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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  12/4/ 2019   Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού:6/12-4-2019    Αριθ. Απόφασης: 437/2019 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα   την 12η Απριλίου  2019  ημέρα Παρασκευή  
και ώρα 12.30΄ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε  Τακτική Δημόσια 
Συνεδρίαση, το Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    
Δημάρχου    Ρόδου   κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. 
πρωτ. 2/18224/8.4.2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου               
κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε 
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους   Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄87/2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/ 
19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και  95 του Ν.3463/2006.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

25.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

 26.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

 

2.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
 

4. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  27.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 28.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 29.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 30.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

12. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

13. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

15. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ   

16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
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17. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

18.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 

31.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 

Σύμβουλος  

19. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

  

21. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

22. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  

23.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

24.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 9.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 
 

10. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

3. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος  

11.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

4 ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ- Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

12. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
  

5. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (δικ/νος) 
 
 

13. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  

6. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

14.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

7.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 
(δικ/νος) 

15. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

8.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-
Γραμματέας  

16. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

  

 

Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν ο Γενικός Γραμματέας 
κ.Ε.Κορναρόπουλος.  
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
ένας (31), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με  θέματα Ημερήσιας 
Διάταξης: 
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Τα εκτός Η/Δ θέματα με αύξοντα αριθμό 8,9,10 & 11, 
συζητήθηκαν με τα θέματα της 2ης ενότητας της Ημερήσιας 
Διάταξης.  

 

Θ Ε Μ Α 3.1 : Λύση της Σύμβασης Εκπόνησης της Μελέτης 
«Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης Οικισμού 
Καλάθου Ρόδου και Σύγκριση Κτηματολογικών Διαγραμμάτων 
Κτηματογράφησης και Κτηματολογίου», αρ.πρωτ.654/2019 
  
 

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ.Γ.Κακούλης εισηγούμενος το θέμα,  
έθεσε υπόψη του Σώματος την αρ.πρωτ.654/2019 εισήγηση της 
Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, η οποία έχει ως εξής : 

 

1. Η σχετική με αρ. πρωτ. 430/96 σύμβαση εκπόνησης της μελέτης του 
θέματος, υπογράφηκε στις 27/06/1996 μεταξύ της Κοινότητας Καλάθου 
Ρόδου και της Ομάδας Μελετητών Σωτρίλλη Μαριέττας και Ρίγγα Ιωάννη. Η 
προεκτιμόμενη αμοιβή της μελέτης αυτής ήταν 14.000.000 δρχ. και 
περιελάμβανε τα παρακάτω κεφάλαια, για καθένα εκ των οποίων δεν 
υπήρχε (κατά στάδιο) επιμέρους προϋπολογισμός: 
 
       Κεφάλαιο Α:   
Α.1. Επανασχεδίαση των υπαρχόντων τοπογραφικών και κτηματογραφικών 
διαγραμμάτων  
Α.2. Συμπληρωματική αποτύπωση του Ο.Τ. 47α 
Α.3. Αναλυτικός συσχετισμός με κτηματολόγιο Ρόδου  
Α.4. Η μελέτη εφαρμογής στο έδαφος του εγκεκριμένου ρυμοτομικού 
σχεδίου της περιοχής πολεοδόμησης του οικισμού Καλάθου 
       Κεφάλαιο Β: 
Υψομετρική μελέτη των δρόμων της παραπάνω περιοχής 
       Κεφάλαιο Γ: 
Σύνταξη πράξης εφαρμογής για την παραπάνω περιοχή και συμπλήρωση 
και διόρθωση των κτηματογραφικών πινάκων και διαγραμμάτων 
 
Η εκπόνηση της μελέτης διέπεται από: 
_Τον Ν.716/77 ΦΕΚ-295/Α/5-10-1977 «Περί μητρώου μελετητών και 
αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών», ο οποίος καταργήθηκε με τον 
Ν.3316/05 ΦΕΚ-42/Α/22-2-2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων 
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και 
άλλες διατάξεις». 
_Το Π.Δ.194/79 ΦΕΚ-53/Α/15-3-1979 «Περί εκτελέσεως των άρθρων 11 
και επόμενα του Ν.716/77», και 
_Το Π.Δ.696/74 ΦΕΚ-301/Α/8-10-1974 «Περί αμοιβών μηχανικών δια την 
σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κλπ Συγκοινωνιακών υδραυλικών 
και κτιριακών έργων, ως και Τοπογραφικών Κτηματογραφικών Εργασιών 
και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών», όπως τροποποιήθηκε με 
το Π.Δ. 515/1989. 
 
2. Στις 11/6/96 εκδόθηκε από το ΤΣΜΕΔΕ και στο όνομα της μελετήτριας 
Μαριέττας  Σωτρίλλη, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της παραπάνω 
μελέτης, ύψους επτακοσίων χιλιάδων (#700.000#) δρχ.   
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3. Με το με αρ. πρωτ. 430/27-6-96 έγγραφό της, η Κοινότητα Καλάθου 
υπέβαλε προς έγκριση την παραπάνω Σύμβαση στη Νομαρχία Δωδεκανήσου  
 
4. Με το με αρ. πρωτ. 1985/14-5-97 έγγραφο, ο μελετητής Ιωάννης Ρίγγας 
παρέδωσε το στάδιο της παραπάνω μελέτης που αναφερόταν στη σύγκριση 
κτηματολογικών διαγραμμάτων κτηματογράφησης-κτηματολογίου, τη 
ψηφιοποίηση (επανασχεδίαση σε Η/Υ) των υπαρχόντων τοπογραφικών 
διαγραμμάτων και την επανασύνταξη των κτηματολογικών πινάκων Α-Β με 
τα στοιχεία του Κτηματολογίου Ρόδου. Με το ίδιο έγγραφο, υπέβαλλε και 
τον 1ο λογαριασμό της παραπάνω μελέτης, συνολικού ποσού επτά 
εκατομμυρίων, τριακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων, είκοσι εννέα 
(#7.335.029#) δρχ. Με το με αρ. πρωτ. ΧΟΠ 1985/97/ 17-6-97 έγγραφο 
του Τμήματος Π. & Π.Ε. της Νομαρχίας Δωδεκανήσου, ο παραπάνω 1ος 
λογαριασμός απεστάλη στην Κοινότητα Καλάθου 
 
5. Με το με αρ. πρωτ. ΧΟΠ οικ. 2589/97/ 18-6-97 έγγραφο του Τμήματος  
Π. & Π.Ε. της Νομαρχίας Δωδεκανήσου, εστάλη προς δημοσίευση 
πρόσκληση των ιδιοκτητών περιοχής Καλάθου ενώ με το αρ. πρωτ. ΧΟΠ 
οικ. 2588/97/ 18-6-97 έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας εστάλησαν στην 
Κοινότητα Καλάθου τα τοπογραφικά κτηματολογικά διαγράμματα και οι 
κτηματολογικοί πίνακες του δεύτερου σκέλους της παραπάνω μελέτης για 
την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας (δημοσίευση-ανάρτηση-υποβολή 
ενστάσεων-προσκόμιση δηλώσεων ιδιοκτησίας) 
 
6. Με το με αρ. πρωτ. 64/12-1-98 έγγραφο, ο μελετητής Ιωάννης Ρίγγας 
προέβη σε όχληση προς την Κοινότητα Καλάθου Ρόδου λόγω καθυστέρησης 
πληρωμής του παραπάνω 1ου λογαριασμού 
 
