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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 9ης δια περιφοράς Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Αρ. συνεδρίασης: 09η/27-11-2020 
Αρ. αποφ.:             98/27-11-2020                                                         ΑΔΑ: 

 
Περίληψη 

 

   Έγκριση της υπ’ αρ. 28/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ιαλυσού με θέμα 
«Σημειακή τροποποίηση εντός του Ο.Τ. 141 σχεδίου πόλεως Ιαλυσού.» 

 

Στη Ρόδο σήμερα 27-11-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 με την δια περιφοράς διαδικασία η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου (Αποφ. Δ.Σ., 761/08-09-2019 περί της εκλογής τακτικών 
και αναπληρωματικών μελών Ε.Π.Ζ., 276/23-09-2020 περί αντικατάστασης αναπληρωματικού μέλους), 
έπειτα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Αντιδημάρχου Ρόδου κ. Στέφανου Δράκου  (Αποφ. 
Δημάρχου 2116/29-09-2020 «περί ορισμού Αντιδημάρχων ως τακτικά μέλη στην Ε.Π.Ζ»), με αριθ. 
πρωτ. 2/59519/23-11-2020, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 77, 

παράγραφος 6 του Ν.4555/2018, το άρθρο 184 του Ν.4635/2019 και τα διαλαμβανόμενα στις 
Εγκυκλίους 163/33282/29-5-2020, 18318/13-3-2020, 40 με αρ. πρωτ.: 20930/31-3-2020 και 426/2020 

με αρ. πρωτ.: 77233/13-11-2020 του ΥΠΕΣ, αποφασίζει την έκδοση της κατωτέρω απόφασης. 

      Αφού διαπιστώθηκε βάσει της ανωτέρω νομοθεσίας ότι συμμετέχουν τουλάχιστον τα 2/3 των 
μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών συναινούν με την 

δια περιφοράς διαδικασία δέκα (10) μέλη ήτοι: 
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 1) Στέφανος Δράκος Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος, 2) Ιωάννης Αφεντούλης – 

Αντιπρόεδρος, 3) Τσαμπίκα Κιαχαγιά Μαγιόγλου Αντιδήμαρχος – Μέλος,   4) Νικόλαος Καραμαρίτης 
Αντιδήμαρχος – Μέλος,  5) Παναγιώτης Σταμάτης Αντιδήμαρχος – Μέλος, 6) Αθανάσιος Στάμος 

Αντιδήμαρχος – Μέλος, 7) Σπυρίδων Σπυρόπουλος – Μέλος, 8) Βασίλειος Παπαοικονόμου – Μέλος,          
9) Δημήτριος Ιωσήφ – Μέλος, 10) Σάββας Χριστοδούλου -  Αναπληρωματικό μέλος 

 
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 1) Μιχαήλ Σεϊτης – Μέλος  2) Νικόλαος Γιαννάς - Μέλος 

 

       και αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Επιτροπής ηλεκτρονικά- με email, για όλα τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης της 9ης τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης, επί συνόλου έξι (6) θεμάτων, 

ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις τους για το παραπάνω αναγραφόμενο θέμα το οποίο έχει ως εξής: 
 

Απόφαση 28/2020 του Συμβουλίου της Κοινότητας Ιαλυσού 

 

Θέμα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης 8/2020 : 

 

Παροχή σύμφωνης γνώμης και λήψη απόφασης του τοπικού συμβούλιου της Κοινότητας 

Ιαλυσού σχετικά με το θέμα. « Σημειακή τροποποίηση εντός του ΟΚ 141 σχεδίου πόλεως 

Ιαλυσού » ιδιοκτησίας κας Διανέλλου Μαριάνας, σύμφωνα με την παρούσα εισήγηση της 

Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού τμήμα Μελετών και εφαρμογών Δήμου Ρόδου και το 

συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα. 

Σχετ. Το με αριθμό πρωτ.1420/2020 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού τμήμα Μελετών 

και εφαρμογών Δήμου Ρόδου. 

