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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Αρ. συνεδρίασης:  2η/28-02-2023 
Αρ. αποφ.             13/28-02-2023                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                            Περίληψη 

 

Έγκριση της υπ΄αρ. 5/2023 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ιαλυσού με θέμα 
«Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενης του έτους 1948 στο Ο.Τ. 87 του εγκεκριμένου 

ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιαλυσού Δήμου Ρόδου». 
 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) σήμερα 28-02-2023 ημέρα Tρίτη και 
ώρα 12.00 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 187/18-01-2023 «περί ορισμού 
Αντιδημάρχου ως Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Αντιδημάρχων ως μελών της), με αριθ. πρωτ. 

2/11379/24-02-2023, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 77 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  – Μέλος, 5) Alexandre-Basile (Aλέξης) 
Coliadis – Μέλος, 6) Εμμανουήλ Καζούλλης – Μέλος, 7) Δημήτριος Ιωσήφ – Μέλος,  8) Σπυρίδων Σπυρόπουλος 

– Αναπληρωματικό μέλος, 9) Σάββας Χριστοδούλου Αντιδήμαρχος - Αναπληρωματικό μέλος, 10) Δημήτριος 

Καρατζιάς – Αναπληρωματικό μέλος. 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Νικόλαος Καραμαρίτης Αντιδήμαρχος – Αντιπρόεδρος, 2) Μιχαήλ Σεϊτης Αντιδήμαρχος – Μέλος 
(Δικαιολογημένος απών), 3) Ιωάννης Αφεντούλης - Μέλος, 4) Σάββας Καλαθενός – Μέλος 

 

Ο Πρόεδρος κ. Στέφανος Δράκος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ΄αρ. 5/2023 απόφαση του Συμβουλίου της 
Κοινότητας Ιαλυσού, η οποία  έχει ως έξης: 

 
Αριθμός Απόφασης 5/2023 Συμβουλίου Κοινότητας Ιαλυσού 

Εισήγηση 2ου Θέματος :   Λήψη απόφασης  με παροχή σύμφωνης γνώμης του  συμβουλίου της ΔΚ Ιαλυσού  
για την Αναγνώριση οδού  ως προϋφιστάμενης του έτους 1948 στο Ο.Τ. 87  του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου 
πόλης Ιαλυσού Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με το υπ  αριθμό. πρωτ. 216/2023 οικ. έγγραφου της Δ/νσης Πολεοδομικού 
σχεδιασμού Δήμου Ρόδου                                                                                                                                                               
Εισήγηση : Δ/νση Πολεοδομικού σχεδιασμού τμημα τακτοποιήσεων & Απαλλοτριώσεων Δήμου Ρόδου 

Θέμα:  Αναγνώριση οδού  ως προϋφιστάμενης του έτους 1948 στο Ο.Τ. 87  του εγκεκριμένου 
ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιαλυσού Δήμου Ρόδου. 
 
ΣΧΕΤ.:  
 
1. Η υπ’ αρ. πρωτ. 1764/19-9-2019 αίτηση του Ιωάννη Παπαντωνάκη. 
 
2. Η υπ’ αρ. πρωτ. 1764/27-11-2019  παλαιότερη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας μας. 
 
Έχοντας υπόψη :  
 
1. Α. Την πιο πάνω σχετική αίτηση  με την οποία ζητείται  η αναγνώριση  της οδού  επί της οποίας έχει 
πρόσωπο  η  κ.μ. 138 γαιών Τριαντών, ως προϋφιστάμενης του 1948. 
 

Β. Την πιο πάνω 2.  σχετική (υπ’ αρ. πρωτ. 1764/27-11-2019) παλαιότερη εισήγηση της Δ/νσης 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού  προς το Συμβούλιο της Κοινότητας Ιαλυσού με θέμα «Αναγνώριση οδού ως 
προϋφιστάμενης του έτους 1948 στο Ο.Τ. 87 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιαλυσού Δήμου 
Ρόδου»  και το,  από Σεπτέμβριο 2019,  τοπογραφικό διάγραμμα  που την συνοδεύει. 

 

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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2.   Τις αποφάσεις έγκρισης  της ως άνω  παλαιότερης  εισήγησης για αναγνώριση της οδού αυτής οδού  
ως προϋφιστάμενης του 1948 από  τις αρμόδιες υπηρεσίες  του Δήμου Ρόδου  και συγκεκριμένα:  
 

Α. Την υπ’ αρ. 3/2020 απόφαση  (της υπ’ αρ. 1/23-1-2020 τακτικής συνεδρίασης) του Τοπικού 
Συμβουλίου της κοινότητας Ιαλυσού  

 
Β. Την υπ’ αρ. 18/2020 απόφαση  (της υπ’ αρ. 2/25-2-2020 συνεδρίασης) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
σύμφωνα με την οποία εγκρίνει την ως άνω υπ’ αρ. 3/2020 απόφαση. 

 
Γ. Το υπ’ αρ. 167/2020 απόφαση (της, από 16-6-2020, τακτικής συνεδρίασης) του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Ιαλυσού. 

 
3. Α. Το υπ’ αρ. πρωτ. 1292/23-7-2020 (οικ.) έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού με θέμα  

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ» με το οποίο ανακοινώνεται η ανάρτηση της ως άνω εισήγησης  (για αναγνώριση οδού) 
στα γραφεία της υπηρεσίας. 

