και δεν έλαβε μέρος στον 

καταρτισμό και λήψη της παρούσας. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής το ΑΠ  3985/19-9-2019 

έγγραφο της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που έχει ως κατωτέρω: 
 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας  

Νικήτα ΣΑΗ στην  Πλ. Αρίωνος αρ. 14-15, Μεσαιωνική   Πόλη (Φ.622)             
ΣΧΕΤ:  1.Το με αρ. 1020/7235/21-β (28-07-19/01:40) έγγραφο-βεβαίωση παράβασης-του 

Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου 
  2.Το με αρ. 3702/06-09-19 έγγραφο μας, για κατάθεση αντιρρήσεων 
                                                      
Με το ανωτέρω(1) σχετικό μας κοινοποιείται το γεγονός  ότι σε γενόμενο Αστυνομικό έλεγχο στο 

κατάστημα του θέματος, με την επωνυμία «ΜΟΖΑΪΚ», διαπιστώθηκε να λειτουργεί η μουσική του 
καταστήματος με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος, ενισχυτή και ηχείων και μετρηθείσα με 
ηλεκτρονική συσκευή θορύβου βρέθηκε μέγιστη επαναλαμβανόμενη την 01:38 ώρα 87 db (α’ μέτρηση) και 
την 01:40 ώρα 86 db (β’ μέτρηση) αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου των 80db. 

Ο ενδιαφερόμενος κλήθηκε να καταθέσει τις απόψεις-αντιρρήσεις του με το με αρ.3702/06-09-19 
έγγραφο της υπηρεσίας μας-το οποίο του επιδόθηκε στις 06-09-19- και μέχρι σήμερα δεν προσήλθε. 

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ισχύ της με αρ. 210/20-10-14 άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω  καταστήματος (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), 
λόγω τροποποίησης των όρων και των προϋποθέσεων βάσει των οποίων χορηγήθηκε η παραπάνω άδεια.  

                        
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. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 

Την μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας  κατ/τος  υγειονομικού ενδιαφέροντος 
ιδιοκτησίας ΣΑΗ ΝΙΚΗΤΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΤ ΣΩΤΗΡΙΟΥ επί της στην  Πλ. Αρίωνος αρ. 14-15, Μεσαιωνική   
Πόλη διότι η διαφορά της μετρηθείσας ηχοστάθμης των 86 και 87 ντεσιμπέλ με την επιτρεπόμενη των 
80 ντεσιμπέλ είναι αμελητέα. 

 
Αρ. αποφ. 110    /23-10-2019                                                 ΑΔΑ: ΩΧΓ2Ω1Ρ-ΚΕΛ   
 

Περίληψη 
 

Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος της «Σ. ΦΑΚΚΑΣ- Θ. ΓΚΑΜΠΡΑΝΗΣ ΟΕ» επί της οδού Περικλέους 12 ( 
Έγγραφο ΑΠ 3986/19-9-2019 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης). 

 
Ο κ. Ιωσήφ έχει αποχωρήσει από τη συνεδρίαση και δεν έλαβε μέρος στον 

καταρτισμό και λήψη της παρούσας. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής το ΑΠ 3986/19-9-2019 

έγγραφο της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που έχει ως κατωτέρω: 
 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας  

«Σ.ΦΑΚΚΑΣ-Θ.ΓΚΑΜΠΡΑΝΗΣ Ο.Ε.»  στην οδό Περικλέους αρ. 12 ,Μεσαιωνική Πόλη (Φ.297)             
ΣΧΕΤ:  1.Το με αρ. 1020/6453/12-β (13-06-19/19:23) έγγραφο-βεβαίωση παράβασης-του 

Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου 
  2.Το με αρ. 3664/05-09-19 έγγραφο μας, για κατάθεση αντιρρήσεων           
                                            
Με το ανωτέρω σχετικό μας κοινοποιείται το γεγονός  ότι σε γενόμενο Αστυνομικό έλεγχο στο 

κατάστημα του θέματος, με την επωνυμία «ΛΑΤΡΗΣ ΚΡΕΑΤΩΝ», διαπιστώθηκε να έχει αναπτύξει 
τραπεζοκαθίσματα σε κοινόχρηστο χώρο, άνευ αδείας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. 

Ο ενδιαφερόμενος κλήθηκε να καταθέσει τις απόψεις-αντιρρήσεις του με το με αρ. 3664/05-09-
19 έγγραφο της υπηρεσίας μας-το οποίο του επιδόθηκε στις 09/09/19- και μέχρι σήμερα δεν προσήλθε. 

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ισχύ της με αρ. 214/04-09-08 άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω  καταστήματος (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), 
λόγω τροποποίησης των όρων και των προϋποθέσεων βάσει των οποίων χορηγήθηκε η παραπάνω άδεια.  

 
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο εκπρόσωπος της εταιρείας ο οποίος είπε ότι για λόγους υγείας δεν 

έχουν πληρώσει. Όμως τώρα πήγανε στο Ταμείο του Δήμου και κάνανε ενέργειες να ενταχθούνε στη 
ρύθμιση και περιμένουν να βεβαιωθεί το 2019 και το 2018 για να μπούνε στη ρύθμιση. 