7. Με το με αρ. πρωτ. 3257/12-8-98 έγγραφο, υπεβλήθη από την ομάδα 
μελετητών ο καθορισμός συμβατικής αμοιβής της παραπάνω μελέτης προς 
έγκριση. Η συμβατική αυτή αμοιβή προσδιορίσθηκε στο ποσό των τριάντα 
επτά εκατομμυρίων, τετρακοσίων ενενήντα μίας χιλιάδων, ογδόντα 
(#37.491.080#) δρχ. πλέον ΦΠΑ   
 
8. Με το με αρ. πρωτ. ΧΟΠ/507/ 5-8-98 έγγραφο του Τμήματος  Π. & Π.Ε. 
της Νομαρχίας Δωδεκανήσου, εστάλησαν στην ομάδα μελετητών οκτώ 
δηλώσεις ιδιοκτησίας της παραπάνω πράξης εφαρμογής που υπεβλήθησαν 
κατά την 1η Ανάρτηση 
 
9. Με το με αρ. πρωτ. ΧΟΠ 3257/98/ 12-8-98 έγγραφο του Τμήματος  Π. & 
Π.Ε. της Νομαρχίας Δωδεκανήσου, εστάλησαν τα δικαιολογητικά που 
αφορούσαν στον καθορισμό της συμβατικής αμοιβής της παραπάνω μελέτης 
στην Κοινότητα Καλάθου για να αποφασίσει το Κοινοτικό Συμβούλιο 
σχετικά με το χρηματικό ποσό καθώς και στο ΣΧΟΠ προκειμένου να 
γνωμοδοτήσει από τεχνικής απόψεως επί της αμοιβής αυτής      
 
10. Με το με αρ. πρωτ. ΧΟΠ/3265/ 12-8-98 έγγραφο, η ομάδα μελετητών 
απευθυνόμενη στο Τμήμα Π. & Π.Ε. της Νομαρχίας Δωδεκανήσου ζήτησε να 
γίνει η 2η Ανάρτηση                       
 
11. Με το με αρ. πρωτ. ΧΟΠ οικ. 2360/98/ 12-8-98 έγγραφο του Τμήματος  
Π. & Π.Ε. της Νομαρχίας Δωδεκανήσου, εστάλη προς δημοσίευση 



5 

 

πρόσκληση (για 2η φορά) των ιδιοκτητών περιοχής Καλάθου ενώ με το αρ. 
πρωτ. ΧΟΠ οικ. 3262/98/ 12-8-98 έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας εστάλησαν 
στην Κοινότητα Καλάθου οι νέοι κτηματολογικοί πίνακες Α και Β 
προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν δήλωση και τίτλους 
ιδιοκτησίας 
 
12. Με το με αρ. πρωτ. 4265/3-11-98 έγγραφό της, η Κοινότητα Καλάθου 
απέστειλε στο Τμήμα Π. & Π.Ε. της Νομαρχίας Δωδεκανήσου τις 
υποβληθείσες έξι δηλώσεις ιδιοκτησίας καθώς επίσης ζήτησε ενημέρωση για 
το υπόβαθρο με τη ζώνη απαλλοτρίωσης της Εθνικής Οδού Ρόδου-Λίνδου. 
Το Τμήμα Π. & Π.Ε. της Νομαρχίας Δωδεκανήσου, με το με αρ. πρωτ. 
ΧΟΠ/4265/ 26-11-98 έγγραφό του, απέστειλε τις παραπάνω έξι δηλώσεις 
στην ομάδα μελετητών 
 
13. Με το με αρ. πρωτ. 4741/ 8-10-99 έγγραφό τους, οι μελετητές 
απευθυνόμενοι προς το Τμήμα Π. & Π.Ε. της Νομαρχίας Δωδεκανήσου 
ενημέρωσαν για τα προβλήματα που είχαν μέχρι τότε προκύψει και τα 
οποία εμπόδιζαν την 3η  ανάρτηση των κτηματογραφικών διαγραμμάτων 
και γενικότερα της μελέτης. Μεταξύ των αναφερόμενων προβλημάτων ήταν 
και η μη δυνατότητα μεταγραφής της απαλλοτρίωσης της Εθν. Οδού Ρόδου 
Λίνδου στο Κτηματολόγιο  
 
14. Με το με αρ. πρωτ. 1709/5-4-2000 έγγραφό του ο Δήμος Λινδίων 
έχοντας ολοκληρώσει τη μελέτη βέλτιστης εφαρμογής της ζώνης 
απαλλοτρίωσης της Εθν. Οδού Ρόδου-Λίνδου στο ρυμοτομικό σχέδιο και 
έχοντας μεταβεί με τους μελετητές στο Κτηματολόγιο Ρόδου προκειμένου 
να καταλήξουν στον τρόπο μεταγραφής αυτής της ζώνης απαλλοτρίωσης, 
απευθύνθηκε στη Νομαρχία Δωδεκανήσου ζητώντας τη θεώρηση από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες της ζώνης απαλλοτρίωσης και των συνοδευτικών 
πινάκων αυτής καθώς και τη μεταγραφή της στο Κτηματολόγιο. Το ίδιο 
αίτημα επαναλήφθηκε (ως υπενθύμιση του παραπάνω εγγράφου) με το με 
αρ. πρωτ. 450/ 29-1-2001 έγγραφο του Δήμου Λινδίων προς τη Νομαρχία 
Δωδεκανήσου. Επιπροσθέτως, το αίτημα μεταγραφής τίθεται και προς το 
Κτηματολόγιο με το με αρ. πρωτ. 759/ 12-2-2001 έγγραφο του Δήμου 
Λινδίων (όπου μνημονεύονται ως σχετικά τα δύο παραπάνω έγγραφα) 
 
15. Με το με αρ. πρωτ. 2041/2000 έγγραφό της, η Νομαρχία Δωδεκανήσου 
απέστειλε στο Κτηματολόγιο Ρόδου θεωρημένη την παραπάνω ζώνη 
απαλλοτρίωσης με τους συνοδευτικούς πίνακες, ζητώντας την μεταγραφή 
τους από την υπηρεσία αυτή 
 
16. Με την απόφαση 88/2000 (21/4/2000) το Δημοτικό Συμβούλιο Λινδίων 
προχώρησε στην έγκριση της συμβατικής αμοιβής της παραπάνω μελέτης 
«Πράξη Εφαρμογής πολεοδομικής Μελέτης Οικισμού Καλάθου Ρόδου και 
Σύγκριση Κτηματολογικών Διαγραμμάτων Κτηματογράφησης και 
Κτηματολογίου» στο ποσό των τριάντα επτά εκατομμυρίων, τετρακοσίων 
ενενήντα μίας χιλιάδων, ογδόντα (#37.491.080#) δρχ. πλέον ΦΠΑ   
 
17. Με το με αρ. πρωτ. 11291/ 16-1-2001 έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου εγκρίθηκε η παραπάνω απόφαση 88/2000 του Δημοτικού 
Συμβουλίου Λινδίων 
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18. Με το με αρ. 2079/4-4-2001, η ομάδα μελετητών απευθύνθηκε στο 
Δήμο Λινδίων ζητώντας τη χορήγηση βεβαίωσης σχετικής με την πορεία της 
παραπάνω μελέτης, αναφέροντας συγκεκριμένα ότι έχει από το 1998 
ολοκληρωθεί το Α΄ κεφάλαιο αυτής ενώ εκκρεμεί από τότε η 3η ανάρτηση 
και τα κεφάλαια Β΄ και Γ΄ λόγω μη μεταγραφής της ζώνης απαλλοτρίωσης 
 