 
Β. Το υπ’ αρ. πρωτ. 1305/24-7-2020 (οικ.) έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού προς μια 

ημερήσια εφημερίδα και δυο τοπικές εφημερίδες  και που αφορά στην εντολή δημοσίευσης της ως άνω 
ανακοίνωσης στις εφημερίδες αυτές. 

 
Γ. Τα φύλλα των ως άνω εφημερίδων που δημοσίευσαν στις 4/8/2020 και στις 5/8/2020 την ως άνω 

ανακοίνωση  και τα οποία επέχουν θέση αποδεικτικών επίδοσης. 
 

4. Α. Το υπ’ αρ. πρωτ. 154/23-7-2020 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού προς την Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου. 

 
Β. Το υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΔΩΔ/ΤΠΚΑΜ/402376/282390/8380/1573/6-8-2020 (και με αρ. πρωτ. 

1658/18-9-2020 της Δ/νσης Πολ. Σχεδιασμού) απαντητικό έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.  
 

Γ. Το υπ’ αρ. πρωτ. 1658/23-9-2020 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού προς το Τμήμα 
Οδοποιίας, Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων. 

 
5. Α. Το υπ’ αρ. πρωτ. 2024/3-11-2020 (οικ.) έγγραφο διαβίβασης της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού προς την 

Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

        με το  ο π ο ί ο  δ ι α β ι β ά σ τ η κ α ν  ό λ α  τα παραπάνω  σ τ ο ι χ ε ί α. 
 

Β. Το υπ’ αρ. πρωτ. 712/2020 σχετ. 153 /26-2-2021  (και με αριθ. πρωτ. 396/02-03-2021 της Υπηρεσίας  μας) απαντητικό 
έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της ΠεριφέρειαςΝοτίου Αιγαίου  προς την Δ/νση 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού  (με κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο Παπαντωνάκη Γιάννη) σύμφωνα  με το οποίο: 
«Σε συνέχεια το -σχετικού -1- και έπειτα από την εξέταση του φακέλου της υπόθεσης και την 

παράλληλη συνεργασία μας με τον κ. Παπανικολάου- Τοπ. Μηχανικό (συντάκτη του Τοπογραφικού 

που συνοδεύει το αίτημα σας). 
Παρακαλούμε να κάνετε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να συνταχθεί από τους ενδιαφερόμενους 

νέο τοπογραφικό διάγραμμα για το τμήμα αναγνώρισης της οδού θεωρημένου αυτού από την 
Υπηρεσία σας, το οποίο θα βεβαιώνεται ότι συνοδεύει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 

Ρόδου και ότι είναι το αναρτηθέν. 

 
Ειδικότερα στο υπάρχων τοπογραφικό εκτός των άλλων θα συμπληρωθεί 

1. στο απόσπασμα του ισχύοντος εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με απεικόνιση της θέσης 
του δρόμου προς αναγνώριση, τους ισχύοντες όρους δόμησης (τις παρεκκλίσεις τους στην περιοχή, 

διατάγματα όρων δόμησης, ρυμοτομίας και χρήσεων γης). 
2. με τον χαρακτηρισμό, την ονομασία και το πλάτος οδών που περιβάλουν το ΟΤ. (σχετικές αποφάσεις και Φ ΕΚ) 

3. με τα περιγραφικά στοιχεία του δρόμου προς αναγνώριση (να αφαιρεθούν τα γράμματα Α,Γ,Δ κ.α από τα αποσπάσματα) 

και να αποτυπωθούν σε συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87 οι κορυφές του τμήματος της οδού που θα 
αναγνωριστεί.  

               Επίσης να σημειωθεί το εμβαδόν του δρόμου αναγνώρισης και η απόσταση του από την θάλασσα. 
4. με τις φωτογραφίες του δρόμου προς αναγνώριση και απεικόνιση της θέσης λήψης αυτών. 

Το νέο σχέδιο θα yίνει σε κλίμακα 1 :500 και των αποσπασμάτων που το συνοδεύουν σε κλίμακα  1: 

1000 
Τα παραπάνω θα προσκομιστούν στην Υπηρεσία μας σε 5 αντίγραφα. 

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.» 
 

6. Την  υπ΄αριθ. πρωτ. 967/14-05-2021 ΑΙΤΗΣΗ της Δημητρά Σμαράγδης  προς την υπηρεσία μας με θέμα 
 «Όχληση-Διαμαρτυρία για την μη χορήγηση βεβαίωσης αρτιότητας οικοπέδου (Μερίδα 138 Γαιών Ιαλυσού) – 

καθυστέρηση για αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενης του έτους 1948» 
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7. Α. Το υπ’ αρ. πρωτ. 396/21-5-2021  έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού προς την Δ/νση 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με θέμα με το οποίο ζητήσαμε διευκρινίσεις 

επί του ως άνω υπ’ αρ. πρωτ. 712/2020 σχετ. 153 /26-2-2021  απαντητικού εγγράφου της  και μεταξύ άλλων  

παρακαλέσαμε για τα εξής: 
 