 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ (Πρόεδρος): Προτείνω αναβολή και στην επόμενη συνεδρίαση οι 

ενδιαφερόμενοι να φέρουν τη ρύθμιση και γενικότερα να μας πουν πως θα διαμορφώσουν το χώρο διότι 
το θέαμα που παρουσιάζει είναι απαράδεκτο.  

 
                        
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 

 
Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήματος της «Σ. ΦΑΚΚΑΣ- Θ. ΓΚΑΜΠΡΑΝΗΣ ΟΕ» επί της οδού Περικλέους 12 για την επόμενη 
συνεδρίαση, προκειμένου να προσκομιστούν τα έγγραφα και δικαιολογητικά της ρύθμισης των οφειλών 
της εταιρείας προς το Δήμο Ρόδου.   

 
Αρ. αποφ. 111    /23-10-2019                                                 ΑΔΑ: 6Ε1ΡΩ1Ρ-ΑΔΨ 
 

Περίληψη 
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Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της JINSJO Marianne 

επί της οδού Αριστοτέλους 57 ( Έγγραφο ΑΠ 3987/26-9-2019 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης). 
 
Ο κ. Ιωσήφ έχει αποχωρήσει από τη συνεδρίαση και δεν έλαβε μέρος στον 

καταρτισμό και λήψη της παρούσας. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής το ΑΠ 3987/19-9-2019 

έγγραφο της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που έχει ως κατωτέρω: 
 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος  
            ιδιοκτησίας  Marianne JINSJO στην  οδό Αριστοτέλους αρ. 57, 
            Μεσαιωνική Πόλη (Φ.635)             
ΣΧΕΤ:  1.Το με αρ. 1020/6605/5-β (13-06-19/19:52) έγγραφο-βεβαίωση  
             παράβασης-του Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου 
  2.Το με αρ. 3665/05-09-19 έγγραφο μας, για κατάθεση αντιρρήσεων 
           
                                            
Με το ανωτέρω σχετικό μας κοινοποιείται το γεγονός  ότι σε γενόμενο Αστυνομικό έλεγχο στο 

κατάστημα του θέματος, με την επωνυμία «RENTEZ VOUS», διαπιστώθηκε να έχει αναπτύξει 
τραπεζοκαθίσματα σε κοινόχρηστο χώρο εκτός του καταστήματος, άνευ αδείας κατάληψης κοινόχρηστου 
χώρου. 

Ο ενδιαφερόμενος κλήθηκε να καταθέσει τις απόψεις-αντιρρήσεις του με το με αρ. 3665/05-09-
19 έγγραφο της υπηρεσίας μας-το οποίο του επιδόθηκε στις 09/09/19- και μέχρι σήμερα δεν προσήλθε. 

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ισχύ της με αρ. 107/19-05-00 άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω  καταστήματος (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), 
λόγω τροποποίησης των όρων και των προϋποθέσεων βάσει των οποίων χορηγήθηκε η παραπάνω άδεια.  

 
 Η ανωτέρω προσκόμισε στην Δνση Υ.ΔΟΜ. την υπ’ αριθ. 6713/19-6-2019 απόδειξη 

πληρωμής του κοινόχρηστου χώρου.                        
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 

 
Την μη ανάκληση της της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της JINSJO Marianne επί 

της οδού Αριστοτέλους 57, λόγω πληρωμής της άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. 
 
Αρ. αποφ. 112    /23-10-2019                                                 ΑΔΑ: 6ΡΨΥΩ1Ρ-ΔΝΙ 
 

Περίληψη 
 

Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος της ΣΑΡΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ επί της οδού Πλατ. Εβραίων Μαρτύρων 10-12 ( 
Έγγραφα ΑΠ 3065/2017 και 3988/26-9-2019 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης). 

 
Ο κ. Ιωσήφ έχει αποχωρήσει από τη συνεδρίαση και δεν έλαβε μέρος στον 

καταρτισμό και λήψη της παρούσας. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα υπ’ αριθ. 3065/2017 και 

3988/2019 έγγραφα της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που έχουν ως κατωτέρω: 
 
Α) Έγγραφο ΑΠ 3065/2017: 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας κατ/τος «Εστιατόριο» ιδιοκτησίας Μαρίας 

ΣΑΡΟΥΚΟΥ στην Πλ. Εβρ. Μαρτύρων 10-12 στη  Μεσαιωνική Πόλη(Φ.639)   
ΣΧΕΤ:  Η με αρ. 20/17 έκθεση αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής και υπολογισμός 

προστίμου του τμ. Ελέγχου κατασκευών της Υ.ΔΟΜ 
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Με το ανωτέρω σχετικό (το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένα) μας κοινοποιείται το 

γεγονός ότι στο κατάστημα του θέματος διαπιστώθηκαν αυθαίρετες κατασκευές εξ αιτίας των 
οποίων συντάχθηκε η σχετική έκθεση. 

