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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Αρ. συνεδρίασης: 10η/10-09-2021 
Αρ. αποφ.             55/10-09-2021                                                           

 
                                   

Περίληψη 

Έγκριση της υπ΄ αρ. 06/2021 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Μασάρων με 

θέμα «Γνωμοδότηση για την Βεβαίωση Χρήσεων Γης και γνωμοδότηση για την 

αναγκαιότητα των ακινήτων Κ.Μ. 5095,4643,4644,4645,4648,4649 Γαιών Μασάρων 
Ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου»  

Στη Ρόδο σήμερα 10-09-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 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. 2/45366/06-09-2021, 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 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) Νικόλαος Γιαννάς – Μέλος 10) Δημήτριος Ιωσήφ – Μέλος, 11) Σάββας Χριστοδούλου – 

Αναπληρωματικό Μέλος 
 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 1) Μιχαήλ Σεϊτης – Μέλος,              

 
      και ενημερώθηκαν τα μέλη της Επιτροπής ηλεκτρονικά- με email, για όλα τα θέματα της 10ης 

τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης, επί συνόλου 10 (δέκα) θεμάτων ζητήθηκε να υποβάλουν τις 
απόψεις τους για το παραπάνω αναγραφόμενο θέμα το οποίο έχει ως εξής: 

 
               AΠΟΦΑΣΗ 06/2021 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣΑΡΩΝ 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Γνωμοδότηση για τη βεβαίωση Χρήσεων Γης και γνωμοδότηση για την αναγκαιότητα των 

ακινήτων Κ.Μ. 5095,4643,4644,4645,4648, 4649 γαιών Μασάρων. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος, ο οποίος είπε τα εξής: 

Κύριοι, έχετε ήδη μελετήσει το με αριθ.673/1-6-2001 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού 

Σχεδιασμού με το οποίο μας ζητά να γνωμοδοτήσουμε για τη βεβαίωση χρήσεων γης και για την 

αναγκαιότητα των ακινήτων Κ.Μ. 5095, 4643, 4644, 4645, 4648, 4649 γαιών Μασάρων ιδιοκτησίας 

Ελληνικού Δημοσίου. Θεωρώ, λοιπόν, ότι πρέπει να ταχθούμε ομόφωνα υπέρ της επένδυσης αυτής 

διότι πρόκειται για φιλική στο περιβάλλον επένδυση και είναι προς το συμφέρον των πολιτών. 

  Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μασάρων κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει  

σχετικά. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μασάρων έπειτα από διαλογική συζήτηση.    
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Γνωμοδοτεί 

Υπέρ της βεβαίωσης χρήσεων γης και υπέρ της αναγκαιότητας των ακινήτων Κ.Μ. 5095, 4643, 

4644, 4645, 4648, 4649 γαιών Μασάρων ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου και τάσσεται υπέρ της 

συγκεκριμένης επένδυσης και γενικά υπέρ της αξιοποίησης των δημόσιων ακινήτων εντός των ορίων 

Δ.Κ. Μασάρων για τέτοιου είδους επενδύσεις που είναι φιλικότατες προς το περιβάλλον και 

προσφέρουν σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό όφελος εντός της τοπικής κοινωνίας. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  6/2021. 

 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (673/01-06-2021) 

 
Θέμα : Βεβαίωση Χρήσεων Γής και γνωμοδότηση για την αναγκαιότητα των ακινήτων Κ.Μ. 

5095, 4643,4644,4645,4648,4649  γαιών Μασσάρων Ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου» 
 

Σχετ. : Η υπ’ αριθμό πρωτ. 673/2021 αίτηση  

               
   Έχοντας υπόψη :  

 
1.  Την πιο πάνω σχετική αίτηση 

2. Το συνυποβαλλόμενο με την αίτηση τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξαν ο Πολιτικός 
Μηχανικός Γιώργος Ψαρομπάς και ο Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ρεντόπουλος Δ. 

Χρυσοβαλάντης, στο οποίο εμφαίνεται  οι ιδιοκτησίες  

  α) Μερίδα 5095 γαιών Μασσάρων με κτηματολογικά στοιχεία  Τόμος 60, Φύλλο  59, Φάκελος 
8013, και εμβαδόν κατά τίτλο 600.440,00 τ.μ. 

  β) Μερίδα 4643 γαιών Μασσάρων με κτηματολογικά στοιχεία  Τόμος 73, Φύλλο  14, Φάκελος 
8951, και εμβαδόν κατά τίτλο 820,00 τ.μ. 