Αριθμός Απόφασης 28/2020 

Η Πρόεδρος της Κοινότητας Ιαλυσού κ. Στεφανία Στάγκα , θέτει υπόψη των μελών του Σώματος το 

παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, και σύμφωνα με την εισήγηση της ιδίας αναφέρονται τα εξής: 

Μας διαβιβάστηκε από την Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού τμήμα Μελετών και εφαρμογών Δήμου 

Ρόδου, Το με αριθμό πρωτ.1420/2020 έγγραφο που αφορά την'' Σημειακή τροποποίηση εντός του ΟΚ 

141 σχεδίου πόλεως Ιαλυσού ιδιοκτησίας κας Διανέλλου Μαριάνας''. 
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Σας γνωρίζω ότι σύμφωνα με την θετική εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και το 

γεγονός ότι το ακίνητο της κτηματολογικής μερίδας 59 Α1Α με την αναθεώρηση του σχεδίου έχει 

καταστεί μη οικοδομήσιμο, χωρίς υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη, όπως εμφαίνεται στο ισχύον ρυμοτομικό 

σχέδιο Ιαλυσού. 

Συνεπώς με την προϋπόθεση ότι με την απαιτούμενη τροποποίηση δεν διαταράσσεται το 

συνιδιοκτησιακό καθεστώς , μετακινείται η θέση της ρυμοτομικής γραμμής και της οικοδομικής 

γραμμής ,με δημιουργία πρασιάς 4,00μ.εμπροσθεν του ακινήτου. Κατόπιν τούτου το ακίνητο της 

κ.μ.59 Α1Α αποκτά πρόσωπο επί κοινοχρήστου χώρου, με την προϋπόθεση παραχώρησης σε κοινή 

χρήση της Κ.Μ 59 Α1Β. ιδιοκτησίας της αιτούσας ,κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας τροποποίησης 

και δημοσίευσης της στο ΦΕΚ. 

Ειδικότερα με την προτεινόμενη τροποποίηση δημιουργείται διαπλάτυνση της υφισταμένης οδού με 

εσοχή στην ιδιοκτησία της κ Διανέλλου, ετσι ώστε να αποκτήσει πρόσωπο επι της Λεωφόρου 

Ηρακλειδών ,γεγονός το οποίο θα καταστήσει άρτιο και οικοδομήσιμο το ακίνητο της ΚΜ 59 Α1Α και 

παράλληλα επιφέρει αύξηση των κοινοχρήστων χώρων 

Αναφέρουμε επίσης ότι κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας τροποποίησης η κ Διανέλλου θα 

δικαιούται να εισέρχεται και να εξέρχεται από το ακίνητο της (ΚΜ59 Α1Α) ακώλυτα κατά μήκος του 

κοινόχρηστου χώρου, ώστε να είναι εφικτή η τοποθέτηση θυρών καθ όλο το μήκος του προσώπου του 

ακινήτου επί της Λεωφόρου Ηρακλειδών , γεγονός το οποίο επισημαίνεται ρητώς στη αίτηση της. 

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα η υπηρεσία( Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού τμήμα Μελετών και 

εφαρμογών Δήμου Ρόδου), θεωρεί ότι η επικείμενη τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, στη θέση 

του εν λόγω οικοδομικού τετραγώνου είναι επιτρεπτή, σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις 

,με την προϋπόθεση της παραχώρησης της ΚΜ 59 Α1Β σε κοινή χρήση, κατόπιν θεσμοθέτησης της 

διαδικασίας τροποποίησης προκειμένου να είναι δυνατή η οικοδόμηση του ακινήτου της ΚΜ 59 Α1Α. 

Η παρούσα απόφαση μας θα πρέπει να διαβιβαστεί στην επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου 

στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Κ Υποδομών Δήμου Ρόδου κ Αθηνόδωρο Κωσταντίνου και στην 

Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού τμήμα Μελετών και εφαρμογών Δήμου Ρόδου, για να προβούν στη 

προβλεπόμενη διαδικασία και στις απαραίτητες ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. 

