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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Αρ. συνεδρίασης:  6η/20-06-2022 
Αρ. αποφ.             60/20-06-2022                                                                                                                                                                                                                                              

                                   

Περίληψη 

Απόσυρση του θέματος της Η.Δ. που αφορά: «Έγκριση της υπ’ αριθ. 55/2022 απόφασης 

του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα «Γνωμοδότηση για αναγκαιότητα ή μη 
δημοσίου ακινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  3 και Ν.Δ.1018/71»». 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) σήμερα 20-06-2022 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 13:00 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. 2/33514/16-06-2022, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα, 
σύμφωνα με το άρθρο 77, παράγραφος 6 του Ν.4555/2018, την εγκύκλιο  374/39135/30.05.2022 του 

ΥΠ.ΕΣ. «περί λειτουργίας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» και το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (Α΄112), 

αποφασίζει την έκδοση της κατωτέρω απόφασης. 

     Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη νόμιμης απαρτίας αφού 

από τα έντεκα (11) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Στέφανος Δράκος Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος, 2) Τσαμπίκα Κιαχαγιά Μαγιόγλου 
Αντιδήμαρχος – Μέλος, 3) Νικόλαος Καραμαρίτης Αντιδήμαρχος – Μέλος, 4) Βασίλειος Παπαοϊκονόμου – 

Μέλος, 5) Σπυρίδων  Σπυρόπουλος - Αναπληρωματικό Μέλος, 6) Αθανάσιος Στάμος Αντιδήμαρχος – 

Μέλος, 7) Σάββας Χριστοδούλου Αντιδήμαρχος – Αναπληρωματικό μέλος, 8) Ιωάννης Αφεντούλης - 
Μέλος, 9) Εμμανουήλ Καζούλλης - Μέλος, 10) Μιχαήλ Σταυρής - Μέλος 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Μιχαήλ Σεϊτης Αντιδήμαρχος – Μέλος, 2) Alexandre-Basile (Aλέξης) Coliadis - Μέλος             

3) Δημήτριος Ιωσήφ – Μέλος 

 
Ο Πρόεδρος κ. Στέφανος Δράκος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ΄ αρ. 55/2022 απόφαση της 

Κοινότητας Ρόδου και πρότεινε την απόσυρση του θέματος για επόμενη συνεδρίαση. 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 55/2022 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ 

 

ΘΕΜΑ 4: «Γνωμοδότηση για αναγκαιότητα ή μη δημοσίου ακινήτου σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 3 και Ν.Δ.1018/71»  

 

Αφού ενημερώθηκαν όλα τα μέλη του συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου ηλεκτρονικά, με email, 

για όλα τα θέματα της Τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης, επί συνόλου δώδεκα (12) θεμάτων 

και ενός (1) εκτός ημερήσιας διάταξης, ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις τους γνωμοδοτώντας 

για την  αναγκαιότητα ή μη δημοσίου ακινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 και 

Ν.Δ.1018/71, σύμφωνα με την υπ’αρ. 657/2022/20-4-22 εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομικού 

Σχεδιασμού, η οποία έχει ως εξής: 
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Σ Χ Ε Τ . : Αριθ. πρωτ.: 657/01-04-2022 / έγγραφο Κτηματικής Υπηρεσίας 

Δωδεκανήσων Α’ 

Έχοντας υπόψη : 

 

1. Το πιο πάνω σχετικό έγγραφο με το συνυποβαλλόμενο σε αυτό τοπογραφικό διάγραμμα, 

του ιδιώτη αρχιτέκτονα μηχανικού, Αντώνη ΚΟΥΛΟΥΡΗ, στο οποίο φαίνεται το ακίνητο, με 

στοιχεία κορυφών 1-2-3-4-5-6-7-1 εμβαδού 1.361,00 τ.μ. (κατά τίτλο) που αποτελεί τη με 

αριθμό κτηματολογική μερίδα ΙΙΙ-79 οικ. Ρόδου (Τόμος: 8, Φύλλο: 180, Φάκελος: 400), 

εντός του Ο.Τ. 84 του σχεδίου πόλεως Ρόδου, στην οδό ΕΞ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ, 

συνιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου, κατά τα 14/80, όπως αναγράφεται στο σχετικό 

έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδ/σων Α’, 

 

2. Τις διατάξεις: 

 α) του Β.Δ./τος της 20-01-1956 (ΦΕΚ 36Δ/27-01-1956), 

 β) του Β.Δ./τος της 15-07-1962 (ΦΕΚ 109Δ/03-09-1962), 

 γ) του Β.Δ./τος της 26-09-1963 (ΦΕΚ 177Δ/24-10-1963), 

 δ) του Β.Δ./τος της 09-11-1966 (ΦΕΚ 186Δ/10-11-1966), 

 ε) του Π.Δ./τος της 26-01-1979 (ΦΕΚ 132Δ/01-03-1979), 

 ζ) του Π.Δ./τος 81 της 23-01-1980 (ΦΕΚ 27Α/29-01-1980), 

 η) του Γ.Π.Σ. Ρόδου, ΦΕΚ 193Δ/11-03-1987, 

 θ) Ι. Του Ν. 4067/2012 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός) (ΦΕΚ 79Α/09-04-2012),  

  ΙΙ. Τον ΓΟΚ 1985 (δηλ. τον Ν. 1577/85 για όσες διατάξεις του εξακολουθούν να ισχύουν 

υπό την έννοια ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τον Ν.Ο.Κ.), 

 ι) του Ν. 1337/83 όπως ισχύει σήμερα, 

 κ) του Ν. 1018/71 (ΦΕΚ 220Α/1-11-71), «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ΑΝ-

314/68 "περί παροχής εις τον Υπουργόν Βορ. Ελλάδος και τους Νομάρχας αρμοδιότητος 

επί θεμάτων εγκρίσεως, επεκτάσεως ή τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων και κωμών.» 