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ισχύ της με αρ. 071/22-05-15 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω  καταστήματος (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 
του Ν-3852/2010), λόγω τροποποίησης των όρων και των προϋποθέσεων βάσει των οποίων 
χορηγήθηκε η παραπάνω άδεια(επέκταση).  

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την υπ’ αριθ. 20/2017 έκθεση αυτοψίας η οποία 
έχει ως εξής: 

 
                                             Αυξ.Αριθμ. 20/2017 
                 
                                                                       

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ 
ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ 
 
     Οι υπάλληλοι της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ρόδου Σκουμιός Κων/νος και 

Ξενάκης Κων/νος διενεργήσαμε σήμερα την 17/05/2017 αυτοψία στην παραπάνω οικοδομή, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του υπ' αριθ. 267/98 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 195/Α/98) περί διαδικασίας 
χαρακτηρισμού και κατεδάφισης νέων αυθαιρέτων κατασκευών κ.λ.π. και διαπιστώσαμε τα εξής:  

1) Αυθαίρετη προσθήκη κυρίου χώρου με μεταλλικό σκελετό και δώματος έδρασης 
τραπεζοκαθισμάτων, 

2) Αυθαίρετη κατασκευή μεταλλικών κλιμάκων ανόδου στο δώμα, 
3) Αυθαίρετη τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων και πασάλων με φωτιστικά σώματα 

στο δώμα, με αποτέλεσμα την αυθαίρετη επέκταση της επιχείρησης τόσο στο προϋφιστάμενο όσο και 
στο αυθαίρετο δώμα, όλες κατά παράβαση του άρθρου 4 του Ν.Ο.Κ. (Ν.4067/2012) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 του Ν.4178/2013 .  

 
Στάδιο εργασιών αποπερατωμένο. 
 
     Ύστερα από τα παραπάνω οι αναφερόμενες κατασκευές πρέπει να αποξηλωθούν εκτός αν ο 

ιδιοκτήτης ή κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική ένσταση κατ' αυτής. Η ένσταση θα υποβληθεί 
στην Πολεοδομική Υπηρεσία μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 
τοιχοκόλληση της έκθεσης αυτής στο αυθαίρετο και θα συνοδεύεται με τα στοιχεία που αποδεικνύουν 
τις απόψεις τους (οικοδομική άδεια, δήλωση Α.Ν. 410/68, τίτλο Ν. 720/77, δήλωση Ν. 1337/83, 
απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση του Αρθ-9 παρ.8 Ν. 1512/85 κλπ).  

      Αν παρέλθει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία τα αυθαίρετα που περιγράφονται παραπάνω θα 
κατεδαφιστούν.  

      Επίσης σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 23 του Ν. 2300/95 αντί ένστασης στην ίδια 
προθεσμία μπορεί να υποβληθεί αίτηση - δήλωση ότι ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την 
έκθεση αυτή και τις τυχόν διορθώσεις που θα κάνει η υπηρεσία όσον αφορά το ύψος των προστίμων 
ώστε να τύχει μείωσης αυτών κατά 30%.  

 
ΧΑΡΤΗΣ 
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ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ 
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Η έκθεση αυτή τοιχοκολλήθηκε σήμερα στις ……/05/2017 παρουσία των: 
                              

1) ΣΚΟΥΜΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Υπογραφή)....................................  
   

2) ΞΕΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  (Υπογραφή)...................................  
 
 
 

Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ 
 
Επιμετρήσεις: 
ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΥΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 
ΕΑΒΓΔ = Ε1 + Ε2 = 6,12 Χ 2,54/2 + 6,12 Χ 2,63/2 = 7,77 + 8,05 = 15,82 τ.μ.   (σκαρίφημα 1) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΑΝΟΔΟΥ  ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΩΜΑ 

ΚΩΔ. 12.02  LΒΑΘΜΙΔΑΣ = 1,05 Χ 4 + 1,00 Χ 8 + 1,05 Χ 5 = 4,20 + 8,00 + 5,25 = 17,45 μ. 

ΚΩΔ. 7.09  ΕΠΛΑΤΥΣΚΑΛΑ = (1,05*1,00) + (1,06*1,00) = 1,05 + 1,06 = 2,11 τ.μ. 

ΚΩΔ. 16.05  LΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ ΣΚΑΛΑΣ (ΗΖΕΒ, ΜΑ, ΚΛ) = 2,03 + 4,28 + 1,00 + 1,39 Χ 2 = 10,09 μ. σκριφήματα 1,2) 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΩΜΑ 

ΚΩΔ. 16.03  L ΜΗΚΟΣ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΟΣ (ΒΜ, ΑΟΞΝΚ, ΔΓΙ) = 4,17+7,28+7,40+6,67+5,60+5,10+2,16 = 38,38 μ. 