«…π α ρ α κ α λ ο ύ μ ε , προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία της αναγνώρισης και διατήρησης 
της οδού αλλά και με αφορμή την έγγραφη όχληση και τις πολλαπλές προφορικές διαμαρτυρίες του 

ενδιαφερόμενου, για την έ κ δ ο σ η  ε γ γ ρ ά φ ο υ  σας  από το οποίο να προκύπτει αν στο παρόν 
έγγραφο μας έχουν καταγραφεί ορθά ή όχι οι οδηγίες σας (ή ακόμα  αν θεωρείτε ότι απαιτούνται 

περαιτέρω συμπληρώσεις των οδηγιών αυτών)  ώστε   

 
α. να κοινοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο  προκειμένου  να λάβει (επίσημα) γνώση 

    για το στάδιο εξέλιξης της υπόθεσής του καθώς και  
 

β. να αποσαφηνιστούν  οι δέουσες ενέργειες στις οποίες θα πρέπει προβεί στη συνέχεια 

    ο ενδιαφερόμενος ή η Υπηρεσία μας. 
 

Για την έκδοση του εγγράφου σας αυτού  θεωρούμε ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη  τα 
αναγραφόμενα  στην ως άνω εγκύκλιο  Ε-34/77   και κυρίως τα άρθρα 2. και 6. αυτής  δεδομένου 

ότι  η αναγνώριση της οδού ως προϋφιστάμενης του 1948  και η απόφαση διατήρησης της αποτελεί 
κατ’ ουσία πράξη τακτοποίησης. 

Ουσιαστικά αποτελεί μεν  κατηγορία τροποποίησης σχεδίου πόλης  αλλά δεν πρέπει να συγχέεται και 

να θεωρείται τροποποίηση σχεδίου με τη γενικότερη έννοια της αφού η τροποποίηση γενικά ενός 
σχεδίου  θα πρέπει να δικαιολογείται  από κάποια κοινή ανάγκη σύμφωνα με την παρ. 5. του άρθρου 154 του 

ΚΒΠΝ (δηλαδή του ΠΔ/14-7-99 ΦΕΚ-580/Δ/27-7-1999).» 
 
Β. Το υπ’ αρ. πρωτ. 484  σχετ. 435/4-6-2021 (και με αρ. πρωτ. 1161/4-6-2021 της Δ/νσης Πολ. Σχεδιασμού)  έγγραφο της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προς την Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού με θέμα  «Απάντηση στο 
με Α.Π. 396/21-5-2021 έγγραφό σας που αφορά αvαyvώριση οδού προ 1948 στο ΟΤ 87 του εγκεκριμένου 
ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Ιαλυσού - Ρόδου» σύμφωνα με το ο π ο ί ο : 

 
«Σε συνέχεια του με Α.Π. 396/21-5-2021 έγγραφο σας, την συνάντηση μας στα γραφεία μας (στις 9-4-2021) και την 

εξέταση του τοπογραφικού που συντάχθηκε από ιδιώτη μηχανικό για το εν λόγω θέμα έπειτα από  
 το Α.Π. 712/20/26.2.2021 έγγραφο μας, ·καταλήξαμε από κοινού ότι το τοπογραφικό πρέπει να εμπλουτιστεί 

με περαιτέρω στοιχεία (παράγραφο 5.4 του με Α.Π . 396/21-5-2021 έγγραφο σας), ώστε να μπορεί να εγκριθεί το αίτημα σας. 
Σε ότι αφορά την αναφορά σας στο σχετικό -1 - στην εγκύκλιο 34/77 έχουμε να πούμε ότι η προς 

αναγνώριση οδός δεν είναι ιδιωτική αφού αποτυπώνεται ως κτηματολογικός δρόμος (με κοινόχρηστο 
χαρακτήρα) τόσο στο κτηματολογικό χάρτη της περιοχής, όσο και στα κτηματολογικά ατομικά διαγράμματα 
των κτηματολογικών μεριδών 137, 134, 138 και 133Α γ. Τριαντών. 

Ως εκ τούτου, προτείνουμε: 
1. το τοπογραφικό να συμπληρωθεί συμφωνά με τα όσα αναφέρονται στο Α.Π. 712/20/26.2 .2021 έγγραφο μας 

και στην παράγραφο 5.4 του με Α.Π. 396/21-5-2021 έγγραφο σάς. 
2. την συνέχιση της διαδικασίας , σύμφωνα με το Α.Π. 2024/3-11 -2020 έγγραφο σας έτσι ώστε να 

προωθηθεί με αιτιολογημένη εισήγηση προς την Υπηρεσία μας προς έγκριση. 
    Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνεργασία.» 
 
8. Την  υπ΄αριθ. πρωτ. 744/08-04-2022 ΑΙΤΗΣΗ-ΚΑΤΑΘΕΣΗ  του Ιωάννη Παπαντωνάκη προς την υπηρεσία μας  
με την οποία  (σε συνέχεια του ως άνω υπ’ αρ. πρωτ. 484/4-6-2021 εγγράφου της  Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ) κατέθεσε (στην υπηρεσία μας) Τεχνική έκθεση, Έκθεση ελέγχου τίτλων 
ιδιοκτησίας και νέο τοπογραφικό διάγραμμα. 
 