Το Τοπικό Συμβούλιο της κοινότητας Ιαλυσού , μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τα 

παραπάνω . 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Παρέχει σύμφωνη γνώμη σχετικά με το θέμα «« Σημειακή τροποποίηση εντός του ΟΚ 141 

σχεδίου πόλεως Ιαλυσού » ιδιοκτησίας κας Διανέλλου Μαριάνας, σύμφωνα με την παρούσα 

εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού τμήμα Μελετών και εφαρμογών Δήμου 

Ρόδου και το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα. 

Η παρούσα ομόφωνη απόφαση μας, με την σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου για το θέμα 

διαβιβάζεται, στην επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου, στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών Δήμου Ρόδου κ Αθηνόδωρο Κωσταντίνου, και στην Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού τμήμα 

Μελετών και εφαρμογών Δήμου Ρόδου,για να προβούν στη προβλεπόμενη διαδικασία και στις 

απαραίτητες ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. 

 

Τέθηκε επίσης υπόψη των μελών η ΑΠ 1420/09-09-2020 εισήγηση της Δ/νσης 
πολεοδομικού σχεδιασμού η οποία έχει ως κατωτέρω: 

                                                              

Θέμα: Σημειακή τροποποίηση εντός του Ο.Τ. 141 σχεδίου πόλεως Ιαλυσού. 
Σχετ.: Η υπ’ αρ. πρωτ. 1420/07-08-2020 αίτηση της κ. Διανέλλου προς την ΔΠΣχ. 

          

 
Έχοντας υπόψη :  

 
1.Την υπ’ αρ. πρωτ. 1420/07-08-20 αίτηση της κ. Διανέλλου, σε συνέχεια εκτενούς αλληλογραφίας  

2. Την υπ’ αριθμό πρωτ. 391/25-02-2020 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου (σχετικό 
διαβιβαστικό 391/25-2-20) και την υπ’ αριθμό πρωτ. 760/20-05-2020 γνωμοδότηση της Νομικής 

Υπηρεσίας (σχετικό διαβιβαστικό 760/21-05-20)όπου μεταξύ άλλων αναφέρει ότι : «… στο σαφές 
ερώτημα της, όπως τίθεται, εάν «Είναι δυνατή και νομικώς επιτρεπτή η παραχώρηση τμήματος του 
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ακίνητου της κ. Διανέλλου προς το Δήμο Ρόδου, αφότου (και όχι προτού) η σχετική απόφαση περί 
εντετοπισμένης –σημειακής τροποποιήσεως του σχεδίου πόλεως έμπροσθεν της ιδιοκτησίας της 
δημοσιευθεί σε ΦΕΚ;» θεωρούμε ότι προσήκει καταφατική απάντηση, καθώς τυχόν μη παραχώρηση 
του δεν οδηγεί στο αποτέλεσμα που επιδιώκει η τροποποίηση και για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνεται 
σχετική μνεία από την υπηρεσία ...» 
3. Το τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε ο ιδιώτης αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός κ. 

Κανιούρας Κλεισθένης, εντός του οποίου εμφαίνεται:  

α. το ακίνητο της Κ.Μ.  59Α1Α γαιών Ιξιάς (Τόμος 7, Φύλλο 103 , Φάκελος 499) με εμβαδόν 2860 
τ.μ. όπου υπάρχει κάθετος συνιδιοκτησία, σύμφωνα με την οποία στο Τμήμα Α με εμβαδόν 1430 τ.μ. 

έχει αποκλειστική χρήση η κ. Διανέλλου Μαριάννα και στο Τμήμα Β με εμβαδόν 1430 τ.μ. έχει 
αποκλειστική χρήση ο κ. Δαμάσκος Ιωάννης 

β. το ακίνητο της Κ.Μ. 59Α1Β γαιών Ιξιάς (Τόμος 13, Φύλλο 3 , Φάκελος 779)  
με εμβαδόν 223,12 τ.μ ιδιοκτησίας της κ. Διανέλλου Μαριάννας. 