Μεταλλικοί στύλοι με φωτισμό= 14 τεμάχια (σκαριφήματα 1,2) 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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Α/Α ΚΩΔ. Είδος εργασίας 

Μονάδα Τιμή Ποσ
ότητ
α 

Σύνολο € 
μέτρησης 

μονάδ
ος (€) 

    ΚΛΙΜΑΚΕΣ         

1 12.01 Μεταλλική βαθμίδα μ.μ. 23,48 
17,4

5 
409,73 

2 Τ.Ε. Μεταλλικό πλατύσκαλο τ.μ. 78,27 2,11 165,15 

    ΣΤΗΘΑΙΑ         

3 16.03 
Από κιγκλίδωμα 

σιδερένιο 
μ.μ. 23,48 

48,4

7 
1.138,08 

    ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ         

4  Τ.Ε. 
Ξύλινοι στύλοι με 

φωτισμό 
αποκοπή/τεμ. 100 

14,0

0 
1.400,00 

 
 

Γενικό Σύνολο 
: 3.112,96 

  
ΑΞΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ= 15,82 τ.μ. * 1.500 € + 3.112,96 € = 26.842,96 € 

 
 

Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ 
 

Αξία αυθαιρέτου Χ 30% (N.4178 άρθρο 26, παρ. 1α και 4, ΦΕΚ 174/8-8-2013) 
Πρόστιμο ανέγερσης = 26.842,96 Χ 30% = 8.052,89 ευρώ > 500 ευρώ (ελάχιστο πρόστιμο 

ανέγερσης) κατά συνέπεια: Πρόστιμο ανέγερσης = 8.052,89 ευρώ 
 
 

Γ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
 

Αξία αυθαιρέτου Χ 5% (N.4178 άρθρο 26, παρ. 1β και 4, ΦΕΚ 174/8-8-2013) 
Πρόστιμο διατήρησης = 26.842,96 Χ 5% = 1.342,15 ευρώ > 500 ευρώ                    
 
Β) Έγγραφο ΑΠ 3988/2019: 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας  Μαρίας 

ΣΑΡΟΥΚΟΥ  στην  Πλ. Εβρ. Μαρτύρων 10-12, Μεσαιωνική Πόλη (Φ.639)             
ΣΧΕΤ:  1.Το με αρ. 1020/2605/21-β (13-06-19/19:15) έγγραφο-βεβαίωση παράβασης-του Αστυνομικού 

Τμήματος Ρόδου 
  2.Το με αρ. 3663/05-09-19 έγγραφο μας, για κατάθεση αντιρρήσεων 
           
                                            

Με το ανωτέρω σχετικό μας κοινοποιείται το γεγονός  ότι σε γενόμενο Αστυνομικό έλεγχο στο 
κατάστημα του θέματος, με την επωνυμία «OLD TOWN», διαπιστώθηκε να έχει αναπτύξει 
τραπεζοκαθίσματα σε κοινόχρηστο χώρο(πλατεία) άνευ αδείας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. 

Ο ενδιαφερόμενος κλήθηκε να καταθέσει τις απόψεις-αντιρρήσεις του με το με αρ. 3663/05-09-19 
έγγραφο της υπηρεσίας μας-το οποίο του επιδόθηκε στις 09/09/19- και μέχρι σήμερα δεν προσήλθε. 

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ισχύ της με αρ. 071/29-07-16 άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω  καταστήματος (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), 
λόγω τροποποίησης των όρων και των προϋποθέσεων βάσει των οποίων χορηγήθηκε η παραπάνω άδεια.  

 
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο μηχανικός του διοικουμένου κ. Χριστοδούλου Κωνσταντίνος 

που είπε τα εξής: 
Υπάρχει ένα έγγραφο από την Αρχαιολογική Υπηρεσία που επιτρέπει κάποιες κατασκευές και 

επειδή με έχουν ορίσει πρόσφατα ως μηχανικό τους θα ήθελα λίγο χρόνο να το εξετάσουμε.  
 
    ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ (Πρόεδρος): Εσείς έχετε μια έγκριση από τον πρώην Υπουργό 

όσον αφορά το δικαίωμα να μπορείτε να κάνετε κάποια πράγματα. Στη συνέχεια η Αρχαιολογική 
Υπηρεσία συναινεί να γίνουν όλα αυτά. Εμείς όμως δεν γνωρίζουμε κατά πόσον οι εργασίες οι οποίες 
έχουν πραγματοποιηθεί είναι σύννομες και αυτές πρέπει να βεβαιωθούν με συγκεκριμένο τρόπο. Και 
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επειδή αφορά σε δώμα και σε σχέση με αυτά που είπαμε προηγούμενα, τίθεται θέμα ασφάλειας. Εγώ 
θα προτείνω στο Σώμα μια αναβολή αλλά οφείλετε να συνυπολογίσετε όλα αυτά τα στοιχεία δηλαδή 
κατά πόσο οι πραγματοποιηθείσες εργασίες είναι σύμφωνα με το νόμο και την άδεια που σας επέτρεψε 
το ΥΠ.ΠΟ. αλλά και θέματα ασφαλείας διότι είναι παλιό το θέμα, είναι ένα πολύ ψηλό κτίριο με 
επικίνδυνες κατασκευές στο παρελθόν το οποίο με φοβίζει πάρα πολύ                      

