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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Αρ. συνεδρίασης:  8η/18-07-2022 

Αρ. αποφ.             71/18-07-2022                                                                                                                                                                                                                                                    

                                   
Περίληψη 

 
Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιαλυσού στο τμήμα διέλευσης της  

παρόδου  9ης Μαΐου  διαμέσου  της  κ.μ. 694 γαιών Τριαντών. 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) σήμερα 18-07-2022 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 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. 2/41535/14-07-2022, 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 78 του Ν. 4954/2022 (Α΄136), 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) Βασίλειος Παπαοϊκονόμου – Μέλος, 4) Αθανάσιος Στάμος Αντιδήμαρχος 

– Μέλος, 5) Alexandre-Basile (Aλέξης) Coliadis – Μέλος, 6) Σάββας Χριστοδούλου Αντιδήμαρχος – 
Αναπληρωματικό μέλος, 7) Ιωάννης Αφεντούλης - Μέλος,  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Νικόλαος Καραμαρίτης Αντιδήμαρχος – Μέλος (Δικαιολογημένος απών),                          

2) Μιχαήλ Σεϊτης Αντιδήμαρχος – Μέλος, 3) Εμμανουήλ Καζούλλης – Μέλος (Δικαιολογημένος 

απών), 4) Μιχαήλ Σταυρής – Μέλος, 5) Δημήτριος Ιωσήφ – Μέλος. 
 

Ο Πρόεδρος κ. Στέφανος Δράκος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ΄αρ. 2743/31-12-2021 εισήγηση 
της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου, που έχει ως έξης: 

 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση - πρόταση   διορθώσεων  προς   βελτίωση –επικαιροποίηση των 
τοπογραφικών  διαγραμμάτων που συνοδεύουν  την  υπ΄ αριθ. πρωτ. 2382/23-10-2017 

(οίκ.) πρόταση τροποποίησης  του ρυμοτομικού σχεδίου  πόλης Ιαλυσού [ που αφορά  
στο τμήμα διέλευσης  της  παρόδου  9ης Μαΐου  διαμέσου  της  κ.μ. 694 γαιών Τριαντών 

και  που  εγκρίθηκε  με την  υπ’ αριθ. 1151/28-12-2017  απόφαση  του Δημοτικού 

Συμβουλίου  Δήμου Ρόδου],κατόπιν  σχετικών  οδηγιών  του  ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α ,  με  σκοπό  
την  ομαλοποίηση  των προτεινόμενων  με αυτά, (τροποποιημένων)  ρυμοτομικών και 

οικοδομικών γραμμών. 
 
Έχοντας  υπόψη :  
 
1. Την παλαιότερη  πρόταση  της υπηρεσίας  σε σχέση  με το θέμα του παρόντος και 

συγκεκριμένα  το  υπ΄ αριθ. πρωτ. 2382/23-10-2017 (οίκ.)  έγγραφό μας προς το Συμβούλιο 

Δημοτικής Κοινότητας Ιαλυσού, με θέμα: «Π ρ ό τ α σ η  τ ρ ο π ο π ο ί η σ η ς  του 
ρυμοτομικού σχεδίου  πόλης Ιαλυσού που αφορά  στο τμήμα διέλευσης  της  παρόδου  9ης 

Μαΐου  διαμέσου  της  κ.μ. 694 γαιών Τριαντών» [που κοινοποιήθηκε (μεταξύ άλλων  και) προς 
τους παρόδιους ιδιοκτήτες και στο οποίο  (μεταξύ άλλων)  περιέχονται και αναλύονται: το 

ιστορικό διανομής  της αρχικής κ.μ. 694  σε υπομερίδες, οι λόγοι μη διάνοιξης  του τμήματος αυτού  
μέχρι σήμερα  και το αιτιολογικό  της πρότασης τροποποίησης και στο οποίο  μεταξύ άλλων  

επισυνάπτονται:   
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    α. a. Η  υπ’ αριθ. πρωτ. 1118/15-07-2011 αίτηση (προς την Υπηρεσία μας), με θέμα 
«Έκδοση βεβαίωσης ρυμοτομούμενων – προσκυρούμενων τμημάτων»  και 

 
    b. To υπ’ αριθ. πρωτ. 1118/19-08-2011 (απαντητικό) έγγραφό (της Υπηρεσία μας), με θέμα 

«Βεβαίωση  προσκυρωτέων τμημάτων οικοπέδου  προς  όμορες ιδιοκτησίες» (το οποίο  εκδόθηκε  

εκ παραδρομής  και  λόγω πλάνης) και 
 

    β. To υπ’ αριθ. πρωτ. 2115/04-11-2015 (οικ.) έγγραφό (της Υπηρεσία μας), με θέμα: «Ανάκληση  
του υπ’ αριθ. πρωτ. 1118/19-08-2011 εγγράφου μας» (με το οποίο  ανακλήθηκε  το ως άνω υπ’ αριθ. πρωτ. 

1118/19-08-2011 απαντητικό έγγραφό μας  και) του οποίου  το περιεχόμενο και σκεπτικό  
επαναλαμβάνεται  στην ουσία με  την εν λόγω  πρόταση  τροποποίησης  και  τα                  

παραρτήματά  της ]. 

 
2. Τις αποφάσεις έγκρισης  της ως άνω  πρότασης  τροποποίησης από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες  του Δήμου Ρόδου  και συγκεκριμένα:  
 

   Α. Την  υπ’ αριθ. 37/17-11-2017  απόφαση  του Συμβουλίου  Δημοτικής Κοινότητας Ιαλυσού 

 (ΑΔΑ: 6ΥΗ5Ω1Ρ-ΖΜΒ)  με την οποία  αποφάσισε  ομόφωνα  την  έγκριση  «σχετικά  με  την 
πρόταση τροποποίησης  του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιαλυσού  που αφορά στο τμήμα 
διέλευσης  της παρόδου 9ης Μαΐου  διαμέσου  της κ.μ. 694 γαιών Τριαντών  από την Δ/νση 
πολεοδομικού Σχεδιασμού (τμήμα τακτοποιήσεων και απαλλοτριώσεων)» [αναφερόμενη  και  εγκρίνοντας 

ουσιαστικά  το (ως άνω)  υπ΄ αριθ. πρωτ. 2382/23-10-2017 (οίκ.)  έγγραφο μας.] 
 

   Β. Την  υπ’ αριθ. 182/19-12-2017  Απόφαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής                       

(ΑΔΑ: 6Χ5ΑΩ1Ρ-ΘΞΘ)  με την οποία  (η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)  «Εγκρίνει  την αριθ. 
37/2017  απόφαση  του Συμβουλίου  της Δημ. Κοινότητας Ιαλυσού  και  εισηγείται  στο 
Δημοτικό Συμβούλιο  την τ ρ ο π ο π ο ί η σ η  του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιαλυσού στο τμήμα 
διέλευσης  της παρόδου  9ης Μαΐου  διαμέσου  της  κ.μ.  694 γαιών Τριαντών  σύμφωνα  με τα δύο 
συνημμένα τοπογραφικά διαγράμματα Τ1α και Τ1β  [με κλίμακες 1:1.000 και 1:500 αντίστοιχα  και με κοινό θέμα «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  
πρότασης τροποποίησης  τμήματος  της παρόδου  9ης Μαΐου  του σχεδίου πόλης  Ι α λ υ σ ο ύ   στην περιοχή της κ.μ. 694 γαιών Τριαντών»]» [εγκρίνοντας  
ουσιαστικά  και  το  (ως άνω)  υπ΄ αριθ. πρωτ. 2382/23-10-2017 (οίκ.)  έγγραφο μας.] 

 
   Γ. Την  υπ’ αριθ. 1151/28-12-2017  απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου  Δήμου Ρόδου, 

 (ΑΔΑ: Ψ3ΠΚΩ1Ρ-Β02)  με την οποία  (το Δημοτικό Συμβούλιο)«Ε γ κ ρ ί ν ε ι  την αρ. 
182/19.12.2017  Απόφαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  για την τ ρ ο π ο π ο ί η σ η του ρυμοτομικού 
σχεδίου πόλης Ιαλυσού  στο τμήμα διέλευσης  της παρόδου  9ης Μαΐου  διαμέσου  της  Κ.Μ. 694 γαιών Τριαντών 
σύμφωνα  με τα δύο συνημμένα τοπογραφικά διαγράμματα Τ1α και Τ1β  [με κλίμακες 1:1.000 και 1:500 αντίστοιχα  και με κοινό θέμα 
«ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  πρότασης τροποποίησης  τμήματος  της παρόδου  9ης Μαΐου  του σχεδίου πόλης  Ι α λ υ σ ο ύ   στην περιοχή της κ.μ. 694 γαιών 
Τριαντών»], σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 37/2017  Απόφαση  του Συμβουλίου  της Δημοτικής Κοινότητας 
Ιαλυσού»  [εγκρίνοντας  ουσιαστικά  και  το  (ως άνω)  υπ΄ αριθ. πρωτ. 2382/23-10-2017 (οίκ.)  έγγραφο μας.] 

 

3. Το  υπ΄ αριθ. πρωτ. 71/15-01-2018 (οίκ.)  έγγραφο (της Υπηρεσίας μας) με τίτλο                    
«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ»  και   με αποδέκτες: 

 
   Α. α. Το   Γραφείο Δημάρχου  για να δημοσιευθεί  σε δύο τουλάχιστον τοπικές εφημερίδες 

         και  σε μία αθηναϊκή επί δύο συνεχόμενες ημέρες 

       β. Την  Δημοτική Κοινότητα Ιαλυσού 
       γ. Την  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου   και  

 
   Β.  τους παρόδιους ιδιοκτήτες   

 
   με το οποίο, ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος  Γεώργιος Κακούλης,  ανακοίνωσε  ότι:   

 

   -  αναρτήθηκε  στα γραφεία της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού  του Δήμου Ρόδου (επί  της οδού 
Διαγοριδών  αριθμός 1), η (ως άνω) υπ’ αριθ. 1151/28-12-2017  απόφαση  του Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου Ρόδου,  με την οποία  το Δημοτικό Συμβούλιο «Εγκρίνει την αρ. 
182/19.12.2017  Απόφαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  για την τροποποίηση  του ρυμοτομικού σχεδίου 
πόλης Ιαλυσού  στο τμήμα διέλευσης  της παρόδου  9ης Μαΐου  διαμέσου  της  Κ.Μ. 694 γαιών Τριαντών σύμφωνα  με τα 
δύο συνημμένα τοπογραφικά διαγράμματα Τ1α και Τ1β  [με κλίμακες 1:1.000 και 1:500 αντίστοιχα  και με κοινό θέμα «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  πρότασης τροποποίησης  τμήματος  της παρόδου  9ης Μαΐου του σχεδίου πόλης  Ι α λ υ σ ο ύ   στην περιοχή της κ.μ. 694 γαιών Τριαντών»], 
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σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 37/2017  Απόφαση  του Συμβουλίου  της Δημοτικής Κοινότητας Ιαλυσού» 
 

   -  οι ενδιαφερόμενοι παρόδιοι  ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες  των  κ.μ. 694Α , 694Β , 694Δ  και  της  
απομένουσας  κ.μ. 694 γαιών Τριαντών   έχουν  ήδη   λ ά β ε ι  γ ν ώ σ η  για την ως άνω  πρόταση 

τροποποίησης,  δεδομένου ότι  τους  έχει ήδη  κοινοποιηθείτο υπ’ αριθ. πρωτ. 2382/23-10-2017 (οίκ.) 

