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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Αρ. συνεδρίασης:  5η/23-05-2022 

Αρ. αποφ.             40/23-05-2022                                                                                                                                                                          
                                   

Περίληψη 
Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της εταιρείας «ΘΑΡΡΕΝΟΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε. στην Δ.Κ. Λίνδου (Έγγραφο ΑΠ 3/39061/17-08-2020 Δ.Ε. Λίνδου).  

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) σήμερα 23-05-2022 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου (Αποφ. Δ.Σ., 3/09-01-
2022 περί της εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών Ε.Π.Ζ.), έπειτα από έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου της, Αντιδημάρχου Ρόδου κ. Στέφανου Δράκου  (Αποφ. Δημάρχου 193/17-01-2022 «περί ορισμού 
Αντιδημάρχου ως Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Αντιδημάρχων ως μελών της), με αριθ. πρωτ. 
2/23305/10-05-2022, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 77, παράγραφος 6 του 

Ν.4555/2018, τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 και τα διαλαμβανόμενα στην εγκύκλιο 

643/24.09.2021, αποφασίζει την έκδοση της κατωτέρω απόφασης. 

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

Ποιότητας Ζωής ήταν: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Στέφανος Δράκος Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος, 2) Τσαμπίκα Κιαχαγιά Μαγιόγλου Αντιδήμαρχος 

– Μέλος, 3) Ιωάννης Καμπούρης Αντιδήμαρχος – Αναπληρωματικό Μέλος, 4) Σπυρίδων  Σπυρόπουλος- 
Αναπληρωματικό Μέλος, 5) Αθανάσιος Στάμος Αντιδήμαρχος – Μέλος, 6) Alexandre-Basile (Aλέξης) Coliadis - 

Μέλος, 7) Βασίλειος Παπαοϊκονόμου – Μέλος, 8) Ιωάννης Αφεντούλης - Μέλος, 9) Εμμανουήλ Καζούλλης - 
Μέλος, 10) Δημήτριος Ιωσήφ – Μέλος 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  1) Νικόλαος Καραμαρίτης Αντιδήμαρχος – Μέλος, 2) Μιχαήλ Σεϊτης Αντιδήμαρχος – Μέλος 

(Δικαιολογημένος), 3) Μιχαήλ Σταυρής - Μέλος 

 
 

Ο Πρόεδρος κ. Στέφανος Δράκος έθεσε υπόψη της Επιτροπής το ΑΠ 3/39061/17-08-2020 έγγραφο της Δ.Ε. 
Λινδίων το οποίο έχει ως εξής: 

 

 
 Αναφερόμενοι στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο σας διαβιβάζουμε το φάκελο του  καταστήματος «Εστιατόριο» 
ιδιοκτησίας της «ΘΑΡΡΕΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε.», που βρίσκεται στη Λίνδο (εντός οικισμού – Κ.Μ. 250 

οικ. Λίνδου), γνωρίζοντας σας τα εξής:  
- Με το υπ΄αριθ. πρωτ. 2341/03-07-2020 έγγραφο του Τμήματος ελέγχου κατασκευών της Υπηρεσίας 

Δόμησης Δήμου Ρόδου μας αποστέλλεται η υπ΄αριθ. 13/2020 έκθεση αυτοψίας σύμφωνα με την 

οποία διαπιστώθηκαν αυθαίρετες κατασκευές στο ανωτέρω αναφερόμενο κατάστημα, ως εξής: 1) 
Αυθαίρετη κατασκευή κλίμακας (σκάλας), 2) Αυθαίρετη τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων, 3) Αυθαίρετη 

τοποθέτηση φωτιστικών, 4) Αυθαίρετη διάνοιξη οπής και τοποθέτηση καμινάδας στο δώμα.     
- Με το υπ΄αριθ. 3/37752/07-08-20 έγγραφό μας καλείται η παραπάνω ιδιοκτήτρια σε ακρόαση-

έγγραφη κατάθεση απόψεων αντιρρήσεων (ημερομηνία επίδοσης 12-08-2020). 