9. Τις προφορικές συνεννοήσεις που έγιναν στη συνέχεια μεταξύ της υπηρεσίας μας και των αρμοδίων υπαλλήλων 
της περιφέρειας και του ΣΥΠΟΘΑ)  με σκοπό  τον έλεγχο πληρότητας  του ως άνω νέου τοπογραφικού 
διαγράμματος  (αλλά και την ενημέρωση του νέου υπαλλήλου της περιφέρειας που ανέλαβε τη συνέχεια της 
υπόθεσης)  και τις τελικές οδηγίες που μας δόθηκαν για τις απαιτούμενες συμπληρώσεις ή διορθώσεις του 
τοπογραφικού αυτού. 
 
10. Το τελευταίο,  από Ιανουάριο 2023,  τοπογραφικό διάγραμμα που προσκομίστηκε (από τον ενδιαφερόμενο) στην υπηρεσία μας στα  
       μέσα  Ιανουαρίου 2023, το οποίο  συντάχθηκε σύμφωνα με τις παραπάνω τελικές οδηγίες της Περιφέρειας. 
 
11. Τις γενικές πολεοδομικές διατάξεις  που διέπουν  την αναγνώριση οδών  ως προϋφιστάμενων του 1923  και κυρίως: 
 

Α. Το Ν.Δ. 17-7-1923 (ΦΕΚ 28Α΄/16-8-1923) με θέμα 
«Περί σχεδίων πόλεων κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομών αυτών», όπως ισχύει σήμερα 

και ειδικότερα  την παρ. 4 του άρθρου 20 αυτού. 
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Β. α. Το Ν.Δ.690/1948  (ΦΕΚ 133Α’/8-5-1948) με θέμα: «περί συμπληρώσεως των περί σχεδίων 
πόλεων διατάξεων.»  και ειδικότερα  την παρ. 4 του άρθρο 3 αυτού σύμφωνα με την οποία: 
«4. Αι καταργούμεναι υπό του σχεδίου ρυμοτομίας παλαιαί οδοί και εν γένει κοινόχρηστοι χώροι, 
διατίθενται εν όλω ή εν μέρει δια προσκυρώσεως έστω και αν το εμβαδόν αυτών έχει το εμβαδόν 
αρτίου οικοπέδου, πρωτίστως ίνα καταστούν άρτια οικόπεδα μηάρτια και τακτοποιηθούν άρτια τοιαύτα 
έχοντα όμως ανάγκην τακτοποιήσεως.  
 Τούτ' αυτό ισχύει και επί των ιδιωτικών οδών, μη εγκεκριμένων υπό του σχεδίου ρυμοτομίας, εφ'    
όσον κατά την κρίσιν της αρμοδίας υπηρεσίας δεν αποκλείεται δια της προσκυρώσεως  η επικοινωνία  
μετά των εγκεκριμένων οδών οικοδομών ανεγερθεισών βάσει αδείας της αρμοδίας  

           Αρχής και συμφώνως προς τους όρους ταύτης ή εξασφαλίζεται η επικοινωνία αύτη κατά  
           προβλεπόμενον υπό των κειμένων διατάξεων τρόπον.» 

 
β. Την υπ΄αριθ. 4176/1997 απόφαση του ΣτΕ  στην οποία αναφέρονται (μεταξύ άλλων)  και τα εξής: 

«…Κατά την έννοιαν της διατάξεως αυτής, προϋπόθεσις εφαρμογής της είναι η ύπαρξις "παλαιάς 
οδού" ή άλλου "κοινοχρήτου χώρου", καταργηθέντων υπό του σχεδίου πόλεως, ή η ύπαρξις 
ιδιωτικής οδού μη προβλεπομένης υπό του σχεδίου πόλεως.  
Ως εκ τούτου η Διοίκησις οφείλει, πριν ή χωρήση εις τας προσκυρώσεις κατά τας διατάξεις 
αυτάς, να διαπιστώνη την συνδρομήν των γεγονότων αυτών, δι'ειδικωτέρας αναφοράς εις την 
οικείαν πράξιν τακτοποιήσεως ή εις τα στοιχεία του φακέλου. Ούτω θα πρέπει να αναφέρεται ή 
να προκύπτει υπό ποίου σχεδίου προεβλέπετο ο κοινόχρηστος χώρος και υπό ποίου κατηργήθη, 
εις την πρώτην περίπτωσιν, ενώ, εις την δευτέραν περίπτωσιν, θα πρέπει να προκύπτει η 
ανάγκη της καταργήσεως της ιδιωτικής οδού καθώς και η δυνατότης επικοινωνίας, μετά την 
κατάργησιν, των ομόρων ιδιοκτησιών με εγκεκριμένας οδούς. …» 

 
γ. Την Εγκ. 20014/34/16-6-1977  (Εγκ. 34/1977)  με θέμα: 

«Σχετικά με ιδιωτικές οδούς που προϋπάρχουν του 1923 (εξομοιούνται με τις εγκεκριμένες οδούς)» 
σύμφωνα με την οποία: 
«Σχετικά με τις ιδιωτικές οδούς που προϋπάρχουν του 1923 σας γνωρίζουμε τα εξής: 
 
1.  Σύμφωνα με τα νομολογηθέντα από το ΣτΕ-2175/75 ιδιωτικοί δρόμοι, που προϋπάρχουν του 

1923 εφ' όσον περικλείονται με οικοδομική γραμμή (ΟΓ) μέσα σε οικοδομικό τετράγωνο (ΟΤ) 
θεωρούνται ως κατηργημένοι από το εγκεκριμένο σχέδιο. 