 
 
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 

 
Αναβάλλει για την επόμενη συνεδρίαση τη λήψη απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΣΑΡΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ επί της οδού Πλατ. Εβραίων Μαρτύρων 
10-12, προκειμένου να ενημερωθεί ο μηχανικός για το όλο θέμα και να προσκομίσει στην Επιτροπή όλα 
τα στοιχεία που αφορούν στην υπόθεση που να αποδεικνύουν την νομιμότητα των εργασιών που 
προέβησαν οι διοικούμενοι,  αλλά και τα μέτρα ασφάλειας που έλαβαν για την προστασία των πελατών 
του καταστήματος αφ΄ ενός και αφ΄ ετέρου να προσκομίσει την άδεια κατάληψης του κοινόχρηστου 
χώρου ή τυχόν δικαιολογητικά για υπαγωγή σε ρύθμιση οφειλών προς το Δήμο. 

 
Αρ. αποφ. 113    /23-10-2019                                                 ΑΔΑ: ΨΨΑΑΩ1Ρ-4ΒΡ 
 

Περίληψη 
 

Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της 
«ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤ.& ΑΝ. ΟΕ» επί της Πλατ. Αρίωνος 4 ( Έγγραφο ΑΠ 3991/26-9-2019 
Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης). 

 

Ο κ. Ιωσήφ έχει αποχωρήσει από τη συνεδρίαση και δεν έλαβε μέρος στον 
καταρτισμό και λήψη της παρούσας. 

 
Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής Ο Πρόεδρος κ. 

Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής το ΑΠ 3991/26-9-2019 έγγραφο της Δνσης 
Υπηρεσίας Δόμησης που έχει ως κατωτέρω: 

 
              ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος  
            ιδιοκτησίας  «ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤ & ΑΝ ΟΕ» στην  Πλ. Αρίωνος αρ. 4,  
             Μεσαιωνική Πόλη (Φ.095)      
ΣΧΕΤ:  1.Το με αρ. 1020/4085/175-γ (28-07-19/01:45) έγγραφο-βεβαίωση  
             παράβασης-του Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου 
  2.Το με αρ. 3703/06-09-19 έγγραφο μας, για κατάθεση αντιρρήσεων 
                                                      
Με το ανωτέρω(1) σχετικό μας κοινοποιείται το γεγονός  ότι σε γενόμενο Αστυνομικό έλεγχο στο 

κατάστημα του θέματος, με την επωνυμία «ΡΩΓΜΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ», διαπιστώθηκε να λειτουργεί η μουσική 
του καταστήματος με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος, ενισχυτή και ηχείων και μετρηθείσα με 
ηλεκτρονική συσκευή θορύβου βρέθηκε μέγιστη επαναλαμβανόμενη την 01:43 ώρα 86 db (α’ μέτρηση) και 
την 01:45 ώρα 85 db (β’ μέτρηση) αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου των 80db. 

Ο ενδιαφερόμενος κλήθηκε να καταθέσει τις απόψεις-αντιρρήσεις του με το με αρ.3703/06-09-19 
έγγραφο της υπηρεσίας μας-το οποίο του επιδόθηκε στις 06-09-19- και μέχρι σήμερα δεν προσήλθε. 

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ισχύ της με αρ. 134/15-07-04 άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω  καταστήματος (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), 
λόγω τροποποίησης των όρων και των προϋποθέσεων βάσει των οποίων χορηγήθηκε η παραπάνω άδεια.  

          
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 
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Την μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας  κατ/τος  υγειονομικού ενδιαφέροντος 

ιδιοκτησίας της «ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤ.& ΑΝ. ΟΕ» επί της Πλατ. Αρίωνος 4 διότι η διαφορά της 
μετρηθείσας ηχοστάθμης των 85 και 86 ντεσιμπέλ από την επιτρεπόμενη των 80 ντεσιμπέλ είναι 
αμελητέα. 

 
Αρ. αποφ. 114    /23-10-2019                                                 ΑΔΑ: Ψ9ΩΠΩ1Ρ-ΘΗΙ 
 

Περίληψη 
 

Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος του ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Η στην Δ.Κ. Λίνδου (Έγγραφο ΑΠ 3/37866/18-
7-2019 Δ.Κ. Λίνδου) 

 
Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής το ΑΠ  3/37866/18-7-2019 

έγγραφο της Δημ. Κοινότητας Λίνδου που έχει ως κατωτέρω: 
 
ΘΕΜΑ         : Τροποποίηση όρων λειτουργίας Κ.Υ.Ε. 
ΣΧΕΤ. : Το με αρ. πρ. 2455/24-06-19  έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Ρόδου.  
 