έγγραφο  της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού (προς το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Ιαλυσού)  στο οποίο  
περιέχεται  η πρόταση αυτή και  ενημερώνονται  επίσης  ότι  κατά  της πιο πάνω απόφασης  του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου  έχουν δικαίωμα  να υποβάλουν  ενστάσεις προς  τον Δήμο 
Ρόδου  (που μπορούν  να υποβληθούν  και διαμέσου  της Υπηρεσία μας) μέσα σε αποκλειστική 

προθεσμία  δεκαπέντε (15) ημερών  από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης  στον 
τοπικό τύπο  και  της παραλαβής  από αυτούς  του παρόντος εγγράφου μας  με αποδεικτικό 

επίδοσης. 

 
4. Τα αποδεικτικά επίδοσης  της (ως άνω) υπ’ αριθ. 1151/28-12-2017  απόφασης  του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου που 

(προ)ενέκρινε  στην ουσία  το (ως άνω) υπ΄αριθ. πρωτ. 2382/23-10-2017 (οίκ.)  έγγραφο μας  και αναλυτικότερα: 
 

   Α. Τα αντίγραφα σελίδων  των εφημερίδων  στα οποία  δημοσιεύτηκε (επί δύο συνεχόμενες ημέρες) 

      το (ως άνω) υπ΄ αριθ. πρωτ. 71/15-01-2018 (οίκ.) έγγραφο (της Υπηρεσίας μας) και 
συγκεκριμένα:   

 
      α. a. από την εφημερίδα  του τοπικού τύπου Ρόδου  «Η ΡΟΔΙΑΚΗ»: 

            -  η σελ. 31  του φύλου  του Σαββάτου  20 Ιανουαρίου 2018 
            -  η σελ. 37  του φύλου  της Κυριακής  21 Ιανουαρίου 2018  και  

 

         b. από την εφημερίδα  του τοπικού τύπου Ρόδου  «η δημοκρατική»: 
                -  η σελ. 35  του φύλου  του Σαββάτου  20 Ιανουαρίου 2018 

          -  η σελ. 35  του φύλου  της Κυριακής  21 Ιανουαρίου 2018  και  
 

      β. από την εφημερίδα  του αθηναϊκού τύπου  «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ»: 

          -  η σελ. 13  του φύλου  της Σαββάτου  20 Ιανουαρίου 2018  και 
          -  η σελ. 14  του φύλου  της Τρίτης  23 Ιανουαρίου 2018.    

 
   Β. Τα αντίγραφα  τριών σελίδων  από το ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  (της Υπηρεσίας μας)  και το 

αντίγραφο  μίας σελίδας   από το ΒΙΒΛΙΟ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ (ΚΛΗΤΗΡΑ)  (της Υπηρεσίας μας)  που πιστοποιούν  την επίδοση  

των (ως άνω) υπ΄ αριθ. πρωτ.  2382/23-10-2017 (οίκ.) και 71/15-01-2018 (οίκ.)  εγγράφων μας στους παροδίους  και που 
επέχουν  θέση  των αποδεικτικών  ατομικής επίδοσής τους. 

 
5. Α. Την  υπ’ αριθ. πρωτ. 251/05-02-2018 ένσταση  που υπέβαλε η κα Κυπριώτου Παρασκευή   

 
    Β. την  υπ΄ αριθ. πρωτ.  40/14-01-2019  αίτησή  της ίδίας  (κας Κυπριώτου Παρασκευής) [την οποία 

(αίτηση) υπέβαλε  ένα χρόνο περίπου  μετά  την υποβολή  της ως άνω ένστασής της] με την οποία  αναφέρει  επί της 

ουσίας  ότι  αποσύρει  την  ένσταση  που υπέβαλε και παρακαλεί  να μην τη λάβουμε υπόψη μας  και να την 
θεωρήσουμε  ως ουδέποτε υποβληθείσα [αφού προηγουμένως  αναφέρει  προς ενημέρωσή μας  (αν και  

δεν ήταν υποχρεωμένη), τους λόγους  απόσυρσης  της ένστασής της  (που αφορούν  ουσιαστικά  σε ιδιωτική 
συμφωνία που υφίσταται πλέον,  μεταξύ  αυτής  αφενός  και αφετέρου  των συνιδιοκτητών  της κ.μ. 694Δ γαιών Τριαντών, κατόπιν  

της οποίας  δεν υφίστανται  πλέον  οι λόγοι  για τους οποίους  την υπέβαλε)]. 

 
6. Το  υπ΄ αριθ. πρωτ. 376/21-02-2019 (οικ.) έγγραφό μας  προς την  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  (και  αντί 

αυτής  προς  το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Δωδεκανήσου) και  με κοινοποίηση (μεταξύ άλλων  
και) προς τους παρόδιους ιδιοκτήτες,  

 [με θέμα: «Διαβίβαση  αντιγράφου  του  φακέλου  της  υπ΄ αριθ. πρωτ.  2382/23-10-2017 (οίκ.) πρότασης  τροποποίησης  
του ρυμοτομικού σχεδίου  πόλης Ιαλυσού που αφορά  στο τμήμα διέλευσης  της  παρόδου  9ης Μαΐου  διαμέσου  της  κ.μ. 694 

γαιών Τριαντών και  που  εγκρίθηκε  με την  υπ’ αριθ. 1151/28-12-2017  απόφαση   του Δημοτικού Συμβουλίου  Δήμου 

Ρόδου».] 
 

   με  το  οποίο:  
 

   Α. Διαβιβάστηκαν  όλα  τα παραπάνω  στοιχεία.  

 
   Β. Έγινε  ενημέρωση  περί  της υποβολής  της ως άνω  ένστασης  
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      (της κας Κυπριώτου Παρασκευής)  και  της  απόσυρσης  της  από την ίδια.  
 

    Γ. Έγινε  αναλυτικός σχολιασμός  όλων  των  επιχειρημάτων της (υποβληθείσας και 
αποσυρθείσας)  ένστασης  διότι,  παρά την απόσυρσή της, δεν θεωρήθηκε  περιττός  ο σχολιασμός της  

λόγω  σοβαρότητας  των επιχειρημάτων της αλλά και  προς  πληρέστερη τεκμηρίωση  της 

πρότασης τροποποίησης, κατόπιν δε  των εν λόγω σχολίων μας  (ανά παράγραφο  της ένστασης)  με 
τα οποία αντικρούσαμε (όπως τουλάχιστο θεωρούμε) τα επιχειρήματα όλων  των παραγράφων της  

εισηγηθήκαμε  τελικά  ότι  η ένσταση αυτή,  ακόμα  κι αν  δεν είχε αποσυρθεί, θα έπρεπε  ούτως ή άλλως  να  
απορριφθεί  στο σύνολό της.   

 
   Δ. Έγινε  περιληπτική  ενημέρωση   περί  του  όλου  ιστορικού  της  υπόθεσης διάνοιξης 

της παρόδου 9ης Μαΐου  προκειμένου  να περιγραφεί  πληρέστερα  η εικόνα  του ιστορικού 

αυτού (ώστε να γίνουν κατανοητά  το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τα πολεοδομικά θέματα που 
σχετίζονται και επηρεάζουν την υπόθεση αυτή  και να μην υπάρχουν ερωτηματικά για τον τρόπο  

που την διαχειρίστηκε  η υπηρεσία μας). 
 

7. Ι. 1. Το γεγονός ότι  κατά  τον έλεγχο  της ως άνω  υποβληθείσας πρότασης τροποποίησης από  τους 

αρμόδιους υπαλλήλους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και συγκεκριμένα  του  Τμήματος 
Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Δωδεκανήσου, μας διατυπώθηκαν  ερωτηματικά  σε σχέση  

με την ορθότητα  επιλογής των πολεοδομικών διατάξεων  που επικαλεστήκαμε  για  το  χειρισμό 
της εν λόγω  περίπτωσης  διάνοιξης  της παρόδου 9ης Μαΐου.  

 
         2. Α. Τις πολλαπλές συναντήσεις  που έγιναν  κατά το χρονικό διάστημα  15 μηνών περίπου, από  την 

έκδοση  του ως άνω [υπ΄ αριθ. πρωτ. 376/21-02-2019 (οικ.)] εγγράφου μας, μεταξύ  των αρμοδίων (για την 

υπόθεση αυτή)  υπαλλήλων  της  υπηρεσίας μας  αφενός  και  της  Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  
αφετέρου και συγκεκριμένα  του  ως άνω  Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Δωδεκανήσου) και που  

ήταν απαραίτητο  να γίνουν  λόγω των ιδιαίτερων πολεοδομικών συνθηκών της υπόθεσης αυτής, κατά τις οποίες 
συναντήσεις (και μεταξύ άλλων):  

 

            α. Εκθέσαμε λεπτομερώς  το  ιστορικό  της υπόθεσης  και κυρίως: 
 

                a. το ιστορικό  της εσφαλμένης διανομής  της αρχικής κ.μ. 694 γαιών Τριαντών σε υπομερίδες  μετά 
το έτος 1977, (που κατά παράβαση της πολεοδομικής νομοθεσίας, είχε ως συνέπεια  την δημιουργία  ιδιωτικού δρόμου  και  μη 

αρτίων οικοπέδων)και στη συνεχεία  της σύστασης  καθέτων συνιδιοκτησιών  στις περισσότερες από αυτές και  την 

μεταβίβασή τους  σε τρίτους καλόπιστους (προφανώς) ιδιοκτήτες. 
               b. Την εφαρμογή  επί του εδάφους  των ως άνω υπομερίδων  και  καθέτων συνιδιοκτησιών τους και  

την προ πολλού παγίωση τους  με μόνιμους μαντρότοιχους ή φυτεύσεις που υλοποιήθηκαν  επί των ορίων 
τους  αλλά και με οικοδομές, με αποτέλεσμα 

                  -  οι κ.μ. 694Α και 694Β γαιών Τριαντών  αφενός  και   
                  -  οι κ.μ. 694Γ και 694Δ γαιών Τριαντών  αφετέρου 

 

                  να διαχωρίζονται  όχι  από την πραγματική πάροδο 9ης Μαΐου  (όπως θα έπρεπε) αλλά  από 
την απομένουσα  κ.μ. 694 γαιών Τριαντών   

 
               c. Το γεγονός ότι, η εν λόγω εφαρμογή και παγιοποίηση  επί του εδάφους της εσφαλμένης 

διανομής αυτής  προκάλεσε και συνιστά επί της ουσίας ασυμφωνία  μεταξύ  του ισχύοντος σχεδίου  και  του 

εφαρμοσθέντος επί του εδάφους. 
            β. Εκθέσαμε επίσης λεπτομερώς  την προκύψασα (λόγω των παραπάνω) ανάγκη  διόρθωσης 

του σχεδίου  στην περιοχή  της κ.μ. 694 γαιών Τριαντών  που πρέπει να γίνει  με σκοπό  την επίλυση  των ως 
άνω πολεοδομικών προβλημάτων και  τα κριτήρια  που λάβαμε υπόψη  προκειμένου  η διόρθωση αυτή  να επιτύχει  τον ως άνω 

σκοπό. 
 