19. Με το με αρ. πρωτ. 6810/ 6-11-2001 έγγραφό του, ο Δήμος Λινδίων 
απευθυνόμενος προς τη Δνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου, αφού παραθέτει σχετική με το 
θέμα της απαλλοτρίωσης της Εθν. Οδού Ρόδου Λίνδου ενημέρωση, αιτείται 
τη θεώρηση της συνορθωμένης από τον μελετητή Ιωάννη Ρίγγα ζώνης 
απαλλοτρίωσης που συνοδεύεται από νέο πίνακα απαλλοτρίωσης και τις 
παρόδιες μερίδες και εν συνεχεία την αποστολή τους στο κτηματολόγιο 
Ρόδου για μεταγραφή 
 
20.  Με το με αρ. πρωτ. ΧΟΠ/5873/ 16-11-2001 του Τμ. Π.& Π.Ε. της 
Νομαρχίας, επιστράφηκε στη Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας το 
με αρ. πρωτ. ΤΥ 5765/2001 έγγραφό της που αφορούσε την «Μεταγραφή 
τμήματος ζώνης απαλλοτρίωσης Εθν. Οδού Ρόδου Λίνδου (εντός του 
οικισμού Καλάθου) επί των κτηματομερίδων», λόγω –όπως αναφέρεται- 
αρμοδιότητάς τους    
 
21. Με το με αρ. πρωτ. 463/28-1-2002 έγγραφό του, ο Δήμος Λινδίων  
απευθύνθηκε στη Δνση Τοπογραφήσεων & Απαλλοτριώσεων του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., αποστέλλοντας αντίγραφο της ζώνης απαλλοτρίωσης και του 
πίνακα κτηματογράφησης της Εθν. Οδού Ρόδου-Λίνδου όπως είχε 
εκπονηθεί από την τότε αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δημοσίων 
Έργων, ζητώντας τη θεώρηση των σχεδίων και πινάκων της απαλλοτρίωσης 
αυτής 
 
22. Με το με αρ. πρωτ. 873/18-2-2002 έγγραφό του, ο Δήμος Λινδίων, 
μετά από επίσκεψη και συνεργασία που είχε προηγηθεί με τον προϊστάμενο 
και αρμόδια στελέχη της Δνσης Τοπογραφήσεων και Απαλλοτριώσεων του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., απευθύνθηκε στην ομάδα μελέτης ζητώντας την αποστολή 
υπογεγραμμένου, συνορθωμένου διαγράμματος της Ζώνης Απαλλοτρίωσης 
καθώς και τεχνικής έκθεσης με την περιγραφή της εργασίας 
 
23. Με το με αρ. πρωτ. 2837/ 24-4-2002 έγγραφό του ο μελετητής 
Ιωάννης Ρίγγας παρέδωσε της εφαρμογή της ζώνης απαλλοτρίωσης της 
παραπάνω μελέτης όπως είχε ζητηθεί στη μελετητική ομάδα από το 
παραπάνω 873/ 18-2-2002 έγγραφο του Δήμου Λινδίων 
 
24. Με το με αρ. πρωτ. 3173/10-5-2002 έγγραφό του, ο Δήμος Λινδίων  
απευθύνθηκε στη Δνση Τοπογραφήσεων & Απαλλοτριώσεων του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., υποβάλλοντας κατά τα παραπάνω τεχνική έκθεση και 
συνορθωμένο διάγραμμα της ζώνης απαλλοτρίωσης της Εθν. Οδού Ρόδου-
Λίνδου για το τμήμα που διατρέχει τον οικισμό Καλάθου, εκπονούμενα από 
το μέλος της μελετητικής ομάδας Ιωάννη Ρίγγα  
 
25. Με το με αρ. πρωτ. Δ12/30861/ 13-5-2002 έγγραφο της, η Δνση 
Τοπογραφήσεων & Απαλλοτριώσεων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. απέστειλε θεωρημένα 
αντίγραφα από το αρχείο της του κτηματολογικού διαγράμματος και του 
πίνακα της Εθν. Οδού Ρόδου-Λίνδου (και όχι θεωρημένο το παραπάνω 
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συνορθωμένο διάγραμμα της ζώνης απαλλοτρίωσης της Εθν. Οδού Ρόδου-
Λίνδου για το τμήμα που διατρέχει τον οικισμό Καλάθου που συνέταξε το 
μέλος της μελετητικής ομάδας Ιωάννης Ρίγγας) 
 
26. Με τα με αρ. πρωτ. 4439/ 25-6-2002, 5790/ 6-8-2002 και 7706/ 8-11-
2002 έγγραφά του, ο Δήμος Λινδίων απευθύνθηκε στη Δνση 
Τοπογραφήσεων & Απαλλοτριώσεων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ζητώντας εκ νέου τη 
θεώρηση των ήδη υποβληθέντων τεχνικής έκθεσης και συνορθωμένου 
διαγράμματος της ζώνης απαλλοτρίωσης της Εθν. Οδού Ρόδου-Λίνδου για 
το τμήμα που διατρέχει τον οικισμό Καλάθου, που συντάχθηκαν από το 
μέλος της μελετητικής ομάδας Ιωάννη Ρίγγα  
 
27. Με το με αρ. πρωτ. Δ12/36296/ 19-11-2002 έγγραφο της, η Δνση 
Τοπογραφήσεων & Απαλλοτριώσεων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., απευθυνόμενη στο 
Δήμο Λινδίων, ανέφερε ότι επειδή το κτηματολογικό διάγραμμα και οι 
πίνακες της παραπάνω ζώνης απαλλοτρίωσης έχουν συνταχθεί και 
θεωρηθεί από τη Δ.Τ.Υ. Νομαρχίας Δωδεκανήσου, θα πρέπει για τη 
θεώρηση αυτών ο Δήμος Λινδίων να απευθυνθεί στην αντίστοιχη 
Περιφέρεια και ειδικότερα στον Γενικό Γραμματέα αυτής 
   
28. Με το με αρ. πρωτ. 7546/ 4-11-2002 έγγραφό της, η Μαριέττα 
Σωτρίλλη απευθυνόμενη προς το Δήμο Λινδίων αιτείται τη λύση της μεταξύ 
αυτής και του Δήμου Λινδίων Σύμβασης, εκθέτοντας τους λόγους και τις 
απόψεις της. Επιπροσθέτως, αναφέρει ότι δεν έχει αντίρρηση για την 
αντικατάστασή της (με νόμιμες διαδικασίες) από άλλον μελετητή   
 
29. Με το με αρ. πρωτ. 8525/ 18-12-2002 έγγραφό του, ο Δήμος Λινδίων  
απευθύνθηκε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ενημερώνοντας σχετικά για 
τα παραπάνω, και υποβάλλοντας εκ νέου την τεχνική έκθεση και το 
συνορθωμένο διάγραμμα της παραπάνω ζώνης απαλλοτρίωσης  που είχε 
συντάξει το μέλος της μελετητικής ομάδας Ιωάννης Ρίγγας. Η παραπάνω 
ενέργεια επαναλήφθηκε με το με αρ. 1271/27-2-2003 έγγραφο του Δήμου 
Λινδίων 
 
30. Με το με αρ. πρωτ. 8846/ 29-5-2003 έγγραφό της, η Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου, μετά από προηγηθείσα τηλεφωνική επικοινωνία με το Δήμο 
Λινδίων, επέστρεψε στο Δήμο Λινδίων αθεώρητο το σχέδιο που είχε στείλει 
με το με αρ. 1271/ 27-2-2003 έγγραφό του  
 
31. Με το με αρ. πρωτ. ΧΟΠ οικ. 2860/3-5-2004 έγγραφο του, το Τμήμα Π. 
& Π.Ε. της Νομαρχίας Δωδεκανήσου προσκάλεσε σε σύσκεψη στις 
5/11/2004 την ομάδα μελετητών και τον αρμόδιο μηχανικό του Δήμου 
Λινδίων, προκριμένου να εξετασθεί η δυνατότητα να προχωρήσει η 
παραπάνω μελέτη με το δεδομένο της αδυναμίας μεταγραφής της 
απαλλοτρίωσης της Εθν. Οδού Ρόδου Λίνδου στο κτηματολόγιο Ρόδου 
 