 
       Αναφερόμενοι στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο σας διαβιβάζουμε το φάκελο του  

καταστήματος «Υπαίθριο κέντρο διασκέδασης με συγκρότηση Εστιατορίου-Μπαρ» με την επωνυμία 
«ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ» ιδιοκτησίας του ΙΩΑΝΝΙΔΗ Παναγιώτη του Στεφάνου, που βρίσκεται στην περιοχή 
«Φούρκες» Δ.Κ. Λίνδου, γνωρίζοντας σας τα εξής:  

- Με το υπ΄αριθ. πρωτ. 2455/24-06-19  έγγραφο του Τμήματος ελέγχου κατασκευών της 
Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Ρόδου μας αποστέλλεται η υπ΄αριθ. 22/2019 έκθεση αυτοψίας σύμφωνα με 
την οποία διαπιστώθηκαν αυθαίρετες κατασκευές στο ανωτέρω αναφερόμενο κατάστημα, ως εξής: 1) 
Αυθαίρετη ανέγερση πρόχειρης κλειστής κατασκευής στεγάστρων και περγκολών, 2) Αυθαίρετη 
ανέγερση στεγάστρων και περγκολών, 3) Αυθαίρετη κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής και 
εγκαταστάσεων, 4) Αυθαίρετη κατασκευή ξύλινου δαπέδου και διαφόρων λοιπών επιστρώσεων, 
κατασκευών - μικροκατασκευών και εγκαταστάσεων στον περιβάλλοντα χώρο του ακινήτου, 5) 
Αυθαίρετη κατασκευή περιφράξεων άνω του επιτρεπόμενου ύψους.     

- Με το υπ΄αριθ. 3/35358/04-07-19 έγγραφό μας καλείται ο παραπάνω ιδιοκτήτης σε ακρόαση-
έγγραφη κατάθεση απόψεων αντιρρήσεων (ημερομηνία θυροκόλλησης εγγράφου 10-07-19). 

- Ο εν λόγω επιχειρηματίας κατέθεσε εμπρόθεσμα τις αντιρρήσεις του με την υπ΄αριθ. πρωτ. 
3/37866/15-07-19 επιστολή του. 

     Κατόπιν τούτων κι επειδή όλα τα ανωτέρω αποτελούν ουσιώδη τροποποίηση των όρων της  
υπ΄αριθ. 1020/7508/2-α/09-06-1994 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος, σας 
διαβιβάζουμε συνημμένα τα παραπάνω αναφερόμενα σχετικά έγγραφα της υπόθεσης και παρακαλούμε 
για τις δικές σας, λόγω αρμοδιότητας, ενέργειες.  

      Επίσης, η Νομική Υπηρεσία στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να διατυπώσει την 
εισήγησή της.      

 
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο η πληρεξούσια δικηγόρος κ. Ελπινίκη Κυρμπάση που είπε τα εξης: 
Έχει βγει η υπ’ αριθ. 22/2019 έκθεση αυτοψίας σύμφωνα με την οποία διαπιστώθηκαν 

αυθαίρετες κατασκευές. Εμείς έχουμε καταθέσει μια ένσταση κατά της έκθεσης αυτοψίας και εκκρεμεί 
ακόμα η απόφαση επί αυτής της ένστασης και γι αυτό ζητάμε μια αναβολή. Θέλω να πω όμως ότι πριν 
γίνει ο έλεγχος είχε κατατεθεί από τους ιδιοκτήτες, εμείς είμαστε οι μισθωτές, μια αίτηση υπαγωγής 
στον  4495/2017 νόμο περί αυθαιρέτων, επειδή όμως απαιτείται η έγκριση της Αρχαιολογικής 
Υπηρεσίας, καλέσαμε και περιμέναμε να γίνει αυτοψία. Λόγω όμως φόρτου εργασίας δεν έγινε αυτοψία, 
και ο έλεγχος είναι απαραίτητος για την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης, δεδομένου ότι είναι 
σημαντικό να υπάρξει κρίση πρώτα επί της ένστασης για να δούμε αν ακυρωθεί ή όχι αυτή η έκθεση 
αυτοψίας, θα θέλαμε μια ικανή αναβολή ώστε να έχει ολοκληρωθεί αυτή η αυτοψία της Αρχαιολογικής 
Υπηρεσίας. Να σημειώσω ότι το κατάστημα είναι κλειστό, οπότε δεν τίθεται κανένα θέμα ασφάλειας, 
οπότε θα θέλαμε μια τετράμηνη αναβολή. 

 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΟΣ (Μέλος): Το κατάστημα λειτουργεί την καλοκαιρινή περίοδο οπότε θα 

μπορούσαμε να πούμε για ένα εύλογο διάστημα παράτασης πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου, 
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έτσι ώστε να μπορέσει ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα νομιμοποίησης της 
λειτουργίας του καταστήματος   

  
                        
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 

 
Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήματος του ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  με τον διακριτικό τίτλο ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ στην περιοχή 
«Φούρκες»  στην Δ.Κ. Λίνδου μέχρι τέλος Απριλίου, προκειμένου να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα 
έγγραφα που να νομιμοποιούν την λειτουργία του καταστήματος του.  

 
Αρ. αποφ. 115    /23-10-2019                                                 ΑΔΑ: 676ΖΩ1Ρ-ΘΤ4 
 

Περίληψη 
 

Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΠΡΑΣΣΑ ΙΩΑΝΗ 
στην Δ.Κ. Λίνδου (Έγγραφο ΑΠ 3/39243/24-7-2019 Δ.Κ. Λίνδου). 