γ. το ακίνητο της Κ.Μ. 59Α1 γαιών Ιξιάς (Τόμος 2, Φύλλο 54 , Φάκελος 321)  

με εμβαδόν 682,88 τ.μ ιδιοκτησίας τρίτου. 
δ. η πρόταση τροποποίησης σύμφωνα με την οποία μετακινείται η θέση της  ρυμοτομικής γραμμής 

και της οικοδομικής γραμμής, με δημιουργία πρασιάς 4,00 μ. προκειμένου το ακίνητο της Κ.Μ. 59Α1Α 
να αποκτήσει πρόσωπο επί κοινόχρηστου χώρου, με την προϋπόθεση της παραχώρησης σε κοινή 

χρήση της Κ.Μ. 59Α1Β, ιδιοκτησίας της αιτούσας,  κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας τροποποίησης 

και χωρίς να επηρεάζεται το συνιδιοκτησιακό καθεστώς. Ειδικότερα δημιουργείται διαπλάτυνση της 
υφιστάμενης οδού με εσοχή στην ιδιοκτησία της κ. Διανέλλου, έτσι ώστε να αποκτήσει πρόσωπο σε 

κοινόχρηστο χώρο, γεγονός το οποίο θα το καταστήσει άρτιο και οικοδομήσιμο.  
4. Την Τεχνική Έκθεση που συνέταξε ο ιδιώτης αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός κ. Κανιούρας 

Κλεισθένης σύμφωνα με την οποία αναφέρεται ότι: 
 
«Για το οικόπεδο με αριθμό κ.μ. 59Α1Α γαιών Ιξίας εμβαδού 2860τ.μ ισχύουν τα εξής: 

Η κτηματολογική μερίδα 59Α1Α γαιών Ιξιάς δημιουργήθηκε από την κτηματολογική μερίδα 59Α1 γαιών 

Ιξιάς δυνάμει του υπ’ αριθμ. 4958/21- 06-1985 συμβολαίου σύστασης καθέτου συνιδιοκτησίας και 

γονικής παροχής  της  συμβολαιογράφου  Ρόδου  Σταματίας Σαρή – Γιώρτσου  ως  το  άρτιο και 

οικοδομήσιμο τμήμα  αυτής  που  βρισκόταν  εντός  του  Ο.Τ. 181 του σχεδίου  πόλης που είχε 

εγκριθεί με το Β.Δ. της 22-01-1971 (ΦΕΚ 34/Δ/06-02-71)  ενώ  η  υπόλοιπη  έκταση  αυτής  μετά  την  

πιο  πάνω απόσπαση (προς βορρά και νότο) συνολικής επιφάνειας 186,59 + 719,41 = 906,00 τ.μ. 

ρυμοτομείτο. 

 Με το Π.Δ. της 08-08-1995 (ΦΕΚ 655/Δ/04-09-1995) αναθεωρήθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου 

Ιαλυσού νήσου Ρόδου (Ν. Δωδεκανήσου) και καθορίστηκαν οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί 

δόμησης των οικοπέδων αυτού. 

 Η πιο πάνω αναθεώρηση στην περιοχή  της  κτηματολογικής  μερίδας  59Α1Α  γαιών  Ιξιάς  επέφερε  

μείωση  των  κοινόχρηστων χώρων, με αποτέλεσμα η κτηματολογική μερίδα 59Α1Α γαιών Ιξιάς να 

καταστεί τυφλή και κατ' επέκταση, να μετατραπεί από άρτια και  οικοδομήσιμη  κτηματολογική  μερίδα  

μέχρι  και  την  03-09-1995  σε  μη  άρτια  και  μη  οικοδομήσιμη  από  την  04-09-1995. 

 Η  απώλεια  του  προσώπου του  εν  λόγω  οικοπέδου  και  συνεπώς, της αρτιότητας και 

οικοδομησιμότητάς του δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των συνιδιοκτητών του.   