 
2. Σύμφωνα με την Παρ.4 του άρθ-3 ΝΔ-690/48 οι ιδιωτικές οδοί που δεν είναι εγκεκριμένες από 

το σχέδιον ρυμοτομίας προσκυρούνται στα παρακείμενα μη άρτια οικόπεδα για να 
αρτιοποιηθούν και στα άρτια οικόπεδα που έχουν ανάγκη τακτοποιήσεως εφ' όσον κατά την 
κρίσιν της Υπηρεσίας με την προσκύρωσή τους δεν αποκλείεται η επικοινωνία με εγκεκριμένους 
δρόμους οικοδομών που έχουν ανεγερθή νόμιμα (βάσει αδείας και σύμφωνα μ' αυτή) ή 
εξασφαλίζεται η επικοινωνία αυτή με τακτοποίηση (προσκύρωση μέρους της καταργουμένης 
οδού ή τακτοποίηση με ανταλλαγή). 
Επομένως, σε περίπτωση που δεν μπορεί να εξασφαλισθεί η επικοινωνία αυτή θα πρέπει να 
διατηρηθεί η καταργουμένη ιδιωτική οδός προϋφισταμένη του 1923. 

 
3. Για να κριθεί διατηρητέα μία ιδιωτική οδός που καταργείται από το εγκεκριμένο σχέδιο, πρέπει 

πρώτα να αναγνωρισθεί ότι είναι προϋφισταμένη του 1923, δηλ. ότι είχε σχηματισθεί ως 
κοινόχρηστος προς του 1923. Τυχόν μεταγενέστερη καταπάτηση υπό των ιδιωτών  
δεν λαμβάνεται υπόψη, και εξακολουθεί να θεωρείται ως υφισταμένη η ιδιωτική οδός. 

 
4. Σύμφωνα με την Παρ.4 άρθ-20 ΝΔ/17-7-23 αρμόδιος για να αποφανθεί σε κάθε περίπτωση εάν 

ιδιωτική οδός προϋπάρχει του 1923 είναι ο Υπουργός Συγκοινωνιών, σήμερα ο Νομάρχης και 
αποφαίνεται με γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων 'Εργων. Περίληψη της αποφάσεως δημοσιεύεται σε 
ΦΕΚ. 

 
5. Για να διαπιστωθεί εάν μία ιδιωτική οδός προϋπάρχει του 1923 εξετάζονται οι τίτλοι κυριότητος των 

ιδιοκτησιών. Εάν υπάρχουν ιδιοκτησίες που έχουν μοναδικό πρόσωπο στην ιδιωτική αυτή οδό που 
καταργείται (δηλ. τυφλές ιδιοκτησίες) και προϋπάρχουν του 1923, διαπιστώνεται ότι η οδός 
προϋπάρχει του 1923. 
Σε περίπτωση που υπάρχει αποτύπωση του σχεδίου του οικισμού μέχρι το 1924 διαπιστούται η 
ύπαρξη ιδιωτικής οδού από την αποτύπωση. 

 
6. Αφού αναγνωρισθεί η ιδιωτική οδός ότι προϋπάρχει του 1923, με την πράξη τακτοποιήσεως 

κρίνεται η διατήρησή της (ΣτΕ-62/71) δηλαδή στο λεκτικό της πράξεως αιτιολογείται ότι η 
οδός αυτή πρέπει να διατηρηθεί γιατί υπάρχουν ιδιοκτησίες που προϋπάρχουν του 1923 και 
επικοινωνούν με εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο μέσου αυτής, τεχνικά δε αποκλείεται η 
τακτοποίησή τους με πρόσωπο σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο. ……» 

 
δ.  Την Εγκ 48117/9167/65/22-7-1987  (Εγκ- 65/1987) 

με την οποία έγινε αποδεκτή  η Γνωμοδότηση 463/9-6-1987  του Νομικού Συμβούλου ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικά με 
την εφαρμογή του Αρθ. 25 του Ν 1337/83   σύμφωνα με την οποία: 
«…….Πρέπει να γίνει δεκτό ότι σαν τέτοιος κοινόχρηστος χώρος νοείται και η 
προυφιστάμενη του έτους 1923 ( προκειμένου περί Δωδεκανήσου προϋφιστάμενη  
του Ν. 691/48 ) ιδιωτική οδός , η οποία εξομοιώνεται από την άποψη αυτή προς τις 
εγκεκριμένες από το σχέδιο πόλης οδούς ……..» 
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Γ. α. Τον Ν.Ο.Κ. δηλ. τον Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79Α’/09-04-2012), με θέμα «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» 

και κυρίως το άρθρο 7 αυτού. 
 

β. Τον ΓΟΚ 1985 [δηλ. τον Ν. 1577/85 (ΦΕΚ-210Α'/18-12-85 με έναρξη ισχύος την 18-2-1986) 
για όσες διατάξεις του εξακολουθούν να ισχύουν (υπό την έννοια ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τον Ν.Ο.Κ.) 
και κυρίως το άρθρο 24 αυτού. 