- Η ενδιαφερόμενη Ε.Ε. κατέθεσε εμπρόθεσμα τις αντιρρήσεις της με την υπ΄αριθ. πρωτ. 3/38967/14-
08-2020 επιστολή της. 

     Κατόπιν τούτων κι επειδή όλα τα ανωτέρω αποτελούν ουσιώδη τροποποίηση των όρων της υπ΄αριθ. 

2761/03-08-2016 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.      

ΘΕΜΑ         : Τροποποίηση όρων λειτουργίας Κ.Υ.Ε. 

ΣΧΕΤ. : Το με αρ. πρ. 2341/03-07-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Ρόδου.  
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                                                                             Αυξ. Αριθ. 13/2020 

 
ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ 

 

 

1 ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
ΟΔΟΣ/ΑΡΙΘ:  ΟΡΟΦΟΣ:  

Ο.Τ.:  ΔΗΜΟΣ:  ΡΟΔΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΛΙΝΔΟΣ 

2) ΚΑΕΚ ή Κ.Μ: ΜΕΡΙΔΑ 250 ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΛΙΝΔΟΥ 

3) ΑΡΙΘ. ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 

                 ή ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 

 

4) ΣΥΝΤ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΒΟΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΣΑ ’87:   Χ:    867830,09 Υ: 4001573,08 

 

Οι υπάλληλοι της Δ/νσης Πολεοδομικών Εφαρμογών (Υπηρεσίας Δόμησης) του Δήμου Ρόδου Ξενάκης 

Κων/νος και Γιαννακόπουλος Ανδρέας διενεργήσαμε την 26η/06/2020 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/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 

διαπιστώσαμε, τα εξής: 

1. Αυθαίρετη κατασκευή κλίμακας (σκάλας) προς το δώμα, 

2. Αυθαίρετη τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων με υαλοπετάσματα περιμετρικά του 

δώματος της λινδιακής σάλας, 

3. Αυθαίρετη τοποθέτηση φωτιστικών στο δώμα της λινδιακής σάλας, 

4. Αυθαίρετη διάνοιξη οπής και τοποθέτηση καμινάδας στο δώμα, 

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 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
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ 

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

Α: Αξία. Αυθαιρέτου που δεν αντιστοιχεί σε επιφάνεια χώρου και ειδικές πρόχειρες κατασκευές 

(αναλυτικός προϋπολογισμός) 

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ 

1. ΣΚΑΛΑ              

L= 8m 

Kl2.01
=23.48 €/m 

2. ΚΙΓΛΙΔΩΜΑΤΑ 

      L =4.6+0.6+2.10+2.10+0.55+4.65+1.10+0.35+4.10=20,15m  

     K16.04
=35.22 €/m 

3. ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ        

4. Τιμή κατ’ αποκοπή=500€ 

  VΟΠΗΣ
=0,8*0,8*0,2=0,13m3  

   K2.04 =64.56 €/m3 

5. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ     

Α=7 ΚΟΜΜΑΤΙΑ    Τ.Ε. 60€/κομμάτι 

6. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 

            Ε=( 4,60+4,65+1,10)*0,5m=5,18 m2 
   K13.01=6,46€/ m2 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Π = L*K12.01+L*  K16.04+500+(7*60)+Ε* K13.01= 