 
Ο κ. Ιωσήφ έχει αποχωρήσει από τη συνεδρίαση και δεν έλαβε μέρος στον 

καταρτισμό και λήψη της παρούσας. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής το ΑΠ  3/39243/24-7-2019 

έγγραφο της Δημ. Κοινότητας Λίνδου που έχει ως κατωτέρω: 
                        
ΘΕΜΑ         : Τροποποίηση όρων λειτουργίας Κ.Υ.Ε. 
ΣΧΕΤ. : Το με αρ. πρ. 2515/7/77-α΄/27-06-19  έγγραφο του Α. Σ. Λινδίων.  
 
 
       Αναφερόμενοι στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο σας διαβιβάζουμε το φάκελο του  

καταστήματος «Οβελιστήριο-Σνακ Μπαρ-Καφετέρια» ιδιοκτησίας του ΠΡΑΣΣΑ Ιωάννη του Αγαθοκλή, 
που βρίσκεται στην Δ.Κ. Λίνδου (εντός οικισμού), γνωρίζοντας σας τα εξής:  

- Με το υπ΄αριθ. πρωτ. 2515/7/77-α΄/27-06-19 έγγραφο του Αστυνομικού Σταθμού Λινδίων μας 
γνωστοποιείται η ανάπτυξη δυο τραπεζιών και τεσσάρων καρεκλών στον εξωτερικό χώρο του ανωτέρω 
καταστήματος άνευ αδείας από την αρμόδια αρχή.     

- Με το υπ΄αριθ. 3/36905/15-07-19 έγγραφό μας καλείται ο παραπάνω ιδιοκτήτης σε ακρόαση-
έγγραφη κατάθεση απόψεων αντιρρήσεων (ημερομηνία επίδοσης  18-07-19). 

- Ο εν λόγω επιχειρηματίας κατέθεσε εμπρόθεσμα τις αντιρρήσεις του με την υπ΄αριθ. πρωτ. 
3/39243/23-07-19 επιστολή του. 

     Κατόπιν τούτων κι επειδή όλα τα ανωτέρω αποτελούν τροποποίηση των όρων της  υπ΄αριθ. 
1501/01-06-2016 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος, σας διαβιβάζουμε συνημμένα τα 
παραπάνω αναφερόμενα σχετικά έγγραφα της υπόθεσης και παρακαλούμε για τις δικές σας, λόγω 
αρμοδιότητας, ενέργειες.  

      Επίσης, η Νομική Υπηρεσία στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να διατυπώσει την 
εισήγησή της.    

Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο κ. Πρασάς ο οποίος είπε ότι έχει αφαιρέσει τα δύο τραπέζια. 
                     

Η Επιτροπή Πιότητας 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 
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Την μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΠΡΑΣΣΑ ΙΩΑΝΗ στην 

Δ.Κ. Λίνδου λόγω συμμορφώσεως. 
Αρ. αποφ. 116    /23-10-2019                                                 ΑΔΑ: ΩΔΩΞΩ1Ρ-Ρ7Θ   
 

Περίληψη 
 

Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του VERLATO 
CARLOS MAURIZIO στην Δ.Ε. Λίνδου (Έγγραφο ΑΠ 3/53052/4-10-2019 Δ.Κ. Λίνδου) 

 
Ο κ. Ιωσήφ έχει αποχωρήσει από τη συνεδρίαση και δεν έλαβε μέρος στον 

καταρτισμό και λήψη της παρούσας. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής το ΑΠ  3/53052/4-10-2019 

έγγραφο της Δημ. Κοινότητας Λίνδου που έχει ως κατωτέρω: 
 
ΘΕΜΑ         : Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας ΚΥΕ. 
ΣΧΕΤ. : Το με αρ. 49435/1859/05-09-19 έγγραφο του ΥΠΠΟΑ/Υπηρεσία Νεωτέρων 

Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδ/σου.   
 
 
       Αναφερόμενοι στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο σας διαβιβάζουμε το φάκελο του  

καταστήματος «Εστιατόριο» ιδιοκτησίας του VERLATO Carlo Maurizio του Francesco, που βρίσκεται 
στην Λάρδο (εντός οικισμού), γνωρίζοντας σας τα εξής:  

- Με το υπ΄αριθ. 49435/1859/05-09-19 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και 
Τεχνικών Έργων Δωδ/σου μας γνωστοποιείται η εκτέλεση εργασιών στο παραπάνω αναφερόμενο 
κατάστημα και ζητείται η παύση λειτουργίας αυτού λόγω λειτουργίας του χωρίς την έγκριση της 
υπηρεσίας τους.     

- Με το υπ΄αριθ. 3/47233/18-09-19 έγγραφό μας καλείται ο παραπάνω ιδιοκτήτης σε ακρόαση-
έγγραφη κατάθεση απόψεων αντιρρήσεων (ημερομηνία επίδοσης  27-09-19). 