 
12.    Τις ειδικές πολεοδομικές διατάξεις που αφορούν στην  έγκριση,  επέκταση  και αναθεώρηση   

του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιαλυσού, στον καθορισμό των (σημερινών) ορίων του και των 
όρων δόμησης των οικοπέδων αυτού  και συγκεκριμένα: 

 
 Α. Το Β.Δ. 22-01-1971 (ΦΕΚ 34Δ’/06-02-1971) με θέμα «Περί εγκρίσεως του ρυμοτομικού 

σχεδίου Τριάντα (Ρόδου) και καθορισμού των όρων και περιορισμών Δομήσεως των οικοπέδων αυτού». 
 
 Β. Το Β.Δ. 10-01-1972 (ΦΕΚ 7Δ’/15-01-1972) με θέμα «Περί επεκτάσεως του ρυμοτομικού 

σχεδίου Τριάντα (Ρόδου) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης 
           των οικοπέδων αυτού».  
 

Γ. Το Β.Δ. 19-05-1973 (ΦΕΚ 154Δ’/21-05-1973) με θέμα  «Περί τροποποιήσεως του 
ρυμοτομικού σχεδίου Τριάντα (Ρόδου)».  

 
Δ. α. Το Π.Δ. 08-08-1995 (ΦΕΚ 655Δ’/04-09-1995) με θέμα «Αναθεώρηση του  ρυμοτομικού 

σχεδίου του Δήμου Ιαλυσσού νήσου Ρόδου (Ν. Δωδεκανήσου) και  καθορισμός χρήσεων γης και 
όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτού». 

 
β. Τις τροποποιήσεις του που έγιναν με τα  

ΦΕΚ 1352Δ΄/14-12-2005, ΦΕΚ 741Δ΄/12-9-2006 , ΦΕΚ 17ΑΑΠ’/28-9-2006, 
ΦΕΚ 252ΑΑΠ’/19-6-2007, ΦΕΚ 387ΑΑΠ’/31-8-2007, ΦΕΚ 305ΑΑΠ’/29-6-2009, 
ΦΕΚ 432ΑΑΠ’/7-9-2009, ΦΕΚ 433ΑΑΠ’/7-9-2009 και ΦΕΚ 258ΑΑΠ’/2-8-2012 
ΦΕΚ 239ΑΑΠ’/8-11-2016 και ΦΕΚ 287ΑΑΠ’/19-12-2017. 

 
13. Το γεγονός ότι: 
 

Α. Η διαδικασία αναγνώρισης οδού ως προϋφιστάμενης του 1923, (ή του 1948 για την Δωδεκάνησο) (όπως προκύπτει 
από την παραπάνω νομοθεσία)    αποτελεί στην ουσία πράξη τακτοποίησης κατά την οποία  η υπηρεσία μας  θ α  
π ρ ε π ε ι   ν α  κ ρ ί ν ε ι   (ως αρμόδια επί του θέματος αυτού)  
-  α ν   ο εν λόγω καταργούμενος δρόμος  θα πρέπει  να διατηρηθεί  ή 

          -  α ν  θα πρέπει  να προσκυρωθεί  σε όμορα οικόπεδα του Ο.Τ. 87)    
           με  κ ρ ι τ ή ρ ι ο  α ν  (α ν τ ί σ τ ο ι χ α)  με την προσκύρωση της (και την συνεπαγόμενη κατάργηση της), θα 
παρεμποδιστεί  ή όχι   η πρόσβαση  σε νόμιμες οικοδομές [σε οικοδομές δηλαδή  που  είτε  διέπονται από νόμιμη 
οικοδομική άδεια  είτε  προϋφίστανται του 1948 (και συνεπώς νομίμως υφιστάμενες) ]  αλλά και γενικότερα  (κατά την 
ως ανω ΣτΕ /1997) αφού επίσης εξετάσει  την δυνατότητα επικοινωνίας, των ομόρων ιδιοκτησιών με εγκεκριμένες οδούς ]. 
 

Β.  Στην προκειμένη περίπτωση  επισημαίνουμε  τα εξής: 
 

α. α1. Ο εξεταζόμενος δρόμος  συνδέεται  με την επαρχιακή οδό (λεωφόρο) Ηρακλειδών  αλλά δεν αποτελεί  
εγκεκριμένο δρόμο  του σχεδίου αυτού [δηλαδή στην θέση του δεν προβλέπεται δρόμος (Κ.Χ.)].  

 α2. αποτελεί  την μοναδική οδό  πρόσβασης  στις νόμιμες οικοδομές που υφίστανται επί των  κ.μ. 
133Α γαιών και 13 οικοδομών Τριαντών  αλλά και στις αδόμητες κ.μ. 137, 138 γαιών Τριαντών  που εμπίπτουν στο ΟΤ 
87  οι οποίες δεν έχει πρόσωπο σε εγκεκριμένο δρόμο του σχεδίου πόλης Ιαλυσού  και συνεπώς  δεν 
δύνανται να οικοδομηθούν (λόγω απουσίας προσώπου). 