32. Με το με αρ. πρωτ. ΧΟΠ οικ. 3364/3-5-2004 έγγραφο του, το Τμήμα Π. 
& Π.Ε. της Νομαρχίας Δωδεκανήσου απευθυνόμενο Δνση Δημοσίων Έργων 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ζήτησε ενημέρωση για το στάδιο στο οποίο 
βρίσκεται η παραπάνω θεώρηση του κτηματολογικού διαγράμματος και των 
πινάκων της παραπάνω ζώνης απαλλοτρίωσης  
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33. Με το με αρ. πρωτ. 8208/ 25-5-2004 έγγραφό του, ο Δήμος Λινδίων  
απευθύνθηκε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ζητώντας να παρατεθούν 
εγγράφως οι αντιρρήσεις της Περιφέρειας στο θέμα της θεώρησης των 
παραπάνω, καθώς και έγγραφη ενημέρωση σχετικά με το που θα πρέπει ο 
Δήμος τελικά να απευθυνθεί για τη θεώρηση αυτή 
 
34. Με το με αρ. πρωτ. 10882/21-6-2004 έγγραφό της, η Δνση Δημοσίων 
Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου απευθυνόμενη προς το Δήμο 
Λινδίων, ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να θεωρήσει κτηματολογικά 
διαγράμματα ζώνης απαλλοτρίωσης της Εθν. Οδού Ρόδου Λίνδου τα οποία 
στηρίζονται σε στοιχεία απαλλοτρίωσης η οποία έγινε το 1975 και τα οποία 
(στοιχεία) η υπηρεσία αυτή δεν κατέχει. Επιπροσθέτως, αναφέρει πως 
θεωρεί αρμόδια για τη θεώρηση αυτή, την υπηρεσία που την εποχή εκείνη 
είχε επιληφθεί τη συγκεκριμένη πράξη απαλλοτρίωσης, δηλ. την τότε 
Τεχνική Υπηρεσία της Νομαρχίας 
 
35. Με το με αρ. πρωτ. 5959/ 10-9-2004 έγγραφο της Τεχν. Υπηρεσίας της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου, απεστάλησαν στο κτηματολόγιο 
Ρόδου οι οριστικοί πίνακες και διαγράμματα κτηματογράφησης της 
παραπάνω απαλλοτρίωσης της Εθν. Οδού Ρόδου Λίνδου εντός του οικισμού 
Καλάθου, με σκοπό τη μεταγραφή της απαλλοτρίωσης αυτής  
 
36. Στις 21-12-2004, εκδίδεται από την Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσου 
Βεβαίωση Παραλαβής με την οποία βεβαιώνεται ότι έχει παραληφθεί η 
μελέτη «Έλεγχος του υπάρχοντος συσχετισμού των μερίδων με την ζώνη 
απαλλοτρίωσης και εμβαδομέτρηση του τμήματος που αποσπά η ζώνη 
απαλλοτρίωσης από κάθε μερίδα» που έχει εκπονηθεί από τον Μηχανικό 
Στέφανο Θαρρενό. Επίσης βεβαιώνεται ότι η μελέτη αυτή θα 
χρησιμοποιηθεί για τη μεταγραφή της ζώνης απαλλοτρίωσης στο 
κτηματολόγιο και στο Δήμο Λινδίων…» 
 
37. Στις 28-12-2004, εκδίδεται η Απόφαση Νομάρχη Δωδ/σου που αφορά 
στο θέμα της «Κτηματογράφησης εκτάσεως που απαλλοτριώνεται για 
λόγους δημόσιας ωφέλειας (κατασκευή εθν. Οδού Ρόδου-Λίνδου) και 
ειδικότερα των κτηματολογικών μερίδων σε όλο το μήκος της εθν. Οδού 
που βρίσκεται στο υπό έγκριση σχέδιο πόλεως Καλάθου». Με την απόφαση 
αυτή, ορίζεται επίσης μηχανικός της Νομαρχίας με τον αναπληρωτή του 
ώστε, να προβούν μέσα σε 4 μήνες στις προβλεπόμενες από το άρθρο 24 
του Ν.Δ. 797/71 «περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων» ενέργειες δηλ. 
στον έλεγχο, διόρθωση ή και τυχόν αναγκαία συμπλήρωση κτηματολογικών 
και κτηματογραφικών διαγραμμάτων καθώς επίσης και των αντίστοιχων 
κτηματολογικών πινάκων των ακινήτων που απαλλοτριώνονται 
 
37.α.  Στις 21-3-2012 η ομάδα μελετητών συμμετέχει σε συνάντηση 
σχετικά με την οριοθέτηση ρεμάτων στο σχέδιο Πόλης Καλάθου, ένα θέμα 
που προέκυψε από την αλλαγή της νομοθεσίας διαχείρισης των ρεμάτων. Η 
ομάδα των μελετητών συμμετέχει σε συναντήσεις της Υπηρεσίας με τον 
μελετητή των ρεμάτων για την επίλυση των επιμέρους θεμάτων που 
προέκυπταν. Τη μελέτη οριοθέτησης των ρεμάτων είχε ήδη αναλάβει ο 
Δήμος Ρόδου (ως διάδοχος του π. Δήμου Λινδίων) με απευθείας ανάθεση 
σχετικής μελέτης σε τρίτο ιδιώτη μελετητή μηχανικό (αρ. πρωτ. σύμβασης 
105/7-1-2009). Η συγκεκριμένη μελέτη ολοκληρώθηκε και κατατέθηκε 
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στην αρμόδια προς έγκριση αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου), χωρίς 
όμως να έχει εγκριθεί μέχρι σήμερα.   
 
38. Με την με αρ. 714/27-3-18 επιστολή τους οι μελετητές απευθύνθηκαν 
στο Δήμο Ρόδου ζητώντας να προχωρήσουν οι διαδικασίες λύσης της 
σύμβασης, αναφέροντας …« κατά τη διαδικασία της λύσης θα καθορισθεί το 
υπολειπόμενο έργο με την σύνταξη του αναγκαίου συγκριτικού πίνακα 
διατηρώντας το δικαίωμα της νόμιμης αποζημίωσης σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις»   
 
39. Με το με αρ. πρωτ. 99/22-1-19 έγγραφό της, η ομάδα εκπόνησης της 
παραπάνω μελέτης «Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης Οικισμού 
Καλάθου Ρόδου και Σύγκριση Κτηματολογικών Διαγραμμάτων 
Κτηματογράφησης και Κτηματολογίου», απευθυνόμενη προς το Δήμο 
Ρόδου αιτείται τη λύση της σύμβασης  
 
Αναλυτικότερα, επί του εγγράφου αυτού αναφέρονται: 
 
     Στην παρ. Δ:   
 
…«Δ) Ειδική Δήλωση διακοπής εργασιών – Αίτημα λύσης της σύμβασης. 
Επειδή, όπως προαναφέραμε οι εργασίες εκπόνησης της μελέτης έχουν 
διακοπεί από το 1998 λόγω υπερημερίας του εργοδότη, η επιστολή μας 
αυτή έχει την θέση Ειδικής Δήλωσης διακοπής εργασιών με ταυτόχρονο 
Αίτημα λύσης της σύμβασης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 
34 (παρ. 2α, 2γ και 4) του Ν.3316/2005 & άρθρο 192 (παρ. 3α και 3γ) του 
Ν. 4412/16).  
 