  γ) Μερίδα 4644 γαιών Μασσάρων με κτηματολογικά στοιχεία  Τόμος 71, Φύλλο  07, Φάκελος 

8746, και εμβαδόν κατά τίτλο 1640,00 τ.μ. 
   δ) Μερίδα 4645 γαιών Μασσάρων με κτηματολογικά στοιχεία  Τόμος 71, Φύλλο  08, Φάκελος 

8747, και εμβαδόν κατά τίτλο 1920,00 τ.μ. 
    ε) Μερίδα 4648 γαιών Μασσάρων με κτηματολογικά στοιχεία  Τόμος 71, Φύλλο  11, Φάκελος 

8750, και εμβαδόν κατά τίτλο 1150,00 τ.μ. 
   ζ) Μερίδα 4649 γαιών Μασσάρων με κτηματολογικά στοιχεία  Τόμος 71, Φύλλο  12, Φάκελος 

8751, και εμβαδόν κατά τίτλο 1191,00 τ.μ. 

  Το συνολικό κτηματολογικό εμβαδόν ακινήτου είναι 607.161,00 τ.μ. 
3.  Την υπ’ αριθμό 35022 ΑΠΑ/2021 Αίτηση εκποίησης ακινήτων      

4. Τις γενικές διατάξεις  
α) του Π.Δ./τος της 6/17-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/78) «Καθορισμός όρων 
δόμησης γηπέδων εκτός των Ρ.Σχ. πόλεων & των υφισταμένων προ του έτους 
1923 οικισμών» 
β) του Π.Δ/τος της 24/31-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/ 31-5-85) «Όροι δόμησης 
γηπέδων εκτός σχεδίου πόλεων-εκτός ορίων προ 1923 οικισμών.» 
γ) του ΓΟΚ 1985 [δηλ. του Ν. 1577/85 (ΦΕΚ 210/Α/18-12-85 με έναρξη 

ισχύος την 18-2-1986)] όπως ισχύει σήμερα 
δ) του Π.Δ./τος της 14/27-7-99 (ΦΕΚ 580/Δ/1999) «Κώδικας βασικής 
πολεοδομικής νομοθεσίας.» 

  ε) της Απόφασης Νομάρχη ΧΟΠ-ΕΠΑ 26/13-3-1990 
ζ) το Π.Δ./τος ΦΕΚ 129/Δ/16-02-1999 «Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης Οικισμού Μασσάρων 

Δήμου Αρχαγγέλου Νήσου Ρόδου»   
 η) του  Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/03) «Αδεια δόμησης,πολεοδομικές κλπ 
 διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ.» 

θ) Της Απόφασης 49828/12-11-2008 (ΦΕΚ 2464/Β/2008) «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού 
και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και της στρατηγικής μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.  
ι) της Απόφαση 24208/11-06-2009 (ΦΕΚ  1138/Β/2009) «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και την Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων» 
κ) Τον Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31.3.2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες Διατάξεις» 
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 λ) Τον Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/09.04.2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» 

μ) Τον Ν.4759/2020 (ΦΕΚ 245/A/2020) «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής 
Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.» 
ν) Τον Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014)  «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα 
υδατορέματα − ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας 
και άλλες διατάξεις.» 

ξ) Τον Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, 
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.» 
o) Την υπ’ αριθμό απόφαση Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/74463/4562 (ΦΕΚ 3291/Β/2020) «Τροποποίηση της 
υπ’ αρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/ 27-7-2016 (Β’2471) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε 
κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν. 4014/2011 (Α’ 209)», 
ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 10ης Ομάδας» 

 
Βεβαιώνουμε ότι για το ακίνητο ισχύουν τα εξής : 
 

 Α. i)  Βρίσκεται σε περιοχή εκτός σχεδίου δόμησης και εκτός Ζ.Ο.Ε.  
          ii)  Εντός των περιοχών του Δικτύου Natura 2000. 

               iii)  Έχει πρόσωπο στην Εθνικής Οδού Ρόδου-Λίνδου 
         iv) Εφάπτεται του Ποταμού «Γαδουρά» και εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4258/2014 (ΦΕΚ 

94/Α/2014)  «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα − ρυθμίσεις 
Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.» και στις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. Ν. 4685/2020 
(ΦΕΚ 92/Α/2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην 
ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.» 
   Β. i) Το ακίνητο θεωρείται άρτιο και οικοδομήσιμο.     

     ii) Οι όροι δόμησης του οικοπέδου καθορίζονται με τον Ν.4759/2020 (ΦΕΚ 145/Α/2014)  και 
το Π.Δ. της 6/17-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/78) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 24/31-05-1985 (ΦΕΚ 

270/Δ/85) και συμπληρώθηκε  με το Ν.3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/31-12-2003), τον ΓΟΚ του 1985 (ΦΕΚ 
210/Α/1985) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον ΝΟΚ του 2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012), καθώς 

και με τους όρους και περιορισμούς που θέτουν ο Ν.3937/2012 (ΦΕΚ 60/Α/2012), ο Ν.4258/2014 (ΦΕΚ 
94/Α/2014) και η κάθε   χρήση. 