 λ) του άρθρο 3 του Ν. 1512/85 (ΦΕΚ 4Α/11-1-85) «Καθορισμός χρήσεων 

παραχωρούμενων εκτάσεων» 

 

Σας ενημερώνουμε ότι η Κ.Μ. ΙΙΙ-79 οικ. Ρόδου: 

 

1. Εμπίπτει στον Τομέα Θ και Ζώνη V (όπως ο τομέας αυτός καθορίζεται από το ως άνω Π.Δ. 

26-01-1979 (ΦΕΚ 132Δ/01-03-1979) του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Ρόδου, στον οποίο 

ισχύουν οι εξής όροι δόμησης: 

 

 Ελάχιστο πρόσωπο : 13 μ. 

 Ελάχιστο εμβαδόν : 500 τ.μ. 

 Ποσοστό κάλυψης : 40% 

 Συντελεστής Δόμησης : 0,8 

 Μέγιστο ύψος : 8,00 μ. 

 Όροφοι : 2 

 

2. Σύμφωνα με το Γ.Π.Σ. Ρόδου (Φ.Ε.Κ. 193Δ/11-03-1987), χωροθετείται χρήση "κατοικίας", 

όπως η χρήση αυτή καθορίστηκε και εξακολουθεί να ισχύει, βάση του ΠΔ 81/1980 (ΦΕΚ 

27Α/29-01-1980) το οποίο λήφθηκε υπόψη κατά το χρόνο σύνταξης του Γ.Π.Σ. Ρόδου. 
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3. Δεν εξετάζεται από την υπηρεσία η αρτιότητα και η οικοδομησιμότητα, 

 

Σας πληροφορούμε ότι: 

 

 Για το παραπάνω ακίνητο, συνιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου κατά 14/80, το οποίο 

παρουσιάζεται στο συνημμένο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα, υπάρχει αίτημα εξαγοράς. 

 

 Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται πριν την εξαγορά να εκφράσει ο Δήμος την 

άποψή του, για την αναγκαιότητα ή όχι του συγκεκριμένου ακινήτου. 

 

Παρακαλείστε να γνωμοδοτήσετε,  

 

 Αν συμφωνείτε με την εξαγορά του παραπάνω τμήματος από ιδιώτη, ή αν χρειάζεται το 

ακίνητο αυτό για να καλύψει ανάγκες της Κοινότητας. 

 Στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να αιτιολογήσετε και να συγκεκριμενοποιήσετε πλήρως 

τις ανάγκες αυτές. 

 Να ενημερώσετε την υπηρεσία και την Κτηματική Υπηρεσία Δωδ/σων Α’. 
Στη διάθεσή σας  για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 
Ο Κος Μαντικός είναι αρνητικός ως προς την εξαγορά και προτείνει το 14/80 που ανήκει στο 
Ελληνικό Δημόσιο να ενωθεί με το πάρκο των Κασιωτών. 

 
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Ρόδου, αφού έλαβε υπόψη του:   

 Την υπ’αρ. 657/2022/20-4-22 εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού,  

 Τις καταστάσεις ψηφοφορίας για το ανωτέρω θέμα, οι οποίες απεστάλησαν ηλεκτρονικά 

και επεστράφησαν συμπληρωμένες    

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Να εισηγηθεί κατά πλειοψηφία θετικά ως προς την εξαγορά από ιδιώτη του τμήματος του 

ακινήτου που ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο κατά 14/80, το οποίο παρουσιάζεται στο συνημμένο 

τοπογραφικό. 

 

ΑΔΑ: 6ΕΤΖΩ1Ρ-ΔΥΡ



[4] 
 

 
 

ΑΔΑ: 6ΕΤΖΩ1Ρ-ΔΥΡ



[5] 
 

 
 

ΑΔΑ: 6ΕΤΖΩ1Ρ-ΔΥΡ



[6] 
 

 

 
 

ΑΔΑ: 6ΕΤΖΩ1Ρ-ΔΥΡ



[7] 
 

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) Την υπ΄αρ. 55/2022 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου, 
γ) Τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006, 

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και της εγκυκλίου  374/39135/30.05.2022 του ΥΠ.ΕΣ. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την απόσυρση του θέματος της Η.Δ. που αφορά: «Έγκριση της υπ’ αριθ. 55/2022 απόφασης του 
Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα «Γνωμοδότηση για αναγκαιότητα ή μη δημοσίου ακινήτου 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 και Ν.Δ.1018/71»», προκειμένου να έρθει σε επόμενη 
συνεδρίαση. 

 

 

 

              Ο Πρόεδρος                                                                       Τα Μέλη 
           Στέφανος Δράκος                                                    1) Τσαμπίκα Κιαχαγιά Μαγιόγλου 

                                                                                        2) Νικόλαος Καραμαρίτης 
                                                                               3) Βασίλειος Παπαοϊκονόμου 

                                                                               4) Σπυρίδων Σπυρόπουλος 

                                                                               5) Αθανάσιος Στάμος 
                                                                               6) Σάββας Χριστοδούλου 

                                                                               7) Ιωάννης Αφεντούλης 
                                                                               8) Εμμανουήλ Καζούλλης 

                                                                               9) Μιχαήλ Σταυρής 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 
 

 
Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος 

Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων 

& Υπηρεσίας Δόμησης 
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. 
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