Τα στοιχεία της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών είναι : 
 
Λόγοι της διάλυσης : υπέρβαση της οριακής προθεσμίας της σύμβασης 
χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, αναστολή της εκπόνησης της μελέτης επί 
20ετία με υπαιτιότητα του εργοδότη, διακοπή των εργασιών για διάστημα 
μεγαλύτερο των 3 μηνών λόγω γεγονότων που συνιστούν υπερημερία του 
εργοδότη. 
 
Περαιωμένα τμήματα της μελέτης : ανασύνταξη των κτηματογραφικών 
διαγραμμάτων και την ψηφιοποίηση της πολεοδομικής μελέτης = τμήμα 
των εργασιών του κεφαλαίου Α’. Η αξία τους αντιστοιχεί σε ποσό 
μεγαλύτερο από αυτό που πληρώθηκε με τον 1ο Λογαριασμό ποσού 
6.508.875 δρχ. που έχει εξοφληθεί, ενώ το υπόλοιπο δεν θα πληρωθεί ποτέ 
λόγω συνταξιοδότησης του τοπογράφου μελετητή. 
 
Υπολειπόμενες εργασίες της μελέτης : Το Β’ και Γ’ κεφάλαιο. 
 
Αίτηση καταβολής νόμιμης αποζημίωσης : Η προβλεπόμενη νόμιμη 
αποζημίωση, την οποία αιτούμαστε να μας καταβληθεί ανέρχεται σε 
29.300,47 € όπως αναλύθηκε παραπάνω.  
 
Αίτημα λύσης της σύμβασης : Αιτούμεθα την λύση της σύμβασης. » … 
 
      
     Στην παρ. Α: 
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… « Α) Ιστορικό : 
Στις 27/06/1996 υπογράφεται η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης 
του θέματος και ξεκινούν οι εργασίες.  
Η μελέτη προχώρησε μέχρι την ανασύνταξη των κτηματογραφικών 
διαγραμμάτων και την ψηφιοποίηση της πολεοδομικής μελέτης. Στις 
05/05/1997 παραδόθηκαν οι εργασίες αυτές και ο 1ος λογαριασμός ποσού 
6.508.875 δρχ. ο οποίος εξοφλήθηκε έως 27/08/1998.  
Στις 12-8-1998 γίνεται η Β’ ανάρτηση και στις 26-11-1998 μας 
αποστέλλονται οι δηλώσεις ιδιοκτησίας που υποβλήθηκαν και μας ζητείται 
να συμπληρωθούν τα υπόβαθρα με την ζώνη απαλλοτρίωσης της Εθνικής 
Οδού και την τροποποίηση του σχεδίου πόλης στα Ο.Τ. 70 & 61. 
Παράλληλα ξεκινά η προσπάθεια μετεγγραφής της ζώνης απαλλοτρίωσης 
της Εθνικής Οδού (τμήμα που διέρχεται μέσω του ρυμοτομικού σχεδίου 
Καλάθου) στο Κτηματολόγιο. Η προσπάθεια αυτή κράτησε πολλά χρόνια, με 
συνεχείς συσκέψεις, συναντήσεις κλπ, στις οποίες συμμετείχαμε όποτε 
κληθήκαμε.  
Το μέχρι αυτό το σημείο ιστορικό αναφέρεται πιο αναλυτικά και στην ε) 
σχετική επιστολή μας. 
Στις 21-4-2000 εγκρίθηκε με την απόφαση 88/2000 του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Λινδίων ο καθορισμός της συμβατικής αμοιβής της 
μελέτης σε 37.491.080. Η απόφαση αυτή ελέγχθηκε από την περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου (αρ. πρωτ. 11291/2000 και 9819/2000/ 16-01-2001) 
Στις 29-10-2002 υποβάλλουμε την δ) σχετική απλή επιστολή μας, ζητώντας 
με βάση το άρθρο 21 παραγρ. 2 του Ν.716/77 την διακοπή της σύμβασης. 
Η αίτηση αυτή δεν προχώρησε ενώ το μέχρι τότε κόστος από προμήθειες 
εγγυητικών επιστολών ήταν 500.000 δρχ. 
Στις 3/5/2004 καλούμαστε σε σύσκεψη ώστε να ξαναγίνει προσπάθεια να 
προχωρήσει η μελέτη με το υφιστάμενο πρόβλημα της μη μετεγγραφής της 
ζώνης απαλλοτρίωσης στο Κτηματολόγιο. Και η προσπάθεια αυτή δεν έχει 
αποτέλεσμα.      
Στις 17/8/2011 μετά την δεύτερη αλλαγή της δομής των οργανισμών 
τοπικής αυτοδιοίκησης ορίζονται νέοι επιβλέποντες από την νέα 
Διευθύνουσα Υπηρεσία (γ) σχετικό) και γίνεται προσπάθεια εξέλιξης της 
μελέτης. Βέβαια με τις νέες απαιτήσεις της πολεοδομικής νομοθεσίας 
έπρεπε να προχωρήσει η οριοθέτηση των ρεμάτων.  
Έτσι στις 21-3-2012 (β) σχετικό) συμμετέχουμε σε συνάντηση σχετικά με 
την οριοθέτηση ρεμάτων στο σχέδιο Πόλης Καλάθου (νέο ανυπέρβλητο 
πρόβλημα στην εξέλιξη της μελέτης) και στην συνέχεια συμμετέχουμε σε 
συναντήσεις της Υπηρεσίας με τον μελετητή των ρεμάτων για την επίλυση 
των θεμάτων που προέκυπταν.   
Η μελέτη οριοθέτησης των ρεμάτων που γίνεται προβλέπει αφενός μεγάλο 
κόστος έργων που ο Δήμος αδυνατεί να αναλάβει και αφετέρου την 
σύνταξη σχετικής περιβαλλοντικής μελέτης την οποία ο Δήμος δεν έχει 
ολοκληρώσει μέχρι σήμερα. 
Στις 27-3-2018 υποβάλλουμε την α) σχετική επιστολή μας, ζητώντας εκ 
νέου την λύση της σύμβασης αφού από το 1998 δεν υπάρχει καμία εξέλιξη 
στην εκπόνηση της μελέτης και από το 2012 καμία ενημέρωσή μας σχετικά.  
 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο εργοδότης έχει ουσιαστικά προβεί στην 
λύση της σύμβασης, χωρίς τυπικά να έχει ακολουθήσει τις προβλεπόμενες 
διαδικασίες (έκδοση απόφασης διάλυσης κλπ) αφού η τελευταία ενέργειά 
του σχετικά με την μελέτη ήταν τον Μάρτιο του 2012.» … 
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     Στην παρ. Β: 
 