 Γ. Η χρήση Υβριδικός Σταθμός (φωτοβολταϊκος σταθμός) είναι επιτρεπτή  

με του όρους και περιορισμούς που θέτει ο Ν.3737/2012 (ΦΕΚ 60/Α/31.3.2011) «Διατήρηση της 
βιοποικιλότητας και άλλες Διατάξεις». 
 Δ. Το παρόν έγγραφο διαβιβάζεται στην Δημοτική Κοινότητα Μασσάρων προκειμένου να 
γνωμοδοτήσει σχετικά με την αιτούμενη εγκατάσταση, στην περιοχή της χωρικής τους αρμοδιότητας 

καθώς και για την αναγκαιότητα των ακινήτων ΚΜ 5095, 4643,4644,4645,4648,4649 γαιών Μασσάρων 

αναφορικά με το αν υπάρχουν κρατικές ανάγκες ή όχι (πολεοδομικές δεσμεύσεις κλπ). 
  Με βάση το άρθρο 3 του ΝΔ. 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και σύμφωνα με τα αρχεία της 

υπηρεσίας μας και τις υπό εξέλιξη μελέτες (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, Μελέτες Σχεδίων Πόλεως και Επεκτάσεις 
κλπ) δεν υπάρχουν πολεοδομικές δεσμεύσεις για τα εν λόγω ακίνητα.   

      Η βεβαίωση χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση και δεν υποκαθιστά εγκρίσεις 

πολεοδομικών εφαρμογών, καθώς και άλλες απαιτούμενες εγκρίσεις, κόμβου, περιβαλλοντικές, 
δασαρχείου, αρχαιολογίας κ.α., στις περιπτώσεις όπου απαιτείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Συνημμένα : 

Τοπογραφικό Διάγραμμα, η θεώρησή του οποίου από την 
Υπηρεσία μας, αφορά μόνο σε όσα βεβαιώνονται στο παρόν 

έγγραφο και σε κανένα άλλο στοιχείο που αναγράφεται ή 
απεικονίζεται σε αυτό. 
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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) Την υπ΄αρ. 06/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Μασάρων, 
γ) Το με αριθ.673/01-06-2001 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού,  

δ)  Τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006, 

ε)  Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018, 
στ) 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, 
ζ) Την δήλωση των κ.κ. Αφεντούλη Ιωάννη και Γιαννά Νικόλαου ότι «Η πρακτική επιλογή των μη 
συνεδριάσεων αλλά της δια περιφοράς ψηφοφορίας μας βρίσκει αντίθετους διότι θεμελιωδώς αντίκειται 
στην αρχή της προφορικότητας και της συζήτησης των συνεδριάσεων, οι οποίες θεωρούμαι ότι 
μπορούν να γίνουν στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, που ενδείκνυται για την τήρηση όλων 
των προστατευτικών μέτρων που ισχύουν για την πανδημία. Υπάρχουν σοβαρότατα ζητήματα που 
πρέπει να συζητά η Επιτροπή και όχι απλώς να ψηφίζει και γι αυτό στα περισσότερα θέματα ψηφίζουμε 
παρόν επιφυλασσόμενοι στο μέλλον να μην συμμετέχουμε ή να λάβουμε άλλα μέτρα κατά της 
πρακτικής αυτής» 
η) 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 οι συμμετέχοντες «Υπέρ», εκτός 

των κ.κ. Αφεντούλη Ιωάννη και Γιαννά Νικόλαου οι οποίοι ψήφισαν «Παρών».  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 1) Εγκρίνει την υπ΄αρ. 06/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Μασάρων με 

θέμα «Γνωμοδότηση για την Βεβαίωση Χρήσεων Γης και γνωμοδότηση για την αναγκαιότητα των 

ακινήτων Κ.Μ. 5095,4643,4644,4645,4648,4649 Γαιών Μασάρων Ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου» και  

2)  Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την λήψη απόφασης για θετική γνωμοδότηση: 

 
 Ως προς στην αιτούμενη Χρήση, για εγκατάσταση Υβριδικών Σταθμών (φωτοβολταϊκών 

σταθμών) με τους όρους και περιορισμούς που θέτει ο Ν.3737/2012                                          

(ΦΕΚ 60/Α/31.3.2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες Διατάξεις». 

 Ότι για τα ακίνητα των Κ.Μ. 5095,4643,4644,4645,4648,4649 Γαιών Μασάρων Ιδιοκτησίας 

Ελληνικού Δημοσίου, δεν υπάρχουν υπό εξέλιξη μελέτες (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, Μελέτες Σχεδίων 
Πόλεως και Επεκτάσεις κλπ) ή πολεοδομικές δεσμεύσεις. 

 
               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) Νικόλαος Γιαννάς 

                                                                                9) Δημήτριος Ιωσήφ 
                                                                               10) Σάββας Χριστοδούλου   

                                                        Ακριβές Απόσπασμα                              
                                                             Ο Πρόεδρος 

 

 
Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος 

Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων 
& Υπηρεσίας Δόμησης 

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. 
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