         Β. Το  υπ΄ αριθ. πρωτ. 1457/01-08-2019 (οικ.) έγγραφό μας  προς την  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (και  αντί 

αυτής  προς  το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Δωδεκανήσου)  και  με κοινοποίηση (μεταξύ 
άλλων  και) προς τους παρόδιους ιδιοκτήτες,  [με θέμα «Διευκρινίσεις  της Υπηρεσίας μας  (Δ/νση  

Πολεοδομικού Σχεδιασμού  Δήμου Ρόδου)  επί  της  υπ΄αριθ. πρωτ.  2382/23-10-2017 (οίκ.) πρότασης  τροποποίησης  του 
ρυμοτομικού σχεδίου  πόλης Ιαλυσού που αφορά  στο τμήμα διέλευσης της παρόδου  9ης Μαΐου  διαμέσου  της  κ.μ. 694 

γαιών Τριαντών  και  που  εγκρίθηκε  με την  υπ’ αριθ. 1151/28-12-2017  απόφαση   του Δημοτικού Συμβουλίου  Δήμου Ρόδου»] που 

εκδόθηκε  κατά τη διάρκεια  των ως άνω (πολλαπλών) συναντήσεων και στο οποίο (μεταξύ άλλων) υπενθυμίζεται  ότι, η (ως άνω) 
πρόταση τροποποίησης αποτελεί  στην ουσία   πρόταση  απλής  διόρθωσης  του σχεδίου  (η ανάγκη  της 
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οποίας  προέκυψε  λόγω  της διαπιστωθείσας  ασυμφωνίας  μεταξύ  του ισχύοντος σχεδίου  και  του 
εφαρμοσθέντος  επί του εδάφους) ενώ επίσης  διατυπώνεται και αιτιολογείται  στο κείμενό του,  η άποψή μας  ότι, 

η αρμοδιότητα αυτή  υπάγεται πλέον  στον Περιφερειάρχη και στο ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. (στο οποίο  ο 
Περιφερειάρχης  απευθύνει σχετική εισήγηση)  λόγω συνάφειας του αντικειμένου  της διόρθωσης  με αυτό  της 

τροποποίησης του σχεδίου). 

 
      3. Τις  προφορικές  οδηγίες  που  μας  δόθηκαν από  τους ως άνω  αρμόδιους υπαλλήλους  της  Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου (και συγκεκριμένα  του  ως άνω  Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Δωδεκανήσου) 
μετά  την ολοκλήρωση  των παραπάνω (πολλαπλών) συναντήσεων  που είχαμε με αυτούς, και στην ουσία την  κρίση  τους   επί  

της (ως άνω) κατατεθείσας πρότασης  διόρθωσης σχεδίου την οποία  συνοψίζουμε  και  κωδικοποιούμε  
παρακάτω (ώστε  οι εν λόγω  αρμόδιοι υπάλληλοι,  να μπορούν να ελέγξουν αν  η κωδικοποίηση  αυτή  είναι ελλιπής  ή  περιέχει 

λάθη, την πληρότητα εφαρμογής  από την υπηρεσία μας  της εν λόγω  κρίσης  τους αλλά και  για την 

ενημέρωση  των παροδίων  στους οποίους  κοινοποιήθηκε  το παρόν): 
 

         Α. Η εν λόγω πρόταση τροποποίησης σχεδίου, αποτελεί  κατ’ αρχήν  πρόταση διόρθωσής του η προτεινόμενη 
όμως χάραξη  δεν έχει  επαρκή ομαλότητα,  όπως άμεσα προκύπτει από  την απλή παρατήρηση  των κυρίων 

τοπογραφικών διαγραμμάτων  Τ1α και Τ1β ή των αντίστοιχων βοηθητικών τοπογραφικών 

διαγραμμάτων  Τ2α και Τ2β που συνοδεύουν την πρόταση,  λόγω δε  αυτού  απαιτείται  η  βελτίωση  τους            
και συγκεκριμένα  η  ομαλοποίηση της χάραξης στις παρακάτω περιοχές τους: 

 
            α. Στην περιοχή  της κ.μ. 694Δ γαιών Τριαντών  και ειδικότερα στην περιοχή του  βορείου  

τμήματος   του  ανατολικού  ορίου της, όπου  κατά τη συναρμογή  της (νότιας) ρυμοτομικής γραμμής  
της πρότασης  με την αντίστοιχη (νότια) ρυμοτομική γραμμή  του προς ανατολάς μέρους  του σχεδίου που παραμένει 

αμετάβλητο,  παρουσιάζεται καταφανώς  απότομη αλλαγή κλίσης. 

 
            β. Στην περιοχή  της καθέτου συνιδιοκτησίας  3  της κ.μ. 694Β γαιών Τριαντών και ειδικότερα  

στην περιοχή  του  νότιου ορίου της καθέτου αυτής, όπου η (βόρεια) ρυμοτομική γραμμή της πρότασης  δεν 
διαθέτει  όπως θα έπρεπε την ίδια (κυκλική) καμπυλότητα  με αυτήν  της αντίστοιχης ρυμοτομικής γραμμής               

του προς δυσμάς μέρους  του σχεδίου  που παραμένει αμετάβλητο. 

 
            γ. Στην περιοχή  των νοτίων ορίων  των (δύο) καθέτων συνιδιοκτησιών  1α και 1β της  κ.μ. 694Β 

γαιών Τριαντών  όπου  το αντίστοιχο (στα όρια αυτά) τμήμα της (βόρειας) ρυμοτομικής γραμμής  της πρότασης  
παρουσιάζει «οδόντωση» (προς βορρά). 

 

         Β. Βελτίωση  των (ως άνω) τοπογραφικών διαγραμματων  απαιτείται επίσης και λόγω του μη 
σταθερού πλάτους  της χάραξης  της προτεινόμενης οδού  και ειδικότερα: 

 
            α. Η προτεινόμενη χάραξη  διαθέτει μεταβλητό πλάτος, το πλάτος δε αυτό σε τμήματα  της 

μεσαίας περιοχής της  και συγκεκριμένα  στα δύο τμήματα της εκατέρωθεν του κεντρικού πλατώματος της (στο οποίο 
παρουσιάζεται  η ως άνω «οδόντωση») είναι (μόνο)  8 μ.  ενώ  θα έπρεπε  να διαθέτει  σταθερό πλάτος  10 μ. 

προκειμένου  να μην αλλοιωθεί  το σκεπτικό  του ισχύοντος σχεδίου.  

 
            β. θα πρέπει επίσης  η νότια ρυμοτομική γραμμή  που θα προκύψει από την ως άνω 

απαίτηση  εφαρμογής πλάτους  10 μ.,  κατά το τμήμα της που βρίσκεται  έναντι  των (ως άνω) καθέτων 
συνιδιοκτησιών  1α και 1β της κ.μ. 694Β γαιών Τριαντών,  να υποχωρήσει  προς νότο  κατά 1,50 μ. επιπλέον                

ώστε  να αμβλυνθεί  η κυρτότητα  της (εν λόγω) νότιας ρυμοτομικής γραμμής (η προς βορράν δηλαδή 

έξαρση του ως άνω μεσαίου τμήματός της που θα προέκυπτε  από την καθολική εφαρμογή  του πλάτους  
των 10 μ.) και προκειμένου τελικά  το πλάτος  της προτεινόμενης χάραξης στην αντίστοιχη 

περιοχή  να διαμορφωθεί  στα 11,50 μ. 
 

      4. Το  υπ΄αριθ. πρωτ. οικ 160/06-03-2020  έγγραφο  του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ 

ΑΙΓΑIΟΥ) 
 προς την υπηρεσία μας (και που έλαβε  κατα την παραλαβή του  αριθ. πρωτ. 439/10-03-2020) [με θέμα: 

«Επικαιροποίηση σχεδίου που συνοδεύει  την πρόταση τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου 
πόλεως Ιαλυσού που αφορά στο τμήμα διέλευσης της παρόδου 9ης Μαΐου  διαμέσου της κ.μ. 694 γ. 

Τριαvτώv»] 
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      5. Τις  διορθώσεις  που κάναμε  στα (ως άνω) τοπογραφικά διαγραμμάτα  Τ1α, Τ1β, Τ2α και Τ2β   [που συνοδεύουν  
την (εν λόγω) κατατεθείσα  υπ΄αριθ. πρωτ.  2382/23-10-2017 (οίκ.) πρόταση τροποποίησης ]  με σκοπό  την  βελτίωση  και              

επικαιροποίηση  τους  σύμφωνα  με την ως άνω  κρίση  των  αρμόδιων υπαλλήλων  της  Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου  και  το ως άνω  υπ΄αριθ. πρωτ. οικ 160/06-03-2020  έγγραφό τους και  με τις οποίες       

διορθώσεις: 

 
         Α. το (προτεινόμενο)  προς  τροποποίηση τμήμα της παρόδου 9ης Μαίου (και στην ουσία το προτεινόμενο  

προς  διόρθωση τμήμα της) είναι πλέον το τμήμα  1-7-8-14-1, εμβαδού 798,80 τ.μ.  ενώ 
         Β. Το (προτεινόμενο)  τροποποιημένο  τμήμα  της παρόδου αυτής (και στην ουσία  το προτεινόμενο                 

διορθωμένο  τμήμα της,  που αντικαθιστά  το πρώτο) είναι το τμήμα  1-α-2-3-β-ξ’-4-5-γ-6-δ-7-8-ε-9-ζ-10-11-η-12-13-θ-14-1, 
εμβαδού 867,50 τ.μ.    

 

7. ΙΙ. Το  υπ΄αριθ. πρωτ. 847/28-05-2020 (οικ.) έγγραφό μας  προς την  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου                   
(και  αντί αυτής  προς  το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Δωδεκανήσου) και με 

κοινοποίηση (μεταξύ άλλων  και) προς τους παρόδιους ιδιοκτήτες,  [με θέμα: «Βελτιωτικές     
διορθώσεις  -  επικαιροποίηση των τοπογραφικών διαγραμμάτων  Τ1α, Τ1β, Τ2α και Τ2β που 

συνοδεύουν  την  υπ΄αριθ. πρωτ.  2382/23-10-2017 (οίκ.) πρόταση τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου 

πόλης Ιαλυσού                 που αφορά  στο τμήμα διέλευσης  της παρόδου  9ης Μαΐου διαμέσου  της  
κ.μ. 694 γαιών Τριαντών  

και  που  εγκρίθηκε  με την  υπ’ αριθ. 1151/28-12-2017 απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου  
Δήμου Ρόδου.»] 

 
      με  το  οποίο:  

 

      Α. Καταγράφηκε  (αυτούσιο πρακτικά)  όλο  το  περιεχόμενο των  ως άνω  παραγράφων  7. Ι. 
2. και 7. Ι. 3.   με  κύριο  σκοπό  την  καταχώρηση  των  εν λόγω  προφορικών  οδηγιών στην  

αλληλογραφία  της υπόθεσης  αλλα και  προκειμένου  να είναι δυνατός ο έλεγχος  τυχόν  
παραλήψεων ή σφαλμάτων  καταγραφής  των εν λόγω οδηγιών  και ο έλεγχος  της πληρότητας  

εφαρμογής τους  από  την υπηρεσία μας. 

 
      Β. Ι.   Διαβιβάσαμε   συνημμένα (στο εν λόγω  έγγραφο μας) τα  επικαιροποιημένα τοπογραφικά 

διαγράμματα  Τ1α, Τ1β, Τ2α και Τ2β που προέκυψαν από τις (ως άνω)  βελτιωτικές  διορθώσεις αυτών  που 
συνοδεύουν  την (ήδη κατατεθείσα) υπ΄αριθ. πρωτ.  2382/23-10-2017 (οίκ.) πρόταση τροποποίησης του 

ρυμοτομικού σχεδίου  πόλης Ιαλυσού προς αντικατάστασή τους  από  τα εν λόγω επικαιροποιημένα 

διαγράμματα. 
 