= (8*23,48)+(20,15*35,22)+500++(0.13*64.56)+420+(5,18*6,46)= 

= 187,84+ 709,68+500+8.40+420+33.46=1.859,37€ 

Αξία Αυθαιρέτων (Α) =Ι.859,37€ 

Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ 
 

Αξία αυθαιρέτου (A) X Σπ (Ν.4495/2017 άρθρο 94, παρ. 2α, ΦΕΚ 167/Α/3-11-2017) 
Πρόστιμο ανέγερσης = 1,859,37€ X 1= 1,859,37€ ευρώ > 250 ευρώ (ελάχιστο πρόστιμο 
ανέγερσης) κατά συνέπεια: Πρόστιμο ανέγερσης = 1.859,37 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-παρσλίας και αρχαιολογικού χώρου ζώνης Α                                                     
Σ = 1,00 για τις υπόλοιπες περιπτώσεις αυθαιρέτων 
 
Γ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Πρόστιμο ανέγερσης Χ 50% (Ν.4495/2017 άρθρο 94, παρ. 2β, ΦΕΚ 167/Α/3-11-2017) 
Πρόστιμο διατήρησης = 1.859,37 € X 50%= 929,69 >100 ευρώ (ελάχιστο πρόστιμο διατήρησης) κατά 
συνέπεια: 

Πρόστιμο διατήρησης = 929,69 ευρώ 

Το πρόστιμο διατήρησης καταβάλλεται από το χρόνο σύνταξης της έκθεσης αυτοψίας του αυθαιρέτου 
και για κάθε συνεχόμενό χρόνο, μέχρι την κατεδάφιση η την νομιμοποίηση 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/Ϊ977, δήλωση Ν.1337/1983, 
απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση αρθ. παρ.8 Ν. 1512/1985 κλπ). Επίσης, είναι δυνατό να 
εκτίθενται απόψεις και στοιχεία που να αμφισβητούν την ορθότητα της εκτίμησης της αξίας του 
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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 απαράδεκτου 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. 
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. 
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). 

 
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 και προστέθηκαν με τις διατάξεις, του άρθρου 94 παρ. β του Ν. 4685/2020, της 

παρ. 3 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020, του άρθρου 83 του Ν. 4795/2021, του άρθρου 100 του Ν. 
4876/2021, της παρ. 18 του άρθρου 5 του Ν. 4623/2019, περί αρμοδιοτήτων της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής, 
β) Το ΑΠ 3/39061/17-08-2020 έγγραφο της Δ.Ε. Λινδίων, 

γ) Την τοποθέτηση του Προέδρου της Επιτροπής κ. Στέφανου Δράκου, που περιγράφεται στο 
αναλυτικό απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό της Συνεδρίασης, 

δ) Την τοποθέτηση του υπαλλήλου της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου και του 

πληρεξούσιου δικηγόρου της ιδιοκτήτριας εταιρείας, που περιγράφονται στο αναλυτικό 
απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό της Συνεδρίασης, 

ε) Τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006, 
στ) Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 

ζ) Την με αρ. 643/24.09.2021 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Την μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της εταιρείας «ΘΑΡΡΕΝΟΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε. στην Δ.Κ. Λίνδου, για το λόγο ότι αποκαταστάθηκαν οι αυθαιρεσίες που είχαν 
καταγραφεί στην  υπ΄αρ. 13/2020 Έκθεση Αυτοψίας της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης. 
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[6] 
 

 

              Ο Πρόεδρος                                                                       Τα Μέλη 

           Στέφανος Δράκος                                                    1) Τσαμπίκα Κιαχαγιά Μαγιόγλου 
                                                                                        2) Ιωάννης Καμπούρης 

                                                                               3) Σπυρίδων Σπυρόπουλος 
                                                                               4) Αθανάσιος Στάμος 

                                                                               5) Alexandre-Basile (Aλέξης) Coliadis 

                                                                               6) Βασίλειος Παπαοϊκονόμου 
                                                                               7) Γιάννης Αφεντούλης 

                                                                               8) Εμμανουήλ Καζούλλης 
                                                                               9) Δημήτριος Ιωσήφ 

                                                     

                                                   Ακριβές Απόσπασμα 
Ο Πρόεδρος 

 
 

Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος 
Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων 

& Υπηρεσίας Δόμησης 

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. 
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