… «Β) Νομοθεσία : 
Η ισχύουσα Νομοθεσία προβλέπει τα ακόλουθα για την λύση μιας σύμβασης 
εκπόνησης μελέτης από τον εργοδότη : 
Το άρθρο 14 του Π.Δ. 194 της 8/15-3-1979 (ΦΕΚ 53Α), περί εκτελέσεως 
των άρθρων 11 και επόμενα του Ν. 716/1977, και ειδικότερα η παράγρ. 2 
καθορίζει την αποζημίωση του άρθρου 17 του Ν.716/1977 για την λύση της 
σύμβασης από τον εργοδότη κατά την διάρκεια εκπόνησης κάποιου σταδίου 
της μελέτης σε 30% του υπολειπομένου χρηματικού αντικειμένου του 
σταδίου + 10% του χρηματικού αντικειμένου των υπολειπομένων σταδίων. 
Η συγκεκριμένη μελέτη δεν προέβλεπε στάδια στην εκπόνησή της οπότε 
νοείται ότι εκπονείται σε ένα στάδιο όπως και γινόταν με την παράλληλη 
μελέτη των διάφορων κεφαλαίων μετά την ψηφιοποίηση των υποβάθρων.  
Ο καθορισμός του ύψους της αποζημίωσης γίνεται με Πρωτόκολλο 
κανονισμού τιμής μονάδας νέων εργασιών. 
Το άρθρο 36 του Ν.3316/2005 και ειδικότερα η παράγρ. 2 καθορίζει 
αντίστοιχα την αποζημίωση του άρθρου 34 του Ν.3316/2005 για την λύση 
της σύμβασης από τον εργοδότη κατά την διάρκεια εκπόνησης κάποιου 
σταδίου της μελέτης με τον ίδιο τρόπο, δηλ. πάλι σε 30% του 
υπολειπομένου χρηματικού αντικειμένου του σταδίου. 
Ο Ν. 4412/2016, περιλαμβάνει αντίστοιχες διατάξεις για την λύση της 
σύμβασης από τον εργοδότη κατά την διάρκεια εκπόνησης κάποιου σταδίου 
της μελέτης (άρθρο 192 παρ. 2) και για τον καθορισμό της αποζημίωσης 
(άρθρο 194 παραγρ. 2) και μάλιστα κατά τον ίδιο τρόπο, δηλ. πάλι σε 30% 
του υπολειπομένου χρηματικού αντικειμένου του σταδίου. 
 
Επειδή, όπως προαναφέραμε, ο εργοδότης έχει ουσιαστικά προβεί στην 
λύση της σύμβασης χωρίς τυπικά να έχει ακολουθήσει τις προβλεπόμενες 
διαδικασίες, αναγκαζόμαστε να ζητήσουμε τη λύση της σύμβασης με αίτησή 
μας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Π.Δ. 194 της 8/15-3-1979 που καθορίζει 
την διαδικασία για την λύση της σύμβασης με αίτηση του αναδόχου λόγω 
υπερημερίας του εργοδότη που προβλέπει το άρθρο 21 του Ν.716/1977. 
Αντίστοιχες προβλέψεις υπάρχουν στο άρθρο 34 (παρ. 2α και 2γ) του 
Ν.3316/2005 και στο άρθρο (άρθρο 192 παρ. 3α και 3γ) του Ν. 4412/2016 
που καθορίζουν την διαδικασία για την λύση της σύμβασης με αίτηση του 
αναδόχου λόγω υπερημερίας του εργοδότη.» … 
 
 
     Στην παρ. Γ όπου και γίνεται υπολογισμός της αποζημίωσης:  
 
… «Γ) Αποζημίωση : 
Η προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία αποζημίωση (που 
καθορίζεται με ΠΚΝΤΜΕ) είναι ίση με το σε 30% του υπολειπομένου 
χρηματικού αντικειμένου του σταδίου που διακόπηκε η εκπόνησή του (στην 
περίπτωσή μας όλης της μελέτης αφού δεν ορίζονται στάδια με ενδιάμεσες 
προθεσμίες και αμοιβές). Η αποζημίωση αυτή προσαυξάνεται με την θετική 
ζημία του αναδόχου, δηλαδή τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η ομάδα μας 
όλο αυτό το χρονικό διάστημα, επειδή ο εργοδότης αν και έχει ουσιαστικά 
προβεί στην λύση της σύμβασης εδώ και πολλά χρόνια δεν έχει 
ακολουθήσει τις τυπικά προβλεπόμενες διαδικασίες. 
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1) Υπολογισμός του 30% του υπολειπομένου χρηματικού αντικειμένου της 
μελέτης (θεωρουμένης σαν ένα στάδιο) : 
 
Επειδή ο τοπογράφος της ομάδας μελέτης, έχει συνταξιοδοτηθεί όπως είναι 
γνωστό στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, η οφειλόμενη αποζημίωση θα 
υπολογισθεί μόνο επί των εργασιών του κεφαλαίου Γ που αντιστοιχούν 
στην πολεοδόμο της ομάδας μελέτης παρόλο που σαν εκπρόσωπος της 
ομάδας μελέτης συμμετείχε σε συσκέψεις, συναντήσεις κλπ που αφορούσαν 
στο σύνολο της μελέτης.  
Η συμβατική αμοιβή της μελέτης όπως υπολογίσθηκε το 1998 ήταν χωρίς 
το ΦΠΑ : 37.491.080 δρχ. μετά την έκπτωση υπέρ του Δημοσίου ή 
42.342.447 πριν από αυτήν. Ο συντελεστής λ του Α’ τριμήνου του 1998 
ήταν 45,45 όπως αναφέρεται και στον καθορισμό της συμβατικής αμοιβής. 
Οι αντίστοιχοι αριθμοί σε νομισματικές μονάδες Ευρώ είναι : αμοιβή 
124.262,50 € (=42.342.447 / 340,75) και συντελεστής λ = 0,13338 (= 
45,45 / 340,75). 
Ο συντελεστής αναπροσαρμογής λ’ το Α’ τριμ. του 2012, ήταν 0,23368 όσο 
και σήμερα οπότε ο λόγος (λ’/λ) για την αναπροσαρμογή της αμοιβής της 
μελέτης είναι : 0,23368 / 0,13338 = 1,7520, 
Οι εργασίες του κεφαλαίου Γ έχουν προβλεπόμενη αμοιβή σύμφωνα με τον 
πίνακα καθορισμού της συμβατικής αμοιβής ίση με το ποσό των 194.250 
δρχ. * 45,45 = 8.828.6625,50 δρχ. ή 25.909,50 €. Η αμοιβή αυτή με την 
εφαρμογή του συντελεστή αναπροσαρμογής λ’ / λ = 1,752  γίνεται : 
25.909,50 * 1,752 = 45.393,44 € και το 30% αυτής είναι :  45.393,44 * 
30% = 13.618,03 €. 
 
2) Υπολογισμός εξόδων – θετικής ζημίας της αναδόχου πολεοδόμου από το 
1996 έως το 2018 : 
 