         ΙΙ.  Παρακαλέσαμε  για τις ενέργειές  της Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με σκοπό  την 
έκδοση σχετικής απόφασής της για την έγκριση της (ως άνω)  υπ΄αριθ. πρωτ.  2382/23-10-2017 (οίκ.)  πρότασης  

τροποποίησης του σχεδίου πόλης Ιαλυσού  (που αποτελεί  στην ουσία  όπως επεξηγήθηκε, πρόταση  
απλής διόρθωσής του  λόγω  διαπιστωθείσας  ασυμφωνίας μεταξύ  του ισχύοντος σχεδίου  και  του 

εφαρμοσθέντος  επί του εδάφους), όπως  η  πρόταση  αυτή   βελτιώνεται  πλέον με το εν λόγω  

υπ΄αριθ. πρωτ. 847/28-05-2020 (οικ.) έγγραφό μας, με την αντικατάσταση δηλαδή  των 
τοπογραφικών που την συνοδεύουν από τα ως άνω  επικαιροποιημένα  τοπογραφικά 

διαγράμματα. 
 

         ΙΙΙ. Ενημερώσαμε τέλος του παρόδιους ιδιοκτήτες στους οποίους κοινοποιήθηκε,              

προκειμένου  να λάβουν γνώση  για την στάδιο εξέλιξης  της υπόθεσής τους  ότι: 
 

              α. Με τις (ως άνω) βελτιωτικές διορθώσεις (των τοπογραφικών διαγραμμάτων Τ1α, Τ1β, 
Τ2α και Τ2β) εμπλέκεται πλέον και η κ.μ. 694Γ γαιών Τριαντών για το λόγο δε αυτό στον πίνακα 

παρόδιων ιδιοκτητών (για κοινοποίηση) περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της κτηματομερίδας αυτής. 
 

              β. Τα συνημμένα επικαιροποιημένα τοπογραφικά διαγράμματα θα τους κοινοποιηθούν 

εφόσον  δεν ζητηθούν  επιπλέον διορθώσεις τους  και  αφού εγκριθεί τελικά (από  την 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  και  το ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) η (ως άνω) πρόταση τροποποίησης (όπως 

διαμορφώνεται  με τα τοπογραφικά αυτά). 
 

8. Α. Τη 2η συνεδρίαση 2020 (14-10-2020) του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & 

ΑΜΦΙΣΒΗΤΉΣΕΩΝ Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α) της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ και ειδικότερα  το πρακτικό  της 4ης ΠΡΑΞΗΣ (ΘΕΜΑ 4°)  αυτής  [με ΘΕΜΑ 
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4°: «Τροποποίηση (διόρθωση) του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιαλυσού που αφορά στο τμήμα 
διέλευσης της παρόδου 9ης  Μαΐου διαμέσου της κ.μ. 694 γαιών Τριαντών και που εγκρίθηκε με 

την υπ' αρ. 1151/28-12-2017 απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου.»] 
 

      σύμφωνα με  το  οποίο:  

 
      «Το Συμβούλιο, αφού μελέτησε την από 14-9-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 

και Χωρικού Σχεδιασμού Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και τα σχετικά στοιχεία του 
φακέλου που διαβιβάσθηκαν με το υπ' αρ. πρωτ. 294/14-9-2020 έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας, 

αποφασίζει ομόφωνα: 
       Επιστρέφεται ο φάκελος στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δωδεκανήσου 

της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τους εξής λόγους: 

 
       1. Το τοπογραφικό διάγραμμα Τlα της πρότασης τροποποίησης (διόρθωσης) του ρυμοτομικού 

σχεδίου πόλης Ιαλυσού σε τμήμα της παρόδου 9ης Μαϊου, στην περιοχή της κ.μ. 694 γαιών 
Τριαvτών φέρει σε φωτοτυπία σφραγίδα με θέμα «Συνοδεύει το υπ'αρ. πρωτοκόλλου έγγραφό μας 

847 /2020 (οικ)» και στρογγυλή σφραγίδα της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου Ρόδου 

με υπογραφή και σφραγίδα σε φωτοτυπία του πολιτικού μηχανικού Αχιλλέα Κωνσταντινίδη. 
Επιπλέον δεν αποτελεί το τοπογραφικό διάγραμμα που εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 1151/28-12-2017 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου. Ως εκ τούτου, το ως άνω τοπογραφικό 
διάγραμμα δεν φέρει ημερομηνία σύνταξης, υπογραφές και σφραγίδες, σε πρωτότυπη μορφή για 

τη σύνταξη, τον έλεγχο και τη θεώρηση αυτού από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Επίσης στο 
τοπογραφικό διάγραμμα δεν βεβαιώνεται ότι συνοδεύει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Δήμου Ρόδου και ότι είναι το αναρτηθέν. Το διάγραμμα θα περιλαμβάνει το υφιστάμενο 

ιδιοκτησιακό καθεστώς με κτηματολογικό πίνακα, καθώς και τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις 
των ιδιοκτητών που θίγονται άμεσα ή έμμεσα, τα όρια των ιδιοκτησιών, τις συντεταγμένες των 

κορυφών τους σε ΕΓΣΑ '87 και τα εμβαδά αυτών σε πίνακα. 
 

       2. Για την προτεινόμενη διόρθωση στη συγκεκριμένη περιοχή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού 

σχεδίου πόλης Ιαλυσού, θα πρέπει να τηρηθούν οι προβλεπόμενες, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, 
διαδικασίες περί τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων και να ληφθούν υπόψη τα πολεοδομικά κριτήρια. 

 
       3. Ο φάκελος θα διαβιβασθεί εκ νέου με εισήγηση με την οποία θα βεβαιώνεται, ύμφωνα με 

την παρ . 4 του άρθρου 29 του Ν.2831/2000 (Φ.Ε.Κ. 140/Α/13-6-2000), ότι η προτεινόμενη 

πολεοδομική ρύθμιση: 
 

          α. δεν επιφέρει μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινοχρήστων χώρων  ούτε των 
αναγκαίων κοινωφελών χώρων, σύμφωνα με το γενικό πλαίσιο χρήσεων γης (Γ.Π.Σ. οικισμού 

Ιαλυσού), 
 

          β. δεν επιφέρει αύξηση του ισχύοντος συντελεστή δόμησης, ούτε αλλαγή των γενικών             

κατηγοριών χρήσεων της περιοχής, που εγκρίθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ/23-2-87 
(ΦΕΚ-166/Δ/87), δυσμενέστερη για το φυσικό και δομημένο περιβάλλον και 

 
          γ. δεν είναι αντίθετη με τις διατάξεις και κατευθύνσεις του εγκεκριμένου Γ.Π.Σ. οικισμού 

Ιαλυσού (Φ.Ε.Κ. 1052/Δ/11-10-1994}. 

 
       4. Δεν προσκομίσθηκε βεβαίωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου σχετικά με το αν η 

προτεινόμενη τροποποίηση (διόρθωση) του σχεδίου πόλης Ιαλυσού εμπίπτει ή μη εντός 
κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.» 

 
   Β. α. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 41/04-11-2020 έγγραφο του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ 

ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΉΣΕΩΝ (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ της 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ προς  την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου - Δ/νση Περιβαλλοντος 
& Χωρικού Σχεδιασμού Δωδεκανήσου που κοινοποιήθηκε  στην υπηρεσία μας  και έλαβε (κατα την 

κοινοποίηση αυτή)  αριθ. πρωτ. 2063/091-08-2020 [με θέμα: «Διαβίβαση πρακτικού 2ης 
Συνεδρίασης (14-10-2020) ΣΥΠΟΘΑ Α ΠΕ ΡΟΔΟΥ - πράξη  4η-Θέμα 4ο - Τροποποίηση (διόρθωση) 

του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιαλυσού που αφορά στο τμήμα διέλευσης της παρόδου 9ης Μαίου 

διαμέσου της κ.μ. 694 γαιών Τριαντών και που εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 1151/28-12-2017 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου.»] 
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         β. Το  υπ΄ αριθ. πρωτ. 713/06-11-2020 έγγραφο  του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ της 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΟΥ) 
προς την υπηρεσία μας (και που έλαβε  κατα την παραλαβή του  αριθ. πρωτ. 2287/04-12-2020) [με 

θέμα: «Διαβίβαση πρακτικού 2ης Συνεδρίασης (14-10-2020) ΣΥΠΟΘΑ Α ΠΕ ΡΟΔΟΥ - πράξη 4η-

Θέμα 4ο - Τροποποίηση (διόρθωση) του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιαλυσού  που αφορά στο 
τμήμα διέλευσης της παρόδου 9ης Μαίου διαμέσου της κ.μ. 694 γαιών Τριαντών  και που εγκρίθηκε 

με την υπ' αρ. 1151/28-12-2017 απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου  Δήμου Ρόδου.»]  με 
(καθένα  από)  τα οποία  διαβιβάστηκαν στην υπηρεσία μας το ως άνω πρακτικό  της 2ης 

Συνεδρίασης (14-10-2020)  του ΣΥΠΟΘΑ Α  ΠΕ ΡΟΔΟΥ - πράξη 4η-Θέμα 4ο. 
 

9. Τις  ενέργειες  της υπηρεσίας μας  μετά  την κοινοποίηση (που λάβαμε) των  ως άνω  εγγράφων  της  

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  και  του  ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α (που αναφέρονται  στις προηγούμενες 
παραγράφους  8. Α., 8. Β. α. και 8. Β. β. του παρόντος εγγράφου μας)  και ειδικότερα: 

 
   Α. Τις  ακόλουθες  διαπιστώσεις μας από το κείμενο των  εν λόγω  εγγράφων  (της  Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου  και του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α), σχετικά  με  τα επικαιροποιημένα  τοπογραφικά 

διαγράμματα  που συνοδεύουν το ως άνω  υπ΄ αριθ. πρωτ. 847/28-05-2020 (οικ.) έγγραφό μας προς την  
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (και  που είναι θεωρημένα  με  τον ίδιο αριθ πρωτ. 847/28-05-2020 (οικ.)) [και  

που συντάχθηκαν  όπως προαναφέρθηκε,  κατόπιν  των ως άνω  προφορικών  οδηγιών  που  μας  δόθηκαν   από  
τους αρμόδιους υπαλλήλους  της  Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με  σκοπό   την  ομαλοποίηση   των  

προταθέντων με την  υπ΄ αριθ. πρωτ. 2382/23-10-2017 (οίκ.)  παλαιότερη  πρότασή  μας  
(τροποποιηθησομένων)  ρυμοτομικών και οικοδομικών  γραμμών που απεικονίζονται  στα 

τοπογραφικά διαγράμματα  που την συνοδεύουν (και  που είναι θεωρημένα  με  αριθ πρωτ. 

2382/23-10-2017 (οίκ.) ) ] : 
 

       α. Στα  εν λόγω  έγγραφα  (της  Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  ή  του  ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α) δεν 
εμπεριέχεται   καμία παρατήρηση  ή  σχόλιο για  ανάγκη  περεταίρω  ομαλοποίησης  των 

απεικονιζόμενων σε αυτά (τροποποιηθησομένων)  ρυμοτομικών και οικοδομικών  γραμμών          

ή  των συναρμογών τους  με τις αντίστοιχες γραμμές  του υπόλοιπου σχεδίου. 
 

       β. Μέρος  των περιεχόμενων  στα έγγραφα αυτά  παρατηρήσεων  και  των ζητούμενων διορθώσεων          
αφορά  σε απαιτούμενες συμπληρώσεις  των τοπογραφικών αυτών διαγραμμάτων [που είναι θεωρημένα  

με  αριθ. πρωτ. 847/28-05-2020 (οικ.)] με πρόσθετες  πληροφορίες και συγκεκριμένα τα 

τοπογραφικά αυτά διαγράμματα  θα πρέπει  να συμπεριλάβουν  επιπλέον: 
 

          a. Το υφιστάμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς  με κτηματολογικό πίνακα, καθώς και τα 
ονοματεπώνυμα  και  τις διευθύνσεις  των ιδιοκτητών  που θίγονται  άμεσα ή έμμεσα,  

          b. Τα όρια των ιδιοκτησιών, τις συντεταγμένες των κορυφών τους σε ΕΓΣΑ '87 και  τα εμβαδά 
αυτών  σε  πίνακα. 