- Ο εν λόγω επιχειρηματίας κατέθεσε τις αντιρρήσεις του με την υπ΄αριθ. πρωτ. 3/53052/04-10-
19 επιστολή του. 

     Κατόπιν τούτων και λαμβάνοντας υπόψη ότι το ανωτέρω κατάστημα λειτουργεί βάσει της 
υπ΄αριθ. 142/2011 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, σας διαβιβάζουμε συνημμένα τα παραπάνω 
αναφερόμενα σχετικά έγγραφα της υπόθεσης και παρακαλούμε για τις δικές σας, λόγω αρμοδιότητας, 
ενέργειες.  

      Επίσης, η Νομική Υπηρεσία στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να διατυπώσει την 
εισήγησή της.      

Στη συνέχεια έλαβε το λόγο η πληρεξούσια δικηγόρος κ. Αλεξάνδρου Αναστασία που είπε τα 
εξής: 

Κατά την περίοδο κατά την οποία φαίνεται ότι στους συγκεκριμένους ανθρώπους τους 
καταλογίζεται ότι έκαναν εργασίες, δεν έκαναν εργασίες αφού είμαστε στη τουριστική περίοδο και το 
εστιατόριο βρίσκεται σε λειτουργία, και για το γεγονός ότι ελήφθη άδεια χωρίς την έγκριση της 
Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων, σας λέγω ότι το εν λόγω κατάστημα είναι διατηρητέο, ήδη 
λειτουργούσε ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με άδεια του 1990. Στη συνέχεια δόθηκε νέα 
άδεια το 1993, πάλι στο όνομα του ιδιοκτήτη κ. Διακολουκά, αφού προγενέστερα είχανε τηρηθεί όλες 
οι νόμιμες διαδικασίες., δηλαδή έκδοση από την Πολεοδομία, από την Νεωτέρων Μνημείων, έγινε 
σχετική έκθεση από την οποία φαίνεται ποιες εργασίες έπρεπε να γίνουν και έγιναν και στη συνέχεια 
χορηγήθηκε η άδεια το 1993. 

 Ο κ. VERLATO μίσθωσε το συγκεκριμένο κατάστημα το 2011 και ζήτησε την αντικατάσταση της 
άδειας στο πρόσωπό του ως μισθωτής. Αυτό έγινε. Καμία άλλη μεταβολή δεν έχει επέλθει στο ακίνητο 
από τότε που μίσθωσε το ακίνητο μέχρι και σήμερα που λειτουργεί. Οκτώ (8) χρόνια μετά δεν έχει 
ενοχληθεί από κανένα.  Τώρα ξαφνικά βλέπουμε ένα έγγραφο της Εφορείας νεωτέρων μνημείων χωρίς 
να υπάρχει σχετική έκθεση αυτοψίας, χωρίς η αστυνομία να βεβαιώνει ότι γίνονται εργασίες, δεν 
υπάρχει έγγραφο διακοπής εργασιών.  
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ (Μέλος): Πράγματι είναι έτσι όπως τα λέει η κ. Αλεξάνδρου, δεν 
έχω διαπιστώσει εγώ οπτικά να έχει γίνει κάποια μεταβολή στο κτίριο, πήρα τηλέφωνο την 
Αρχαιολογική Υπηρεσία η οποία μου είπε ότι  είπανε να κάνουνε κάποιες μεταβολές μέσα και δεν μας 
ενδιαφέρουν τόσο, απλά να μην πειράξουν την καμάρα, να μην κάνουν μεταβολές έξω. Αυτοί μάλλον 
έχουν κάποια ένσταση ότι δεν ερωτήθηκαν το 1993, άρα λοιπόν οι ενοικιαστές έχουν δίκιο. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (πληρεξούσια δικηγόρος:) Το 1993 απ’ ότι βλέπω εδώ από 

έγγραφο της ίδιας της Εφορείας των Νεωτέρων Μνημείων γνωμάτευσε η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων 
για τις εργασίες τις οποίες ενέκρινε. 

                        
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 

 
Την μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του VERLATO CARLOS 

MAURIZIO στην Δ.Ε. Λίνδου διότι δεν εκτέλεσαν εργασίες που να τροποποιούν το κτίριο και για το 
γεγονός ότι η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων το 1993 ενέκρινε τις εργασίες  που έγιναν. 

 
 
 

     Ο Πρόεδρος                                                                                Τα Μέλη 
 
 
Κωνσταντίνος Ταρασλιάς                                                      1) Ιωάννης Αφεντούλης 
 
 
                                                                                         2) Νικόλαος Καραμαρίτης 
 
 
                                                                                         3) Στέφανος Δράκος 
 
 

                                                                                     4) Σπυρίδων Σπυρόπουλος 
 
 
                                                                                     5) Σάββας Καραταπάνης 
 
 
                                                                                     6) Βασίλειος Παπαοικονόμου 
 
 
                                                                                     7) Αθανάσιος Στάμος 
 
 
                                                                                     8) Νικόλαος Γιαννάς 
 
 
                                                                                     9) Δημήτριος Ιωσήφ 
                                                                                  