 
Αποτελεί επίσης  την μοναδική οδό  πρόσβασης  σε αρκετές οικοδομές που υφίστανται  σε  
γήπεδα  εκτός του σχεδίου πόλης Ιαλυσού) 

β. κατά την κρίση μας, η προσκύρωση της  σε όμορες ιδιοκτησίες  θα καταστήσει αδύνατη  την πρόσβαση στις 
ως άνω υφιστάμενες οικοδομές  από προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο του σχεδίου πόλης Ιαλυσού, ενώ  δεν θα 
καταστήσει οικοδομήσιμες τις μερίδες στις οποίες θα έπρεπε να προσκυρωθεί.  

 
γ. γ1. φαίνεται σχηματισμένη στο γενικό κτηματολογικό χάρτη γαιών Τριαντών που συντάχθηκε 
στη δεκαετία του 1920, 

 
γ2. φαίνεται σχηματισμένη επίσης στο ατομικό κτηματολογικό σχεδιάγραμμα της κ.μ. 138 γαιών 
Τριαντών  στο οποίο   χαρακτηρίζεται ως  «campestre per Triandα», χαρακτηρίζεται δηλαδή 
ουσιαστικά ως αγροτική οδός  και  θα πρέπει συνεπώς να εκληφθεί  ως ιδωτική οδός  κατά τη 
νομολογία των ανωτάτων δικαστηρίων.   

 
γ3. απεικονίζεται στο τοπογραφικό υπόβαθρο των πινακίδων στο αρχικό σχέδιο πόλης Ιαλυσού 
του 1971, 
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γ4. απεικονίζεται στις πινακίδες  υπό κλίμακα  1:500, με θέμα  «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΡΙΑΤΩΝ-ΙΞΙΑΣ ΡΟΔΟΥ» έτους 1988, του τεχνικού γραφείου μελετών  
τοπογράφου μηχανικού  Μιχαήλ Χατζέλη (από  το αρχείο  της τότε  Δ/νσης Πολεοδομίας  της Νομαρχίας 
Δωδεκανήσου  που μας παραδόθηκε), 

 
γ5. απεικονίζεται στο αναθεωρημένο σχέδιο πόλης Ιαλυσού του 1995, 

 
γ6. απεικονίζεται  στον ορθοφωτοχάρτη της ΕΚΧΑ ΑΕ (1945-1960) και στον ορθοφωτοχάρτη 
της ΕΚΧΑ ΑΕ (2007-2009). 

 
γ7. Κατόπιν αυτοψίας από την Υπηρεσία μας προκύπτει ότι στην θέση που περιγράφεται στο ως 

άνω τοπογραφικό σχεδιάγραμμα υπάρχει οδός με ταμπέλα που αναγράφει «οδός Λοχαγού 
Φανουράκη» (η ονομασία «οδός Φανουράκη» δόθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 157/1989 
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του (τότε) Δήμου Ιαλυσού). 

 
14.  Α. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010) με θέμα: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης.»  και 
 

Β. Το Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'/19-07-2018)  με θέμα: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας….». 

 
15. Την  υ π ε ν θ ύ μ ι σ ή  μας  για τα ακόλουθα:  
 

Α. Η αρχική μας πρόταση και το αιτιολογικό της υπόβαθρο εγκρίθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του    δήμου σύμφωνα 

με τις παραπάνω αποφάσεις τους (που αναφέρονται στην ως άνω παράγραφο 2 του παρόντος) 

 
Β. Η περιφέρεια νοτίου Αιγαίου στην οποία διαβιβάστηκε η πρόταση μαζί με την απόφαση Δ.Σ.  

έκανε παρατηρήσεις επί της  προτάσεως μας  μόνο  ως προς  την πληρότητα του συνημμένου (από 
Σεπτέμβριο 2019)  τοπογραφικού διαγράμματος  και  

όχι ως προς το ουσιαστικό περιεχόμενο του  όπως άλλωστε προκύπτει από την αναφερθείσα 

αλληλογραφία. 
 

Γ. δεν υποβλήθηκαν  ενστάσεις  από τον ενδιαφερόμενο κατά διαδικασία ανάρτησης 
 
Κατόπιν των παραπάνω : 
 
Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε  την έκδοση διαπιστωτικής απόφασης Περιφερειάρχη κατά τη διαδικασία της παρ. 
4 του άρθρου 20 του Ν.Δ. 17-7-1923 με την οποία θα διαπιστώνεται  και  θα  α ν α γ ν ω ρ ί ζ ε τ α ι  
ότι το παραπάνω τμήμα οδού  που απεικονίζεται στο ως άνω τελευταίο, από Ιανουάριο 2023, τοπογραφικό διάγραμμα του αγρ. 
τοπογράφου μηχανικού  Παπανικολάου Ηλία, με στοιχεία 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-1 , 
δηλαδή το τμήμα της που βρίσκεται εντός του Ο.Τ. 87 του σχεδίου πόλης Ιαλυσού είναι σχηματισμένο 
πριν  από το έτος 1948  προκειμένου το εν λόγω τμήμα οδού να μπορεί  να  ε ξ ο μ ο ι ω θ ε ί  με τις 
εγκεκριμένες οδούς  του σχεδίου πόλης όσο αφορά  τον  κοινόχρηστο χαρακτήρα τους. 
 