 

       γ. Για  τις υπόλοιπες παρατηρήσεις  που περιέχονται στα έγγραφα αυτά  και  τις ζητούμενες διορθώσεις          
σχολιάζουμε και διευκρινίζουμε τα εξής: 

 
          a. Για το αναφερόμενο  τοπογραφικό διάγραμμα  Τ1α  στην παράγραφο 1.  του 

πρακτικού  της 2ης συνεδρίασης 2020 (14-10-2020)  του  ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α  διευκρινίζουμε  ότι  

δεν είναι  πράγματι  το τοπογραφικό διάγραμμα [όμοιας ονομασίας ( Τ 1α )]  που συνοδεύει την  
υπ΄ αριθ. πρωτ. 2382/23-10-2017 (οίκ.)  παλαιότερη  πρότασή  μας (που εγκρίθηκε  με την υπ' αρ. 

1151/28-12-2017 απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου αλλά είναι  το λόγω  
επικαιροποιημένο  τοπογραφικό διάγραμμα  Τ1α   το οποίο μαζί με  τα υπόλοιπα  επικαιροποιημένα  

τοπογραφικά διαγράμματα  Τ1β , Τ2α και Τ2β αποτελούν μέρος  του  ως άνω  υπ΄ αριθ. πρωτ. 
847/28-05-2020 (οικ.) εγγράφου μας.   

 

          b. Το  έγγραφό μας  αυτό  [με  υπ΄ αριθ. πρωτ. 847/28-05-2020 (οικ.)] δεν έχει 
εγκριθεί μεν  από  καμία απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου είχαμε όμως την βάσιμη προσδοκία  ότι  

θα ελάμβανε  παρόλα αυτά νόμιμη έγκριση  από  την  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  και  το  
ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α,  με χαρακτήρα μάλιστα οριστικής έγκρισης  λόγω  των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων 

που έχουν  επί της παρούσας πολεοδομικής ρύθμισης και δεδομένου ότι  το  εν λόγω  υπ΄ αριθ. 

πρωτ. 847/28-05-2020 (οικ.) έγγραφό μας (μαζί με τα επικαιροποιημένα  τοπογραφικά διαγράμματα  
που το συνοδεύουν), δεν  αποτελεί  νέα  και  αυθαίρετη πρόταση της υπηρεσίας μας αλλά πρόταση 
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εδραζόμενη, παραπλήσια  και  στο ίδιο πνεύμα  με την αρχική, λαμβάνοντας υπόψη  και  το 
χρονοβόρο της όλης διαδικασίας αν απαιτείται  ακόμα και  για μικρές αλλαγές  η επανέγκριση  του 

Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

10. Α. Την  υπ΄αριθ. πρωτ. 01-07-2021/1354 (οίκ.) αίτηση  της υπηρεσίας μας προς  την 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου  
 

     Β. Το  υπ αριθ. πρωτ. 322933/09-07-2021 έγγραφο  της Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου      
(αριθ. Πρωτ. Υπηρεσίας μας  1428/12-07-2021)  στο οποίο  αναφέρεται ότι   

 
      «...Από πλευράς αρμοδιότητας της Εφορείας μας δεν υπάρχει καταρχήν αντίρρηση, εφόσον 

συντρέχουν οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προϋποθέσεις, για την έγκριση πρότασης 

τροποποίησης του σχεδίου πόλεως Τριαντών Ιαλυσού που αφορά το τμήμα διέλευσης της παρόδου 
9ης Μαϊου, διαμέσου της Κτηματολογικής Μερίδας 694 γαιών Τριαντών και των υπομερίδων 694Α, 

694Β , 694Γ, 694Δ , που σημειώνονται στον συνημμένο χάρτη, καθώς βρίσκονται εκτός 
κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, σύμφωνα με τα β ' και γ' σχετικά.  

       Σημειώνεται πως η παρούσα έγκριση εκδίδεται από πλευράς αρχαιολογικής νομοθεσίας και δεν 

αντικαθιστά τυχόν απαραίτητη άδεια άλλης αρμόδιας Αρχής .....» 
 

εισηγούμαστε     
 

την   βελτίωση  –  επικαιροποίηση της  υπ΄ αριθ. πρωτ. 2382/23-10-2017 (οίκ.)  
παλαιότερης  πρότασής  μας προς το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Ιαλυσού  που  

αφορά  στην                τροποποίηση   του  ρυμοτομικού σχεδίου  πόλης Ιαλυσού στο 

τμήμα διέλευσης  της  παρόδου  9ης Μαΐου  διαμέσου  της  κ.μ. 694 γαιών Τριαντών 
 

και ειδικότερα  προτείνουμε : 
 

Την  αντικατάσταση   

 
-  των  κυρίων  τοπογραφικών διαγραμμάτων  Τ1α και Τ1β  που την συνοδεύουν   από  το  

επικαιροποιημένο  τοπογραφικό διάγραμμα  Τ1  υπό κλίμακα  1:500   [και  με  θέμα    
«ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  ( επικαιροποιημένο )   τροποποίησης  τμήματος  της παρόδου  9ης 

Μαΐου  του σχεδίου πόλης  Ιαλυσού  στήν περιοχή  της κ.μ. 694 γαιών Τριαντών με σκοπό  τη  διόρθωση   

του            σχεδίου  αυτού   λόγω  ασυμφωνίας  μεταξύ του ισχύοντος σχεδίου  και  του 
εφαρμοσθέντος  επί του εδάφους»]  και 

 
-  των  βοηθητικών  τοπογραφικών διαγραμμάτων  Τ2α και Τ2β  που την συνοδεύουν  από  

το  βοηθητικό  τοπογραφικό διάγραμμα  Τ2  υπό κλίμακα  1:500,  [και  με  θέμα 
«ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  ( βοηθητικό )   συσχετισμού  μεταξύ: 

 

     α. Του  ( επικαιροποιημένου )  ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  Τ1   ( τροποποίησης  κ.λ.π.) 
τμήματος  της παρόδου  9ης Μαΐου  του σχεδίου πόλης  Ιαλυσού  στήν περιοχή  της κ.μ. 694 γαιών 

Τριαντών  και 
 

     β. Ορθής  αεροφωτογραφίας  στην περιοχή αυτή» καθώς  και την  απεικόνιση  των εν λόγω  

τοπογραφικών διαγραμματων  Τ1 και Τ2 σε  ενιαίο  σχέδιο (τοπογραφικών διαγραμμάτων), 
που επισυνάπτεται στο παρόν έγγραφο μας, με θέμα « ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ  ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ  

τροποποίησης τμήματος  της παρόδου  9ης Μαΐου  του σχεδίου πόλης  Ιαλυσού  στήν περιοχή της 
κ.μ. 694 γαιών Τριαντών με σκοπό  τη   διόρθωση  του  σχεδίου  αυτού   λόγω  (διαπιστωθείσας)  

ασυμφωνίας μεταξύ του ισχύοντος σχεδίου και του εφαρμοσθέντος  επί του εδάφους» στο οποίο  
(ενιαίο  σχέδιο)  περιέχεται επίσης  και το τοπογραφικό διάγραμμα  Τ0 του  ισχύοντος  σχεδίου 

(του 1995)  υπό κλίμακα  1:500, [και  με θέμα « ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ   τμήματος  της 

παρόδου  9ης Μαΐου του σχεδίου πόλης  Ιαλυσού  [όπως ισχύει  σήμερα κατά  το Π.Δ. 08-08-1995  
(ΦΕΚ 655Δ’/04-09-1995)]  στήν περιοχή της κ.μ. 694 γαιών Τριαντών»] 

 
Για  την εν λόγω  εισήγησή  μας  διευκρινίζουμε  τα  εξής : 
 

Ι.  Για  τα ως άνω  τρία (3) τοπογραφικά διαγράμματα  (που  περιέχονται στο  ενιαίο  σχέδιο  
που επισυνάπτεται στο παρόν έγγραφο μας)  δηλαδή το τοπογραφικό διάγραμμα  Τ0  
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[ισχύοντος  σχεδίου (του 1995)], το τοπογραφικό διάγραμμα  Τ1  [( επικαιροποιημένο)   τροποποίησης]  
και  το τοπογραφικό διάγραμμα  Τ2  (βοηθητικό) (τα οποία στη συνέχεια του παρόντος έγγραφου 

μας θα χαρακτηρίζονται και τα τρία ως επικαιροποιημένα  τοπογραφικά διαγράμματα) 
 

    διευκρινίζουμε  τα  ακόλουθα : 

 
    1. Α. α. Συντάχθηκαν  προς  αντικατάσταση  των  τοπογραφικών διαγραμμάτων που συνοδεύουν την ως άνω  

παλαιότερη  πρόταση  της υπηρεσίας μας  και προέκυψαν  από τις (ως άνω)  βελτιωτικές διορθώσεις τους, που έγιναν  
με σκοπό την ομαλοποίηση  των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των προτεινόμενων  με αυτά,  

τροποποιημένων  ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών. 
             β. Η σύνταξή τους  ειδικότερα,  έγινε  με σκοπό  την  ικανοποίηση των  ως άνω  

προφορικών             οδηγιών  που  μας  δόθηκαν από τους αρμόδιους υπαλλήλους  της  

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
(και συγκεκριμένα  του  ως άνω  Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Δωδεκανήσου). 

             γ. Τις  ο δ η γ ί ε ς  αυτές  συνοψίσαμε  και  κωδικοποιήσαμε στην παράγραφο 3.  του ως άνω  υπ΄αριθ. 
πρωτ. 847/28-05-2020 (οικ.) έγγραφου μας (προς  το προς την  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  (και  

αντί αυτής προς  το εν λόγω  Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Δωδεκανήσου) και τις 

επαναλάβαμε επακριβώς  στην ως άνω  παράγραφο  7. Ι. 3.  του παρόντος εγγράφου μας (για τη 
διευκόλυνση  της ανάγνωσης και κατανόησής του). 

      Β. Εμπεριέχουν επίσης  και όλα  τα πρόσθετα στοιχεία  που μας ζητήθηκαν και που 
αναφέρονται  στο ως άνω πρακτικό  της 4ης ΠΡΑΞΗΣ (ΘΕΜΑ 4°) της 2ης συνεδρίασης 2020 (14-10-

2020)  του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΉΣΕΩΝ Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ 
(ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α)  της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ. 

 

  2. Οι  εν λόγω  βελτιωτικές  διορθώσεις  [των τοπογραφικών διαγραμμάτων της ως άνω  υπ΄ αριθ. πρωτ. 
2382/23-10-2017 (οίκ.) παλαιότερης  πρότασης  της υπηρεσίας] σε αντιστοιχία  με τις  οδηγίες  αυτές   

συνοψίζονται  στα εξής:  
 

       Α. α. Στην περιοχή  της κ.μ. 694Δ γαιών Τριαντών  και ειδικότερα  στην περιοχή του  βορείου  

τμήματος   του  ανατολικού  ορίου της, ομαλοποιήθηκε  η συναρμογή  της (νότιας) ρυμοτομικής 
γραμμής με την αντίστοιχη (νότια) ρυμοτομική γραμμή  του προς ανατολάς μέρους  του σχεδίου που παραμένει 

αμετάβλητο,  προκειμένου  να  αμβλυνθεί   η  καταφανώς  απότομη αλλαγή κλίσης  που 
παρουσίαζε. 