Η  τακτοποίηση  του  οικοπέδου  προτείνεται  να  λάβει  χώρα  δια  της  εκδόσεως   πράξεως  

εντετοπισμένης   τροποποίησης  του ρυμοτομικού  σχεδίου  αναφορικά  με  την  ιδιοκτησία  της  

κυρίας  Διανέλλου στο  Ο.Τ. 141 του  σχεδίου πόλεως Ιαλυσού και δεν βλάπτει τα πολεοδομικά 

χαρακτηριστικά των όμορων ιδιοκτησιών.  

 Προκειμένου  να  καταστεί  άρτια  και  οικοδομήσιμη  η  κτηματολογική  μερίδα  59Α1Α γαιών  Ιξιάς  

προτείνεται,  σύμφωνα με το συνημμένο  σχέδιο,  διαπλάτυνση  της  υφιστάμενης  οδού  με  εσοχή  

προς  την  ιδιοκτησία  της  και  συγκεκριμένα σε τμήμα της κτηματολογικής μερίδας 59Α1Β γαιών Ιξιάς 

εμβαδού 174,88 τ.μ. που εμπίπτει εντός του Ο.Τ. 141 ώστε να αποκτήσει πρόσωπο επί της 

εγκεκριμένης  και  ήδη  τεθείσας  σε  κοινή  χρήση υπ’ αρ. 2 επαρχιακής οδού Ρόδου - Ιαλυσού - 

Κρεμαστής  με  την ονομασία Λεωφόρος Ηρακλειδών. 

 Τα  τμήματα Α και Β με στοιχεία  κορυφών Α-Γ-2-Δ-ε-ζ-Θ-1-Α και ζ-ε-Ε- Ζ-Η-ζ αντίστοιχα  τα  οποία  

έχουν  εμβαδόν  1.430,00 τ.μ. έκαστο αποτελούν τμήματα της καθέτου συνιδιοκτησίας που  έχει 

συσταθεί στην  κτηματολογική μερίδα 59Α1Α γαιών Ιξιάς με την υπ’ αριθμ.  4958/21-06- 1985  πράξη  

σύστασης  καθέτου   συνιδιοκτησίας   και  γονικής  παροχής  της  συμβολαιογράφου  Ρόδου Σταματίας 

Σαρή -Γιώρτσου. 

 Συμπερασματικά, με την παρούσα τεχνική έκθεση η κυρία Διανέλλου συναινεί στην εντετοπισμένη 

τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου  στο  Ο.Τ. 141  του  σχεδίου  πόλεως  Ιαλυσού  με 

«διαπλάτυνση  της  υφιστάμενης  οδού με εσοχή στην ιδιοκτησία της», σύμφωνα με το συνημμένο 
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σχέδιο. 

 Στην προτεινόμενη  πράξη  τροποποίησης πρέπει να  επισημαίνεται  ρητώς  ότι  η  κυρία Διανέλλου 

δικαιούται να εισέρχεται και  να εξέρχεται από το ακίνητό της ακώλυτα κατά μήκος του κοινοχρήστου 

χώρου, ώστε να είναι εφικτή η τοποθέτηση θυρών καθ' όλο το μήκος του προσώπου του ακινήτου επί 

της Λεωφόρου Ηρακλειδών. 

 Με την έγκριση της προτεινόμενης τροποποίησης, το οικόπεδό της να αποκτήσει και πάλι πρόσωπο σε 

κοινόχρηστο χώρο, γεγονός που θα το καθιστά άρτιο και οικοδομήσιμο. 

5. Τα κτηματολογικά διαγράμματα και τα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας για τα ακίνητα: 
α)της Κ.Μ. 59Α1Α γαιών Ιξιάς (Τόμος 7, Φύλλο 103 , Φάκελος 499) όπου υπάρχει κάθετος 

συνιδιοκτησία. 
β)της Κ.Μ.  59Α1Β γαιών Ιξιάς (Τόμος 13, Φύλλο 3 , Φάκελος 779)  

γ)της Κ.Μ.  59Α1 γαιών Ιξιάς (Τόμος 2, Φύλλο 54 , Φάκελος 321) 
 

6. Το υπ’ αριθμό 4958/21-6-1985 συμβόλαιο παροχής γονέως προς τέκνον Αστικού Κώδικα και το υπ’ 

αριθμό 4383/8-3-2007 συμβόλαιο γονικής παροχής ακινήτου.  
 