Για την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, αξίας 700.000 
δρχ. ή 2.054,29 € είχε καταβληθεί σε προμήθειες μέχρι τέλους του 2018 
ποσό ίσο με 2.054,29 * 0,65% * 4 τριμ. * 22 χρόνια = 1.175,05 €. Στο 
ποσό αυτό προστίθενται οι αναλογούντες τόκοι λόγω της τμηματικής κατ’ 
έτος καταβολής του για τον ευκολότερο υπολογισμό των οποίων 
εφαρμόζεται ο συντελεστής αναπροσαρμογής λ’ / λ = 1,752 οπότε το ποσό 
που καταβλήθηκε σε προμήθειες διαμορφώνεται σε : 1.175,05 * 1,752 = 
2.058,69 €.  
Από την αρχή της σύμβασης μέχρι σήμερα ασχοληθήκαμε αρκετές ώρες με 
την μελέτη, όχι μόνο ως προς το 1ο κεφάλαιο (κτηματογράφηση – 
ψηφιοποίηση) αλλά και σε θέματα του Γ’ κεφαλαίου μια και στην περιοχή 
εκδίδονταν οικοδομικές άδειες, γίνονταν μεταβιβάσεις, έργα από τον Δήμο 
κλπ. Αναλυτικές περιπτώσεις αναφέρονται παρακάτω.  
Ειδικά μέχρι το 2008 ο ρόλος του πολεοδόμου μελετητή της ομάδας σε 
κάθε πράξη της Διοίκησης στην περιοχή ήταν καθοριστικός και η συμμετοχή 
του αναγκαία διότι ήταν η πρώτη πράξη Εφαρμογής που εκπονούνταν από 
τις υπηρεσίες της Νομαρχίας Δωδεκανήσου. Ιδιαίτερα λόγω της ύπαρξης 
του Κτηματολογίου δεν ήταν εύκολο να εφαρμοσθούν οι διαδικασίες που 
εφαρμόζονταν στην υπόλοιπη Ελλάδα. 
Μετά την κτηματογράφηση διαπιστώθηκε ότι ρέματα αποτυπωμένα 
κτηματολογικά είχαν αλλάξει ροή και έπρεπε να γίνει αποχαρακτηρισμός 
τους, οπότε ασχοληθήκαμε με την επίλυση αυτού του θέματος 
(συνεννοήσεις με το Κτηματολόγιο Ρόδου κλπ) μιας και δεν υπήρχε σχετικό 
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προηγούμενο. Επίσης, όπως προαναφέρθηκε συμμετείχαμε μετά το 2012 σε 
συναντήσεις της Υπηρεσίας με τον μελετητή των ρεμάτων για την επίλυση 
των θεμάτων που προέκυπταν. Η συμμετοχή στις συναντήσεις αυτές και οι 
μετέπειτα συνεννοήσεις αντιστοιχούν σε 3 ημέρες εργασίας της πολεοδόμου 
της ομάδας μας, 
Κατά το διάστημα που η μελέτη ήταν ανενεργή μας ζητήθηκε από τον 
εργοδότη να εκφέρουμε γνώμη και να προτείνουμε σχεδιαστικές σημειακές 
παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση αρκετών αιτημάτων πολιτών που 
αφορούσαν την οικοδόμηση και την τακτοποίηση ιδιοκτησιών ενόψει της 
σύνταξης της πράξης εφαρμογής. Δηλαδή σε οικοδομικά τετράγωνα που 
κάποιος ήθελε να οικοδομήσει γινόταν μια τοπική άτυπη τακτοποίηση 
(υπολογισμός εισφορών, πιθανά νέα όρια οικοπέδου) και καθορισμός 
τμήματος εντός της ιδιοκτησίας που μπορούσε να οικοδομηθεί άμεσα. 
Αντίστοιχη διαδικασία γινόταν από εμάς και σε περιπτώσεις διανομών 
μεγάλων μερίδων, χρησικτησιών, εκδόσεων βεβαιώσεων αρτιότητας κλπ.  
Στις παραπάνω περιπτώσεις η Διευθύνουσα Υπηρεσία έδινε άτυπα τα 
ιδιοκτησιακά στοιχεία σε εμάς και εμείς παραδίδαμε στην υπηρεσία μια ή 
δύο προτάσεις σύμφωνες με το πνεύμα της μελέτης για να συζητηθούν 
υπηρεσιακά και να απαντηθεί το αίτημα του πολίτη. Για την ανταπόκρισή 
μας στα αιτήματα αυτά των πολιτών και του εργοδότη δαπανήθηκε χρόνος 
που αντιστοιχεί σε 7 ημέρες εργασίας της πολεοδόμου της ομάδας μας.    
Από τον εργοδότη μας ζητήθηκε το 2002 να υποβάλλουμε θεωρημένα τα 
σχέδια και τους πίνακες ιδιοκτησίας της ζώνης απαλλοτρίωσης ώστε να 
ολοκληρωθεί η μεταγραφή της. Για την εργασία αυτή απασχολήθηκε η 
πολεοδόμος της ομάδας (εκτός από τον τοπογράφο) για 5 ημέρες εργασίας. 
Στην συνέχεια κληθήκαμε και συμμετείχαμε σε πολλές συναντήσεις και 
συσκέψεις στον Δήμο, την Νομαρχία και το Κτηματολόγιο Ρόδου μέχρι να 
ολοκληρωθεί, μετά από 10 χρόνια περίπου, η μετεγγραφή της Ζώνης 
απαλλοτρίωσης. Η προετοιμασία κάθε φορά, η συμμετοχή στις συναντήσεις 
αυτές και οι μετέπειτα συνεννοήσεις αντιστοιχούν σε 10 ημέρες εργασίας 
της πολεοδόμου της ομάδας μας, 
Για τις παραπάνω 3+7+5+10 = 25 ημέρες εργασίας της πολεοδόμου της 
ομάδας κατά το διάστημα που η μελέτη ήταν ανενεργή αντιστοιχεί αμοιβή 
για τον υπολογισμό της οποίας θα χρησιμοποιηθεί το άρθρο ΓΕΝ. 4  του 
Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών (ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/16-5-2017 
(ΦΕΚ 2519Β/20-7-2017) Υπουργική Απόφαση και εγκύκλιος 4 /ΔΝΣβ/Οικ. 
21613/Φ.Ν.439.6/16-3-18 του Υπ. Υποδ. & Μετ. για την αναπροσαρμογή 
της τιμής του συντελεστή (τκ) για το έτος 2018: τκ = 1,211). Οπότε 
προκύπτει αμοιβή πολεοδόμου : 25 ημ * 450,00 €/ημ * 1,211=13.623,75 
€. 
 
Με βάση τα παραπάνω η θετική ζημία του αναδόχου ανέρχεται στο ποσό 
των : 2.058,69+13.623,75 = 15.682,44 € και η οφειλόμενη αποζημίωση 
διαμορφώνεται σε 13.618,03 + 15.682,44 = 29.300,47 €. »… 
 
 
40. Επί των όσων αναγράφονται στο παραπάνω έγγραφο της ομάδας 
μελετητών με αρ. πρωτ. 99/22-1-19, η Δνση μας εν γένει συμφωνεί, εκτός 
από τα αναγραφόμενα στην παρ. Γ όπου υπολογίζονται οι αποζημιώσεις.  
 

Συγκεκριμένα: 
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_Στην παρ. 1 (Υπολογισμός του 30% του υπολειπομένου χρηματικού 
αντικειμένου της μελέτης (θεωρουμένης σαν ένα στάδιο)), η μελετητική 
ομάδα αναφέρει:  
 
   Η συμβατική αμοιβή της μελέτης όπως υπολογίσθηκε το 1998 ήταν χωρίς 
το ΦΠΑ : 37.491.080 δρχ. μετά την έκπτωση υπέρ του Δημοσίου ή 
42.342.447 πριν από αυτήν.  
   Ο συντελεστής λ του Α’ τριμήνου του 1998 ήταν 45,45 όπως αναφέρεται 
και στον καθορισμό της συμβατικής αμοιβής. 
   Οι αντίστοιχοι αριθμοί σε νομισματικές μονάδες Ευρώ είναι : αμοιβή 
124.262,50 € (=42.342.447 / 340,75) και συντελεστής λ = 0,13338 (= 
45,45 / 340,75). 
   Ο συντελεστής αναπροσαρμογής λ’ το Α’ τριμ. του 2012, ήταν 0,23368 
όσο και σήμερα οπότε ο λόγος (λ’/λ) για την αναπροσαρμογή της αμοιβής 
της μελέτης είναι : 0,23368 / 0,13338 = 1,7520, 
   Οι εργασίες του κεφαλαίου Γ έχουν προβλεπόμενη αμοιβή σύμφωνα με 
τον πίνακα καθορισμού της συμβατικής αμοιβής ίση με το ποσό των 
194.250 δρχ. * 45,45 = 8.828.6625,50 δρχ. ή 25.909,50 €.  
   Η αμοιβή αυτή με την εφαρμογή του συντελεστή αναπροσαρμογής λ’ / λ 
= 1,752  γίνεται : 25.909,50 * 1,752 = 45.393,44 € και το 30% αυτής 
είναι :  45.393,44 * 30% = 13.618,03 €. 
 