          β. Στην περιοχή  της καθέτου συνιδιοκτησίας  3  της κ.μ. 694Β γαιών Τριαντών και ειδικότερα  

στην περιοχή  του  νότιου  ορίου  της καθέτου αυτής, ομαλοποιήθηκε  η (βόρεια) ρυμοτομική 
γραμμή              προκειμένου  να αποκτήσει  την ίδια (κυκλική) καμπυλότητα (την οποία  δεν 

διέθετε)  με αυτήν  της αντίστοιχης ρυμοτομικής γραμμής του προς δυσμάς μέρους του σχεδίου  
που παραμένει αμετάβλητο. 

          γ. Στην περιοχή  των νοτίων ορίων  των (δύο) καθέτων συνιδιοκτησιών  1α και 1β  της  κ.μ. 
694Β γαιών Τριαντών  ομαλοποιήθηκε το αντίστοιχο (στα όρια αυτά) τμήμα  της (βόρειας) 

ρυμοτομικής γραμμής  προκειμένου να εξαφανιστεί  η «οδόντωση» (προς βορρά)  που παρουσίαζε.  

 
       Β. Η ως άνω ομαλοποίηση  τμημάτων  της βόρειας και νότιας  ρυμοτομικής γραμμής σχεδιάστηκε  με  

τον ακόλουθο επίσης  σ κ ο π ό : 
 

          α. Το  πλάτος  της προτεινόμενης χάραξης  να γίνει  10 μ.  ώστε  να εξαφανιστεί  το 

ελάττωμα του μεταβλητού πλάτους της προτεινόμενης χάραξης της εν λόγω παλαιότερης                  
πρότασης [το οποίο (πλάτος) μάλιστα, σε τμήματα  της μεσαίας περιοχής  της χάραξης αυτής και συγκεκριμένα  στα δύο 

τμήματα της, εκατέρωθεν  του κεντρικού πλατώματος της, (στο οποίο παρουσιάζεται η ως άνω «οδόντωση»), είναι 
(μόνο) 8 μ.  

ενώ  θα έπρεπε  να διαθέτει  σ τ α θ ε ρ ό  πλάτος  10 μ. προκειμένου  να μην αλλοιωθεί  το 
σκεπτικό  του ισχύοντος σχεδίου ].  

 

           β. η  νότια  ρυμοτομική γραμμή  που προέκυψε αρχικά  από την ως άνω απαίτηση      
εφαρμογής πλάτους  10 μ.,  κατά το τμήμα της που βρίσκεται  έναντι  των (ως άνω) καθέτων 

συνιδιοκτησιών  1α και 1β της κ.μ. 694Β γαιών Τριαντών,  να υποχωρήσει  προς νότο  κατά 1,50 μ. επιπλέον                
ώστε  να αμβλυνθεί  η κυρτότητα  της (εν λόγω) νότιας ρυμοτομικής γραμμής  (η προς βορρά δηλαδή 

έξαρση  του ως άνω μεσαίου τμήματός της που θα προέκυπτε  από την καθολική εφαρμογή  του πλάτους  

των 10 μ.) και προκειμένου τελικά  το πλάτος  της προτεινόμενης χάραξης  στην αντίστοιχη 
περιοχή  να διαμορφωθεί στα 11,50 μ. 
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ΙΙ. Για την προτεινόμενη  τροποποίηση   όπως αυτή  διαμορφώνεται με την ως ανω αντικατάσταση  των αρχικών 

τοπογραφικών διαγραμμάτων  από τα εν λόγω επικαιροποιημένα,  διευκρινίζουμε   κατά αντιστοιχία  με την ως άνω  
παλαιότερη  πρόταση μας και επικαλούμενοι  ταυτόσημο πρακτικά σκεπτικό  με αυτήν, τα  ακόλουθα: 

 

    Α. Γίνεται  με σκοπό  τη θεραπεία  προβλήματος εφαρμογής  του σχεδίου πόλης Ιαλυσού  στο τμήμα 
αυτό (της παρόδου 9ης Μαΐου)  και συγκεκριμένα  λόγω  του γεγονότος ότι:  

 
       α. Στο τμήμα αυτό   διαπιστώθηκε  ασυμφωνία  μεταξύ του  ισχύοντος σχεδίου πόλης 

Ιαλυσού  του 1995  και αυτού  που εφαρμόστηκε  στο έδαφος από τους παρόδιους ιδιοκτήτες των υπομερίδων  
της  αρχικής  κ.μ. 694  γαιών Τριαντών.   

 

       β. Η ασυμφωνία  αυτή  οφείλεται:   
 

            a. στην εσφαλμένη απεικόνιση  της  παρόδου  9ης Μαΐου  στα τοπογραφικά διαγράμματα              
της διανομής  της  αρχικής  κ.μ. 694 γαιών Τριαντών  σε υπομερίδες  και 

 

            b. Στο γεγονός ότι  οι ιδιοκτήτες των υπομερίδων αυτών, χωρίς να διορθώσουν το 
σφάλμα,              υλοποίησαν κατασκευές  στις υπομερίδες αυτές  ή  στα τμήματα  των κάθετων 

διανομών τους (όπως  οικοδομές  και  διαχωριστικές περιφράξεις  ή  φυτεύσεις  επί των ορίων) και 
έτσι εφάρμοσαν  στην ουσία  το ισχύον σχέδιο πόλης του 1995  επί του εδάφους μετατοπισμένο  

κατά 6 μ. περίπου βορειότερα  από την ορθή του θέση. 
 

      γ. Το σφάλμα διανομής  προκάλεσε βλάβη  στις ως άνω υπομερίδες  και συγκεκριμένα 

αποτέλεσε  την αιτία  δημιουργίας  μη αρτίων οικοπέδων και ιδιωτικού δρόμου που δεν είναι 
δυνατόν  να αρθεί  με υποχρεωτικές προσκυρώσεις ή τακτοποιήσεις μεταξύ τους. 

 
     δ. Οι κατάλληλες εδαφικές ανταλλαγές  ή  η αναδιανομή  του αρχικού οικοπέδου             

που  θα μπορούσαν  να γίνουν  συναινετικά μεταξύ τους για τη θεραπεία των (ως άνω) 

ελαττωμάτων της διανομής  δεν έχουν γίνει  μέχρι σήμερα ούτε προσδοκούμε  ότι θα γίνουν 
σύντομα  λόγω  των (ως άνω) διενέξεων και μη διάθεσης  συνεννόησης μεταξύ τους  και κυρίως 

λόγω  των μεγάλων φορολογικών επιβαρύνσεων που θα προκύψουν  δεδομένου ότι  έχουν πλέον 
κατασκευαστεί οικοδομές. 

 

 Β. Στην ουσία  επιδιώκει  την συναρμογή  του τμήματος  του σχεδίου  που εφαρμόστηκε 
εσφαλμένα με το υπόλοιπο σχέδιο πόλης  που εφαρμόστηκε σωστά  όπως δηλαδή  καθορίζουν  τα 

άρθρα  156 και 157  του  Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας [δηλαδή  του  Π.Δ. 14-07-1999 (Φ.Ε.Κ. 580Δ’/27-
07-1999)] θεωρούμε δε  ότι αποτελεί  τη μόνη ρεαλιστική  και  τη λιγότερο επαχθή διέξοδο  στην 

περίπτωση αυτή. 
 

 Γ. α. Θεραπεύει  την ακυρότητα  της (ως άνω)διανομής  δεδομένου ότι: 

 
          a. Αφαιρεί  από το Ο.Τ. 126  το μεγαλύτερο μέρος  του (ως άνω) ιδιωτικού δρόμου              

χαρακτηρίζοντας  το μέρος αυτό  ως κοινόχρητο Χώρο (Κ.Χ.) του σχεδίου πόλης. 
 

          b. Αποδίδει πρόσωπο 15 μ.  ίσο δηλαδή  με το ελάχιστο απαιτούμενο πρόσωπο αρτιότητας  του 

Τομέα Δ στην κ.μ. 694Β γαιών Τριαντών  καθιστώντας την  άρτια και οικοδομήσιμη. 
 

     β. a. Καθιστά υποχρεωτικές τις προσκυρώσεις  των απομενόντων ακραίων τμημάτων              
του ως άνω ιδιωτικού δρόμου, μετά την ως άνω αφαίρεση  της μεσαίας περιοχής του, 

 
          b. Θα αποτελέσει το ρυμοτομικό υπόβαθρο  ενιαίας διοικητικής πράξης, υποχρεωτικής 

προσκύρωσης (αρχικά)  των τμημάτων αυτών  στα όμορα (με αυτά) οικόπεδα και (στη συνέχεια)  

του αναλογισμού υποχρεώσεων  λόγω ρυμοτομίας  στα οικόπεδα  που θα προκύψουν  μετά τις             
(εν λόγω) προσκυρώσεις,  διευκρινίζονται δε  προς αποφυγή παρερμηνειών,  τα εξής: 

 
             b1. H πράξη αυτή  θα καθορίσει  τις υποχρεώσεις προσκύρωσης και αναλογισμού σε 

τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.). 
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             b2. Μετά την ολοκλήρωσή της  οι αντίστοιχες χρηματικές υποχρεώσεις  καθώς και οι 
δικαιούχοι και οι υπόχρεοι των χρηματικών αυτών υποχρεώσεων  θα καθοριστούν είτε  δια της 

δικαστικής οδού (δηλαδή από τον αρμόδιο αστικό δικαστή), σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα 
Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων δηλαδή τον Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17A’/06-02-2001) είτε  εξώδικα,  

μεταξύ  των ιδιοκτητών  των εμπλεκόμενων ιδιοκτησιών. 

 
    Δ. Διατηρεί αμετάβλητους  του όρους δόμησης  που συμπίπτουν  με αυτούς  του Τομέα Δ. 

 
    Ε. Βελτιώνει  το ισοζύγιο κοινόχρηστων χώρων, αυξάνει δηλαδή  την επιφάνεια του 

τμήματος διέλευσης  της  παρόδου  9ης Μαΐου  διαμέσου της  κ.μ. 694 γαιών Τριαντών  και 
συγκεκριμένα: 

 

       α. Με  την υπ΄ αριθ. πρωτ. 2382/23-10-2017 (οίκ.)  παλαιότερη  πρότασή  μας η εν λόγω  
επιφάνεια (του τμήματος διέλευσης)  καθοριζόταν  ως εξής:  

 
          a. το (προταθέν)  προς  τροποποίηση  τμήμα  της παρόδου 9ης Μαίου  με  το ισχύον σχέδιο  

του 1995  είχε επιφάνεια  ίση  με .. 846,50 τ.μ.  ενώ 

 
          b. Το (προταθέν)  τροποποιημένο  τμήμα  της παρόδου αυτής είχε επιφάνεια  ίση  με   

...............................  848,50 τ.μ. (μεγαλύτερη δηλαδή  κατά  ...............................    2,00 τ.μ.). 
 