7. Την από 6-3-2017 κτηματολογική έρευνα των Κ.Μ. 59Α1Α, Κ.Μ. 59Α1Β, Κ.Μ.59Α1 γαιών Ιξιάς, 

του δικηγόρου κ. Λεβέντη Στέργου. 
 

8. 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 22-01-1971 (ΦΕΚ 34/Δ/06-02-1971) με θέμα «Περί εγκρίσεως του ρυμοτομικού 
σχεδίου Τριάντα (Ρόδου) και καθορισμού των όρων και περιορισμών  Δομήσεως των οικοπέδων 
αυτού». 
γ)του Β.Δ./τος 10-01-1972 (ΦΕΚ 7/Δ/15-01-1972) με θέμα «Περί επεκτάσεως του  ρυμοτομικού 
σχεδίου Τριάντα (Ρόδου) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης   των οικοπέδων αυτού».  
δ)του Β.Δ./τος 19-05-1973 (ΦΕΚ 154/Δ/21-05-1973) με θέμα  «Περί τροποποιήσεως του  
ρυμοτομικού σχεδίου Τριάντα (Ρόδου)».  
ε)του Ν.1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/4-3-83) με θέμα «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων. Οικιστική 
ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις», όπως ισχύει σήμερα. 
ζ) του Ν. 1577/85 (ΦΕΚ 210/Α/18-12-85) « Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός»  για όσες διατάξεις 
του εξακολουθούν να ισχύουν (υπό την έννοια ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τον Ν.Ο.Κ.) 

η)του Π.Δ./τος 23-02-1987 (ΦΕΚ 166/Δ/06-03-1987), με θέμα «Κατηγορίες και περιεχόμενο 
χρήσεων γης». 
θ)της Εγκ. ΔΤΕ/δ/43511/161/55/88, «Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, 
ρυμοτομικών σχεδίων.»  
ι)της υπ’ αριθ. 73932/4915/04-08-1994 Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  

(ΦΕΚ 1052/Δ/11-10-1994), με θέμα «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του οικισμού 
Ιαλυσού της νήσου  Ρόδου (Ν. Δωδεκανήσου)»  
κ) του Π.Δ/τος 08-08-1995 (ΦΕΚ 655/Δ/04-09-1995) με θέμα «Αναθεώρηση του   ρυμοτομικού 
σχεδίου του Δήμου Ιαλυσού νήσου Ρόδου (Ν. Δωδεκανήσου) και   καθορισμός χρήσεων γης και όρων 
και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτού».  
λ)του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/13-6-1997), με θέμα «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και  
οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις»  
μ)του Ν. 2831/00, ΦΕΚ140/Α/13-6-00, «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν.1577/85 "Γενικός 
Οικοδομικός Κανονισμός" και άλλες πολεοδομικές διατάξεις» (άρθρο 27,29) 
ν) της υπ’ αρ. (οικ) 1125/29-8-06 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας (ΦΕΚ 

17/ΑΑΠ/28-9-2006), «Έγκριση σημειακών τροποποιήσεων του Σχεδίου Πόλεως Ιαλυσού»          
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. 4315/14 (ΦΕΚ 269/Α/24-12-14) «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα -Ρυμοτομικές 
απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις» 
ρ)του Ν. 4495/14 (ΦΕΚ 167/Α/3-11-17)  «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και 

άλλες διατάξεις» 
9. Το γεγονός ότι το συγκεκριμένο ακίνητο δεν εμπίπτει εντός αρχαιολογικού χώρου, 

σύμφωνα με τα αρχεία της υπηρεσίας μας και κατά τις διατάξεις του Ν. 3852/10,  (ΦΕΚ 87/Α/7-6-10), 

Άρθρο 186, παρ. ΣΤ.39  που αφορά σε έγκριση σημειακών - εντοπισμένων τροποποιήσεων των 

ΑΔΑ: 6ΨΞΗΩ1Ρ-ΝΗΖ



5 
 

εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και των χρήσεων και όρων δόμησης αυτών, εμπίπτει στις 

Αρμοδιότητες των Περιφερειών. 