και   π α ρ α κ α λ ο ύ μ ε   να  ε κ φ ρ ά σ ε τ ε   τη  γ ν ώ μ η σας 
 
σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/07-06-2010) όπως αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 84 του 
Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'/19-07-2018) περί αρμοδιοτήτων συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, επί της παρούσας εισήγησής μας   
και  να  δ ι α β ι β ά σ ε τ ε  τη γνώμη αυτή  στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (με  κοινοποίησή της  στη Δ/νση 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού ) προκειμένου η τελευταία  να εισηγηθεί (στη συνέχεια), θετικά ή αρνητικά 
προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ρόδου. 
 
Υπέρ της ψήφισης του 2ου θέματος ψήφισαν τα παρακάτω  μέλη    

1.Στάγκα Στεφανία – Πρόεδρος  2.Κουλούμπρης Παράσχος 3. Μαλαματή Παρασκευή 4. Καρύδη Σταματία   

5.Ταβερνάρης Αντώνης 6.Στεργάκης Αντώνης (Δια περιφοράς) και 7. Λυκοπάντη Ειρήνη (Δια περιφοράς)   

Παρών ψήφισε  το μέλος : 1. Μαυρής Αλέξανδρος   

Στη συνέχεια το Συμβούλιο της ΔΚ Ιαλυσού Ρόδου, αφού έλαβε υπόψη του  :  

Την υπ αριθμ. εγκυκλίου 88 ΑΠ :59846/21.08.2019 περί Λειτουργίας Κοινοτήτων  

Την εισήγηση της Δ/νση Πολεοδομικού σχεδιασμού τμήμα τακτοποιήσεων & Απαλλοτριώσεων Δήμου Ρόδου    

Την ψηφοφορία και τις απόψεις των μελών του τοπικού συμβουλίου ΔΚ Ιαλυσού   
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Αποφασίζει κατά  πλειοψηφία 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί   θ ε τ ι κ ά   για την έκδοση διαπιστωτικής απόφασης Περιφερειάρχη 

κατά τη διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν.Δ. 17-7-1923 με την οποία θα διαπιστώνεται  
και  θα  α ν α γ ν ω ρ ί ζ ε τ α ι  ότι το τμήμα της οδού  Λοχαγού Φανουράκη που απεικονίζεται στο 
συνημμένο,  από Ιανουάριο 2023,  τοπογραφικό διάγραμμα  του αγρ. τοπογράφου μηχανικού  Παπανικολάου 
Ηλία, με στοιχεία 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-1 , δηλαδή το τμήμα της  που βρίσκεται 
εντός του Ο.Τ. 87 του σχεδίου πόλης Ιαλυσού  είναι σχηματισμένο πριν  από το έτος 1948  
προκειμένου το εν λόγω τμήμα οδού να μπορεί  να  ε ξ ο μ ο ι ω θ ε ί  με τις εγκεκριμένες οδούς  του 
σχεδίου πόλης όσο αφορά  τον  κοινόχρηστο χαρακτήρα τους. 
 
Η παρούσα απόφαση  θα διαβιβαστεί   στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής(με  κοινοποίησή της  στη Δ/νση 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού ) προκειμένου η τελευταία  να εισηγηθεί (στη συνέχεια), θετικά ή αρνητικά προς το 
Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ρόδου. 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη: 

 
 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, 
 Την υπ΄αρ. 5/2023 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ιαλυσού, 

 Το υπ΄αρ. 216/2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού,  

 Την τοποθέτηση της υπαλλήλου της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των μελών της Επιτροπής 

που περιγράφονται στο αναλυτικό απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό της Συνεδρίασης, 

 Τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006, του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και της εγκυκλίου 

 374/39135/30.05.2022 του ΥΠ.ΕΣ., 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την υπ΄αρ. 5/2023 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ιαλυσού και εισηγείται στο 
Δημοτικό Συμβούλιο την αναγνώριση του τμήματος οδού με στοιχεία 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-
15-16-17-1 που βρίσκεται εντός του Ο.Τ. 87 του σχεδίου πόλης Ιαλυσού και που απεικονίζεται στο συνημμένο, 
από Ιανουάριο 2023, τοπογραφικό διάγραμμα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Παπανικολάου Ηλία, ως 
προϋφιστάμενο του έτους 1948 προκειμένου το εν λόγω τμήμα οδού να ε ξ ο μ ο ι ω θ ε ί  με τις 
εγκεκριμένες οδούς  του σχεδίου πόλης όσο αφορά  τον  κοινόχρηστο χαρακτήρα τους. 
 

 
              Ο Πρόεδρος                                                                       Τα Μέλη 

 

           Στέφανος Δράκος                                                    1) Τσαμπίκα Κιαχαγιά Μαγιόγλου 
                                                                                        3) Βασίλειος Παπαοϊκονόμου 

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

                                                                               6) Εμμανουήλ Καζούλλης 

                                                                               7) Δημήτριος Ιωσήφ  
                                                                               8) Σπυρίδων Σπυρόπουλος 

                                                                               9) Σάββας Χριστοδούλου 
                                                      10) Δημήτριος Καρατζιάς 

 
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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