      β. Με  την προτεινόμενη τροποποίηση  όπως αυτή  διαμορφώνεται με  την ως άνω  αντικατάσταση  
των αρχικών τοπογραφικών διαγραμμάτων  από τα εν λόγω επικαιροποιημένα, η  εν λόγω  επιφάνεια (του τμήματος 

διέλευσης), διαμορφώνεται  κατ ουσία  ως εξής:  

 
          a. Το (προτεινόμενο)  προς  τροποποίηση  τμήμα  της παρόδου 9ης Μαΐου (και στην ουσία το 

προτεινόμενο  προς  διόρθωση  τμήμα της είναι πλέον το τμήμα  1-7-8-14-1, με επιφάνεια  ........  
798,80 τ.μ.  ενώ 

 

          b. Το (προτεινόμενο)  τροποποιημένο  τμήμα  της παρόδου αυτής (και στην ουσία  το προτεινόμενο  
διορθωμένο  τμήμα της,  που αντικαθιστά  το πρώτο) είναι  το τμήμα  1-α-2-3-β-ξ’-4-5-γ-6-δ-7-8-ε-9-ζ-10-

11-η-12-13-θ-14-1, με επιφάνεια  ...........................................  867,50 τ.μ.  (μεγαλύτερη δηλαδή  
κατά ................................   68,70 τ.μ.). 

 

  Ζ. Η προτεινόμενη πολεοδομική ρύθμιση  συνάδει  με τις απαιτήσεις  της  παραγράφου 4.  του 
άρθρου 29  του Ν. 2831/2000 (Φ.Ε.Κ. 140Α'/13-06-2000) και συγκεκριμένα:  

 
       α. Δεν επιφέρει μείωση  της συνολικής επιφάνειας  κοινοχρήστων χώρων  ούτε  των 

αναγκαίων κοινωφελών χώρων, σύμφωνα με το γενικό πλαίσιο χρήσεων γης που ισχύει στην 
περιοχή  και συγκεκριμένα  το Γ.Π.Σ. οικισμού Ιαλυσού. 

 

      β. Δεν  επιφέρει  αύξηση  του ισχύοντος συντελεστή δόμησης, ούτε  αλλαγή  των γενικών 
κατηγοριών χρήσεων  της περιοχής, που εγκρίθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις  του ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-

166/Δ/87), δυσμενέστερη  για  το φυσικό και δομημένο  περιβάλλον  και 
 

    γ. Δεν  είναι  αντίθετη  με τις διατάξεις  και  κατευθύνσεις του εγκεκριμένου Γ.Π.Σ. οικισμού Ιαλυσού 

(Φ.Ε.Κ. 1052/Δ/11-10-1994). 
 

Ενημερώνουμε  τέλος  τους παρόδιους ιδιοκτήτες  (που αναφέρονται στον πίνακα αποδεκτών  και 
στους οποίους  κοινοποιείται  το παρόν)  ότι κατά  της προτεινόμενης τροποποίησης  έχουν  

δικαίωμα  ένστασης που μπορούν  να υποβάλουν  μόνο  κατά  τη διαδικασία  ανάρτησης  της 
πρότασης αυτής μετά  την απαιτούμενη έγκρισή της  από το Δημοτικό Συμβούλιο  Δήμου 

Ρόδου και  αφού λάβουν  ατομική ειδοποίηση. 

 
Μετά  τα παραπάνω   παρακαλούμε  για  τις  ενέργειές  σας και συγκεκριμένα  (παρακαλούμε)  

να  εκφράσετε  τη  γνώμη  σας  [σύμφωνα  με τον  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/07-06-2010)  
και ειδικότερα  την παράγραφο 2. γ) του άρθρου 83 («Αρμοδιότητες  συμβουλίου δημοτικής 
κοινότητας»)  του νόμου αυτού  η οποία  αφορά  στο θέμα  πολεοδομικής ανάπτυξης και 
ανάπλασης  περιοχής  δηλαδή  σε θέμα  (έμμεσα) σχετικό με  την διαδικασία  τροποποίησης  
ρυμοτομικού σχεδίου ] επί  της  ως άνω  υπ΄ αριθ. πρωτ. 2382/23-10-2017 (οίκ.)  παλαιότερης  πρότασής  
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μας  για  την  τροποποίηση   του  ρυμοτομικού σχεδίου  πόλης Ιαλυσού στο τμήμα διέλευσης  
της  παρόδου  9ης Μαΐου  διαμέσου  της  κ.μ. 694 γαιών Τριαντών όπως   η  πρόταση  αυτή   

διαμορφώνεται  με  την ως άνω  αντικατάσταση  των αρχικών τοπογραφικών διαγραμμάτων από  τα  
εν λόγω  (περιεχόμενα  στο  ενιαίο  σχέδιο  που επισυνάπτεται  στο παρόν) επικαιροποιημένα  

τοπογραφικά διαγράμματα  Τ0, Τ1 και Τ2 και  να  διαβιβάσετε  τη γνώμη αυτή  στην 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προκειμένου  η τελευταία   να εισηγηθεί  (στη συνέχεια),  θετικά ή 
αρνητικά (για την ως άνω  διαμορφωμένη                πρόταση  τροποποίησης), προς  το 

Δημοτικό Συμβούλιο  Δήμου Ρόδου. 
 

 
Πίνακας  Συνημμένων 

 

(I.)   1. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 2382/23-10-2017 (οίκ.)  έγγραφο  της Υπηρεσίας, με θέμα                   
«Πρόταση  τροποποίησης  του ρυμοτομικού σχεδίου  πόλης Ιαλυσού που αφορά  στο τμήμα διέλευσης  

της  παρόδου  9ης Μαίου  διαμέσου  της  κ.μ. 694 γαιών Τριαντών» 
          στο οποίο επισυνάπτονται: 

 

          1α. Τα  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ   Α, B, Γ και Δ  αυτού.                               
 

          1β. Α.  α.  a. Η  υπ’ αριθ. πρωτ.  1118/17-05-2011  (παλαιότερη) αίτηση.   
                          b. Το υπ’ αριθ. πρωτ.  1118/19-08-2011  (απαντητικό) έγγραφό μας. 

                     β. Το υπ’ αριθ. πρωτ.  2115/04-11-2015 (οικ.) έγγραφό μας.    
 

                 Β. Τα τρία (3) τοπογραφικά διαγράμματα  της παραγράφου 3. Α. συσχετισμών 

μεταξύ: 
                     α. Της  κ.μ. 694 γαιών Τριαντών  και  των υπομερίδων της. 

                     β. Του   αρχικού  ρυμοτομικού σχεδίου Τριαντών (του 1971) 
                     γ. Του  ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου Ιαλυσού  (του 1995)   και 

                      δ. Του μωσαϊκού των ορθών αεροφωτογραφιών  της περιοχής  του ως άνω  

ακινήτου.  
 

                 Γ. Τα τέσσερα (4) τοπογραφικά διαγράμματα  Τ1α, Τ1β, Τ2α, Τ2α και Τ2β  και 
συγκεκριμένα: 

                      α. Τα δύο (2) τοπογραφικά διαγράμματα  Τ1α (με κλίμακα  1:1.000) και  Τ1β (με κλίμακα  1:500)  με (κοινό) 

θέμα «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  πρότασης  τροποποίησης  τμήματος  της παρόδου  9ης Μαΐου                       
του σχεδίου πόλης  Ιαλυσού  στήν περιοχή της κ.μ. 694 γαιών Τριαντών»  και   

                      β. Τα Δύο (2) τοπογραφικά διαγράμματα  Τ2α (με κλίμακα  1:1.000) και  Τ2β (με κλίμακα  1:500)  με (κοινό) 
θέμα «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  πρότασης  τροποποίησης  τμήματος  της παρόδου  9ης Μαΐου του 

σχεδίου πόλης  Ιαλυσού  στήν περιοχή της κ.μ. 694 γαιών Τριαντών και πρότασης διαμόρφωσης  
οδοστρώματος και πεζοδρομίων αυτού», θεωρημένα  από την Υπηρεσία μας  [με τον ίδιο αριθμό 

πρωτοκόλλου 2382/23-10-2017 (οίκ.)] [Η θεώρησή αυτή  αφορά μόνο  σε όσα αναφέρονται  στο εν λόγω  

υπ΄αριθ. πρωτ. 2382/23-10-2017 (οίκ.)  έγγραφο και σε κανένα άλλο στοιχείο  που αναγράφεται  ή  
απεικονίζεται  στα τοπογραφικά αυτά.] 

 
         2. H υπ’ αριθ. 37/17-11-2017  απόφαση  του Συμβουλίου  Δημοτικής Κοινότητας Ιαλυσού           

(ΑΔΑ: 6ΥΗ5Ω1Ρ-ΖΜΒ). 

         3. Η υπ’ αριθ.  182/19-12-2017  απόφαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ: 6Χ5ΑΩ1Ρ-ΘΞΘ). 
         4. Η υπ’ αριθ. 1151/28-12-2017  απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου  Δήμου Ρόδου (ΑΔΑ: 

Ψ3ΠΚΩ1Ρ-Β02).  
         5. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 71/15-01-2018 (οίκ.)  έγγραφο (της Υπηρεσίας μας)  με τίτλο  

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ»    
         6. Τα αποδεικτικά επίδοσης  της (ως άνω) υπ’ αριθ. 1151/28-12-2017  απόφασης  του Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου Ρόδου που (προ)ενέκρινε  στην ουσία  το (ως άνω) υπ΄αριθ. πρωτ. 2382/23-10-2017 (οίκ.)  

έγγραφο μας  και αναλυτικότερα: 
              Α. Τα αντίγραφα σελίδων  των εφημερίδων  του τοπικού τύπου Ρόδου  και  του 

αθηναϊκού τύπου στα οποία  δημοσιεύτηκε (επί δύο συνεχόμενες ημέρες)  το (ως άνω) υπ΄αριθ. πρωτ. 71/15-01-2018 (οίκ.)  
έγγραφο (της Υπηρεσίας μας)   

              Β. Τα αποδεικτικά  ατομικής επίδοσης  των παραπάνω  (I.) 1.  και  (I.) 5.  εγγράφων.  
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(IΙ.)  Η υπ’ αριθ. πρωτ. 251/05-02-2018 ένσταση  που υπέβαλε  η κα Κυπριώτου 
Παρασκευή.   

 
(IΙΙ.) Η υπ΄ αριθ. πρωτ.  40/14-01-2019 αίτησή της κας Κυπριώτου Παρασκευής με την 

οποία απέσυρε  την  (ως άνω)  υπ’ αριθ. πρωτ. 251/05-02-2018 ένστασή της. 

 
(ΙV.)  1. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 6327/4550/04-11-2015  της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης  προς  την κα 

Κυπριώτη. 
           2. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 2144/2014 εγγραφό μας  προς  την κα Κυπριώτη, με θέμα         

«Χορήγηση στοιχείων από τον φάκελο της υπ’ αριθμό 20/95 πράξης Τριαντών». 
           3. Το κτηματολογικό σχεδιάγραμμα, το πιστοποιητικό ιδιοκτησίας  και  τα συμβόλαια διανομής  της κ.μ 

694 γαιών Τριαντών. 

 
(V.)   Το υπ΄αριθ. πρωτ. 376/21-02-2019 (οικ.) έγγραφό μας  προς την  Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου (και  αντί αυτής  προς  το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας 
Δωδεκανήσου)     

[με θέμα: «Διαβίβαση  αντιγράφου  του  φακέλου  της  υπ΄αριθ. πρωτ.  2382/23-10-2017 (οίκ.) 

πρότασης τροποποίησης  του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιαλυσού που αφορά  στο τμήμα 
διέλευσης  της  παρόδου 9ης Μαίου  διαμέσου  της  κ.μ. 694 γαιών Τριαντών και  που  εγκρίθηκε  

με την  υπ’ αριθ. 1151/28-12-2017  α π ό φ α σ η   του Δημοτικού Συμβουλίου  Δήμου Ρόδου».] 
στο οποίο επισυνάπτονται  όλα  τα παραπάνω  (I.), (IΙ.), (IΙΙ.) και (ΙV.) στοιχεία. 