 
10.Την φωτογραφική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, η οποία εμφαίνεται και επί του 

τοπογραφικού διαγράμματος.  
 

11.Τους όρους δόμησης και τις χρήσεις γης εντός του Τομέα Δ της Πολεοδομικής Μελέτης 

Ιαλυσού, όπως ορίζονται από τις διατάξεις του Π.Δ/τος 08-08-1995  (ΦΕΚ 655/Δ/04-09-1995), όπου 
εμπίπτει το Ο.Τ. 141, οι οποίοι δεν μεταβάλλονται με την αιτούμενη τροποποίηση και είναι οι εξής: 

 
Αρτιότητα                            1000 τ.μ. 

Ελάχιστο Πρόσωπο               15,00 μ.               
Συντελεστής δόμησης            0,4 

Συντελεστής Κάλυψης           20% 

Μέγιστο Ύψος                      7,50 μ. 
 

12.Το γεγονός ότι το ακίνητο της κτηματολογικής μερίδας 59Α1Α, με την αναθεώρηση του 
σχεδίου έχει καταστεί μη οικοδομήσιμο, χωρίς υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη, όπως εμφαίνεται στο ισχύον 

ρυμοτομικό σχέδιο Ιαλυσού. Συνεπώς με την προϋπόθεση ότι με την αιτούμενη τροποποίηση δεν 

διαταράσσεται το συνιδιοκτησιακό καθεστώς, μετακινείται η θέση της  ρυμοτομικής γραμμής και της 
οικοδομικής γραμμής, με δημιουργία πρασιάς 4,00 μ. έμπροσθεν του ακινήτου. Κατόπιν τούτου το 

ακίνητο της Κ.Μ.  59Α1Α αποκτά πρόσωπο επί κοινόχρηστου χώρου, με την προϋπόθεση της 
παραχώρησης σε κοινή χρήση της Κ.Μ. 59Α1Β, ιδιοκτησίας της αιτούσας, κατόπιν ολοκλήρωσης της 

διαδικασίας τροποποίησης και δημοσίευσης της σε Φ.Ε.Κ.  
  Ειδικότερα με την προτεινόμενη τροποποίηση δημιουργείται διαπλάτυνση της υφιστάμενης οδού με 

εσοχή στην ιδιοκτησία της κ. Διανέλλου, έτσι ώστε να αποκτήσει πρόσωπο επί της Λεωφόρου 

Ηρακλειδών, γεγονός το οποίο θα καταστήσει άρτιο και οικοδομήσιμο το ακίνητο της ΚΜ 59Α1Α και 
παράλληλα επιφέρει αύξηση των κοινοχρήστων χώρων. 

  Αναφέρουμε επίσης ότι κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας τροποποίησης η  
κ. Διανέλλου θα δικαιούται να εισέρχεται και να εξέρχεται από το ακίνητο της (Κ.Μ. 59Α1Α) ακώλυτα 

κατά μήκος του κοινόχρηστου χώρου, ώστε να είναι εφικτή η τοποθέτηση θυρών καθ’ όλο το μήκος  

του προσώπου του ακινήτου επί της Λεωφόρου Ηρακλειδών, γεγονός το οποίο επισημαίνεται ρητώς 
στην αίτηση της.       
  Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, η υπηρεσία θεωρεί ότι η επικείμενη τροποποίηση του 
ρυμοτομικού σχεδίου, στη θέση του εν λόγω οικοδομικού τετραγώνου είναι επιτρεπτή, 

σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις, με την προϋπόθεση της παραχώρησης 

της Κ.Μ. 59Α1Β σε κοινή χρήση, κατόπιν θεσμοθέτησης της διαδικασίας τροποποίησης, 
προκειμένου να είναι δυνατή η οικοδόμηση του ακινήτου της  Κ.Μ. 59Α1Α.   

  Στην πρόταση τροποποίησης εμφαίνονται οι καταργούμενες οικοδομικές και ρυμοτομικές γραμμές, 
καθώς και οι νέες χαράξεις, όπως ορίζεται από την Εγκύκλιο ΔΤΕ/δ/43511/161/55/88, «Οδηγίες και 

προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων» , ενώ δεν μεταβάλλονται οι όροι 
δόμησης που ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 08-08-1995 (ΦΕΚ 655/Δ/04-09-1995). Η 

παραπάνω πρόταση έχει λάβει υπόψη τα πολεοδομικά κριτήρια τροποποίησης του ρυμοτομικού 

σχεδίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης πολεοδομικής νομοθεσίας.  
Ειδικότερα η προτεινόμενη τροποποίηση δεν επιφέρει μείωση των κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4315/14 και  πηγάζει από την κοινή ανάγκη και την κοινωνική 
ωφέλεια, καθώς και από το σεβασμό στη ιδιοκτησία, σε συνδυασμό με τη βελτίωση των πολεοδομικών 

συνθηκών της πόλης και το σεβασμό στο περιβάλλον. 

 
 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαστε τα παραπάνω στο Συμβούλιο της Δημοτικής 

Κοινότητας Ιαλυσού και παρακαλούμε για την γνωμοδότηση τους, όσον αφορά στην σημειακή 
τροποποίηση εντός του Ο.Τ. 141 του σχεδίου πόλεως Ιαλυσού, σύμφωνα με την παρούσα εισήγηση 

και το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα. Κατόπιν τούτου η απόφαση τους θα διαβιβαστεί στην 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για το συγκεκριμένο θέμα. 
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Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη: 

 

α) Τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’/07-06-2010) όπως αυτές 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. β του Ν. 4685/2020 και της παρ. 3 του άρθρου 

40 του Ν. 4735/2020  περί αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  
β) Τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006, 

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018, 

δ) Τις με αρ. 163/33282/29.05.2020, 18318/13.03.2020, 40/20930/31.03.2020, 60249/22.09.2020, 
426/13.11.2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ 

ε) Την ανωτέρω απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ιαλυσού 
στ) Την υπ΄αρ. 1420/9-9-2020 εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού 

ζ) Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά - 
με email σε όλα τα μέλη της Επιτροπής, και είτε επιστράφηκε συμπληρωμένη, είτε απάντησαν με 

ηλεκτρονικό μήνυμα όπου για το συγκεκριμένο θέμα ψήφισαν όλοι «Υπέρ», 
η) Το από 24-11-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του Νομικού Συμβούλου κ. Κων/νου Γιαννακού στο οποίο 
αναφέρει ότι γνωμοδοτεί θετικά για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 

Εγκρίνει την υπ’ αριθ.  28/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ιαλυσού και εισηγείται 

στο Δημοτικό Συμβούλιο την σημειακή τροποποίηση εντός του Ο.Τ. 141 του σχεδίου πόλεως Ιαλυσού, 

σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και το τοπογραφικό 

διάγραμμα που τη συνοδεύει, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

 
 

 
  Ο Πρόεδρος                                                                                Τα Μέλη 

Στέφανος Δράκος                                                                1) Ιωάννης Αφεντούλης 

                                                                                         2) Τσαμπίκα Κιαχαγιά Μαγιόγλου 
                                                                                3) Νικόλαος Καραμαρίτης 

                                                                                4) Παναγιώτης Σταμάτης     
                                                                                5) Αθανάσιος Στάμος 

                                                                                6) Σπυρίδων Σπυρόπουλος 
                                                                                7) Βασίλειος Παπαοϊκονόμου 
                                                                                8) Δημήτριος Ιωσήφ 

                                                                                         9) Σάββας Χριστοδούλου 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Ο Πρόεδρος 

 

 
Στέφανος Δράκος 

Αντιδήμαρχος 
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