 
(VI.)  Το υπ΄αριθ. πρωτ. 1457/01-08-2019 (οικ.) έγγραφό μας  προς την  Περιφέρεια 

Νοτίου Αιγαίου (και  αντί αυτής  προς  το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας 

Δωδεκανήσου)     
[με θέμα «Διευκρινίσεις  της Υπηρεσίας μας  (Δ/νση  Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου Ρόδου)  επί της  

της  υπ΄αριθ. πρωτ.  2382/23-10-2017 (οίκ.) πρότασης  τροποποίησης  του ρυμοτομικού σχεδίου  
πόλης Ιαλυσού που αφορά  στο τμήμα διέλευσης  της  παρόδου  9ης Μαΐου  διαμέσου  της  κ.μ. 694 γαιών 

Τριαντών και  που  εγκρίθηκε  με την  υπ’ αριθ. 1151/28-12-2017  απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου  Δήμου Ρόδου»] 
       στο οποίο επισυνάπτονται: 

 
       1. Εκτύπωση του Π.Δ. 18-10-1925 (ΦΕΚ 322Α'/27-10-1925) (με θέμα «Περί τρόπου 

διορθώσεως ασυμφωνιών υφισταμένων μεταξύ εγκεκριμένου σχεδίου  και  του  επί του εδάφους  

εφαρμοσθέντος τοιούτου») 
       2. Εκτύπωση  του  ΒΔ 10-05-1958 (ΦΕΚ 98Α’/27-06-1958)  (με θέμα «Περί 

καταργήσεως κλπ. Συμβουλίων και Επιτροπών παρά ταις Νομαρχίαις αρμοδιότητος των Υπουργείων 
Συγκοινωνιών - Δημοσίων Έργων και Εσωτερικών») με το οποίο  (και ειδικότερα  με τις  

παραγράφους  1. γ. και 2.  του άρθρου 2  αυτού) καταργήθηκε η επιτροπή διόρθωσης του 
σχεδίου  (λόγω ασυμφωνίας κλπ) οι αρμοδιότητες της οποίας (για γνωμοδότηση επί της 

απαιτούμενης διόρθωσης του σχεδίου          ανατέθηκαν  στην αρμόδια υπηρεσία  (για την 

εφαρμογή του σχεδίου  όπως προφανώς αφήνεται  να εννοηθεί) κατόπιν δε  εισήγησης  της 
τελευταίας  και  γνώμη  του οικείου Δήμου ή Κοινότητος αποφασίζει τελικά  ο Νομάρχης  για τη 

διόρθωση που πρέπει να γίνει 
 

       3. Εκτυπωμένο απόσπασμα  του Κ.Β.Π.Ν. (Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας)           

[δηλαδή του Π.Δ. 14-07-1999 (Φ.Ε.Κ. 580Δ’/27-07-1999)] στο οποίο περιέχονται τα άρθρα  
156, 157 και 158 αυτού  [που αντιστοιχούν στην κωδικοποίηση  του Π.Δ. 18-10-1925 (ΦΕΚ 

322Α'/27-10-1925) και συγκεκριμένα  των άρθρων  1,  2  και  4 έως 7  αυτού  αντίστοιχα]. 
 

 (VII.) Το υπ΄αριθ. πρωτ. οικ 160/06-03-2020 έγγραφο  του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ 

ΑΙΓΑΟΥ) 

 προς την υπηρεσία μας (και που έλαβε  κατά την παραλαβή του  αριθ. πρωτ. 439/10-03-2020) [με θέμα 
«Επικαιροποίηση σχεδίου  που συνοδεύει  την πρόταση τροποποίησης του ρυμοτομικού 

σχεδίου πόλεως Ιαλυσού  που αφορά  στο τμήμα διέλευσης της παρόδου 9ης Μαΐου  διαμέσου 
της κ.μ. 694 γ. Τριαvτώv»] 

 

  (VIII.)  Το υπ΄αριθ. πρωτ. 847/28-05-2020 (οικ.) έγγραφό μας  προς την  Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου (και  αντί αυτής  προς  το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας 
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Δωδεκανήσου) [με θέμα: «Βελτιωτικές  διορθώσεις  -  επικαιροποίηση των τοπογραφικών 
διαγραμμάτων  Τ 1α, Τ 1β, Τ 2α και Τ 2β  που συνοδεύουν  την  υπ΄αριθ. πρωτ.  2382/23-10-2017 (οίκ.) 

πρόταση τροποποίησης  του ρυμοτομικού σχεδίου  πόλης Ιαλυσού που αφορά  στο τμήμα 
διέλευσης  της παρόδου  9ης Μαΐου διαμέσου  της  κ.μ. 694 γαιών Τριαντών  και  που  εγκρίθηκε  

με την  υπ’ αριθ. 1151/28-12-2017  απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου  Δήμου Ρόδου.»] 

       στο οποίο επισυνάπτονται: 
       Τα  (επικαιροποιημένα)  τέσσερα (4)  τοπογραφικά διαγράμματα  Τ1α, Τ1β, Τ2α και Τ2β  και ειδικότερα: 

 
       α. Τα δύο (2) τοπογραφικά διαγράμματα  Τ1α (με κλίμακα 1:1.000)  και  Τ1β (με κλίμακα 1:500),  με (κοινό) 

θέμα «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ   πρότασης  τροποποίησης  τμήματος  της παρόδου  9ης Μαΐου           
του σχεδίου πόλης  Ιαλυσού  στήν περιοχή  της κ.μ. 694 γαιών Τριαντών»  και 

 

       β. Τα Δύο (2) τοπογραφικά διαγράμματα  Τ2α (με κλίμακα 1:1.000)  και  Τ2β (με κλίμακα 1:500),  με (κοινό) 
θέμα «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ   πρότασης  τ ρ ο π ο π ο ί η σ η ς  τμήματος  της παρόδου  9ης 

Μαΐου 
του σχεδίου πόλης  Ι α λ υ σ ο ύ  στήν περιοχή  της κ.μ. 694 γαιών Τριαντών και συσχετισμού  της 

πρότασης αυτής  με ορθή αεροφωτογραφία  της περιοχής» θεωρημένα  από την Υπηρεσία μας  [με 

τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου 847/28-05-2020 (οίκ.)] [και  τα  οποία   προορίζοντο  να  
αντικαταστήσουν   

μετά την  έγκρισή  τους  από την  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., εφόσον  δεν 
θα εζητούντο  επιπλέον διορθώσεις τους,  τα αντίστοιχα τοπογραφικά διαγράμματα που συνοδεύουν  

το (ως άνω) υπ΄αριθ. πρωτ.  2382/23-10-2017 (οίκ.) έγγραφό μας]. Η θεώρησή αυτή  αφορά μόνο  
σε όσα αναφέρονται  στο εν λόγω  υπ΄αριθ. πρωτ. 847/28-05-2020 (οίκ.)  έγγραφο και στα έγγραφα  

της παραγραφου 1. αυτού  (που λήφθηκαν υπόψη  για τη σύνταξή του) και σε κανένα άλλο 

στοιχείο  που αναγράφεται  ή  απεικονίζεται  στα τοπογραφικά αυτά. 
 

(IX.)  Α. Τη 2η συνεδρίαση 2020 (14-10-2020) του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & 
ΑΜΦΙΣΒΗΤΉΣΕΩΝ Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α) της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ και ειδικότερα  το πρακτικό  της 4ης ΠΡΑΞΗΣ (ΘΕΜΑ 4°)  αυτής [με ΘΕΜΑ 

4°: «Τροποποίηση (διόρθωση) του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιαλυσού που αφορά στο τμήμα 
διέλευσης της παρόδου 9ης  Μαΐου διαμέσου της κ.μ. 694 γαιών Τριαντών και που εγκρίθηκε με 

την υπ' αρ. 1151/28-12-2017 απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου.»] 
 

          Β. α. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 41/04-11-2020 έγγραφο  του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & 

ΑΜΦΙΣΒΗΤΉΣΕΩΝ (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ προς  την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου - Δ/νση Περιβαλλοντος & Χωρικού 

Σχεδιασμού Δωδεκανήσου που κοινοποιήθηκε  στην υπηρεσία μας  και έλαβε (κατα την 
κοινοποίηση αυτή)  αριθ. πρωτ. 2063/091-08-2020 [με θέμα: «Διαβίβαση πρακτικού 2ης 

Συνεδρίασης (14-10-2020) ΣΥΠΟΘΑ Α ΠΕ ΡΟΔΟΥ - πράξη  4η-Θέμα 4ο - Τροποποίηση (διόρθωση) 
του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιαλυσού που αφορά στο τμήμα διέλευσης της παρόδου gης Μαίου 

διαμέσου της κ.μ. 694 γαιών Τριαντών και που εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 1151/28-12-2017 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου.»] 
                β. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 713/06-11-2020 έγγραφο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΟΥ) 
προς την υπηρεσία μας (και που έλαβε  κατα την παραλαβή του  αριθ. πρωτ. 2287/04-12-2020) [με 

θέμα: «Διαβίβαση πρακτικού 2ης Συνεδρίασης (14-10-2020) ΣΥΠΟΘΑ Α ΠΕ ΡΟΔΟΥ - πράξη 4η-

Θέμα 4ο - Τροποποίηση (διόρθωση) του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιαλυσού  που αφορά στο 
τμήμα διέλευσης της παρόδου 9ης Μαίου διαμέσου της κ.μ. 694 γαιών Τριαντών  και που εγκρίθηκε 

με την υπ' αρ. 1151/28-12-2017 απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου.»] 
 

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. 2743/31-12-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου 

Ρόδου, 
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γ) Την υπ΄αρ. 27/2022 απόφαση της Κοινότητας Ιαλυσού με την οποία γνωμοδοτεί θετικά στην εν 
λόγω τροποποίηση του  ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Ιαλυσού, 

δ) Τη υπ’ αριθ. 1151/28-12-2017  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, 
ε) Τις τοποθετήσεις του Προέδρου της Επιτροπής κ. Στέφανου Δράκου και των μελών αυτής, που 

περιγράφονται στο αναλυτικό απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό της Συνεδρίασης, 

στ) Την τοποθέτηση του υπαλλήλου της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, που περιγράφεται 
στο αναλυτικό απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό της Συνεδρίασης, 

ζ) Τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006, 
η) Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και της εγκυκλίου  374/39135/30.05.2022 του 

ΥΠ.ΕΣ., 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του  ρυμοτομικού σχεδίου  πόλης 
Ιαλυσού στο τμήμα διέλευσης  της  παρόδου  9ης Μαΐου  διαμέσου  της  κ.μ. 694 γαιών Τριαντών, 

σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου 
και το συνημμένο ενιαίο σχέδιο τοπογραφικών διαγραμμάτων στο οποίο απεικονίζονται τα 

τοπογραφικά διαγράμματα Τ1, Τ2 και Τ0. 

 
 

 
 

              Ο Πρόεδρος                                                                       Τα Μέλη 
           Στέφανος Δράκος                                                    1) Τσαμπίκα Κιαχαγιά Μαγιόγλου 

                                                                                        2) Βασίλειος Παπαοϊκονόμου 

                                                                               3) Αθανάσιος Στάμος 
                                                                               4) Alexandre-Basile (Aλέξης) Coliadis 

                                                                               5) Σάββας Χριστοδούλου 
                                                                               6) Ιωάννης Αφεντούλης 

                                                                                

Ακριβές Απόσπασμα 
Ο Πρόεδρος 

 
 

Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος 

Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων 
& Υπηρεσίας Δόμησης 

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. 
 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%85%cf%80-%ce%b5%cf%83-%ce%b5%ce%b3%ce%ba-3743913530-05-2022/
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