Η παραπάνω όμως υπολογιζόμενη αμοιβή των 45.393,44 €, δεν περιέχει 
την προβλεπόμενη συνολική έκπτωση (5% + 15% (βάσει του άρθ. 5 του 
Ν.4315/14)). Εφαρμόζοντας λοιπόν την προβλεπόμενη έκπτωση του 20%, 
το ποσόν της αμοιβής γίνεται 45.393,44 * 0,80 = 36.314,75 €, οπότε και 
το 30% αυτής ανέρχεται στο ποσό των 10.894,43 € (=36.314,75 * 30%)     
 
_Στην παρ. 2 (Υπολογισμός εξόδων – θετικής ζημίας της αναδόχου 
πολεοδόμου από το 1996 έως το 2018), η Δνση μας δέχεται εν γένει ως 
σωστό τον υπολογισμό της προμήθειας εγγυητικής επιστολής που εκ νέου 
υποβλήθηκε από την εκπρόσωπο των μελετητών κ. Σωτρίλλη, σύμφωνα με 
τον οποίο  
 
… « Για την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, αξίας 
700.000 δρχ. ή 2.054,29 € είχε καταβληθεί σε προμήθειες, από το τέλος 
του 2002 μέχρι τέλους του 2018 ποσό ίσο με 2.054,29 * 0,65% * 4 τριμ. * 
16 χρόνια = 854,58 €. Στο ποσό αυτό προστίθενται οι αναλογούντες τόκοι 
λόγω της τμηματικής κατ’ έτος καταβολής του για τον ευκολότερο 
υπολογισμό των οποίων εφαρμόζεται ο συντελεστής αναπροσαρμογής λ’ / λ 
= 0,23368 / 0,16131 = 1,4486, οπότε το ποσό που καταβλήθηκε σε 
προμήθειες διαμορφώνεται σε : 854,58 * 1,4486 = 1.237,94 €.  
Για το ποσό αυτό που βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία κόστους δεν 
υπολογίζεται το προβλεπόμενο ποσοστό προσαύξησης 30% για γενικά 
έξοδα, όφελος αναδόχου κλπ»…. 
δηλ. η υπηρεσία μας δέχεται εν γένει ως σωστό το ποσό των 1.237,94 €.    
 
Αναφορικά όμως με τον υπολογισμό των επιπλέον αμοιβών των μελετητών 
για την απασχόλησή τους με τα θέματα που αφορούσαν:   
 

• τον αποχαρακτηρισμό των αποτυπωμένων κτηματολογικών ρεμάτων που 
είχαν αλλάξει ροή όπου και έπρεπε να γίνουν συναντήσεις με τον μελετητή 
των ρεμάτων (3 ημέρες εργασίας σύμφωνα με τους μελετητές) 



15 

 

• την πρόταση σχεδιαστικών σημειακών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση 
διαφόρων αιτημάτων πολιτών που αφορούσαν την οικοδόμηση και την 
τακτοποίηση ιδιοκτησιών ενόψει της σύνταξης της πράξης εφαρμογής (7 
ημέρες εργασίας σύμφωνα με τους μελετητές) 

• την υποβολή θεωρημένων σχεδίων και πινάκων ιδιοκτησίας της ζώνης 
απαλλοτρίωσης ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή της (5 ημέρες εργασίας 
σύμφωνα με τους μελετητές) 

• την συμμετοχή σε συναντήσεις και συσκέψεις στον Δήμο, την Νομαρχία και 
το Κτηματολόγιο Ρόδου μέχρι να ολοκληρωθεί η μετεγγραφή της Ζώνης 
Απαλλοτρίωσης (10 ημέρες εργασίας σύμφωνα με τους μελετητές, 
συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας κάθε φορά, της συμμετοχής στις 
συναντήσεις καθώς και των μετέπειτα συνεννοήσεων), 
 
η υπηρεσία μας, αναγνωρίζοντας αφενός την προσφορά των μελετητών, 
λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι: 
α) η συμμετοχή αυτών στις διάφορες συναντήσεις δεν είχε χαρακτήρα 
αποκλειστικότητας παρά συνδυαζόταν και με άλλες ιδιωτικές τους 
δραστηριότητες  
β) είναι αντικειμενικά δύσκολο να προσδιορισθεί με ακρίβεια ο χρόνος που 
δαπανήθηκε από πλευράς τους για τα παραπάνω, ειδικά στην προκειμένη 
περίπτωση όπου αναφερόμαστε σε μία αρκετά παλαιά σύμβαση επί της 
οποίας έχουν αλλάξει τόσο ο εργοδότης (ξεκίνησε από την π. Κοινότητα 
Καλάθου και έχει μετακυλησθεί στον ενιαίο Δήμο Ρόδου) όσο και οι 
επιβλέποντες και δεν υπάρχουν στο αρχείο της υπηρεσίας μας επίσημα 
καταγεγραμμένα στοιχεία (όπως για παράδειγμα σχετικά έγγραφα ή 
αναφορές) πάνω στο θέμα του χρόνου εργασίας που δαπανήθηκε από τους 
μελετητές, σε αντιδιαστολή με τους χρόνους εργασίας που επικαλείται η 
ομάδα μελετητών. 
Επιπροσθέτως, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 
147Α) περί «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το 
άρθρο 376 παρ. 2 αυτού όπου αναφέρεται: 
«Συμβάσεις της παρ.1, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος, εκτελούνται, σύμφωνα με το καθεστώς που 
ίσχυε κατά το χρόνο της σύναψής τους….», συνεπώς δεν έχει εφαρμογή  η 
Υπουργική  Απόφαση  ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9.8.2005 περί «Έγκρισης 
Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη 
Διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005», με τις ετήσιες  
εγκυλίους  για την αναπροσαρμογή της τιμής του συντελεστή (ΤΚ).   
Οι Δημόσιες Συμβάσεις του πεδίου εφαρμογής των Ν. 3316/2005 και 
4412/2016, στα πλαίσια των οποίων εφαρμόζεται η προαναφερόμενη 
ΔΜΕΟ, υπόκειται σε εκπτώσεις οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις έχει 
παρατηρηθεί και παρατηρείται το φαινόμενο των Ασυνήθιστα Χαμηλών 
Προσφορών. 
Συνεπώς ο υπολογισμός της αμοιβής απασχόλησης σύμφωνα με το άρθρο 
ΓΕΝ 4 του Κανονισμού Προεκτιμώμενων δεν αφορά στην περίπτωση της 
παρούσας Σύμβασης. 
Μετά τα παραπάνω, η υπηρεσία θεωρεί με ορθή κρίση και προς όφελος του 
Δήμου και προτείνει την κατ΄ αποκοπή αποζημίωση επί των παραπάνω 
επιπλέον εργασιών από τους μελετητές το ποσό των 2.867,63 €. 
Συνεπώς, η θετική ζημία του αναδόχου ανέρχεται στο ποσό των : 1.237,94 
+ 2.867,63 = 4.105,57 €  (αντί  15.682,44 € σύμφωνα με την πρόταση 
των μελετητών). 
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Οπότε και η οφειλόμενη αποζημίωση διαμορφώνεται σε 10.894,43 + 
4.105,57 = 15.000,00 € (αντί  29.300,47 € σύμφωνα με την πρόταση των 
μελετητών)   
 
41. Επί των όσων αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, 
ενημερώθηκε προφορικά από τη Δνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού η 
εκπρόσωπος των μελετητών κ. Σωτρίλλη Μαριέττα όπου και εν συνεχεία 
συντάχθηκε από τον προϊστάμενο της Δνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού 
κατ΄ αντιπαράσταση αυτής (δηλ. της εκπροσώπου των μελετητών) και 
υπογράφηκε, σύμφωνα με την παρ. 3 του αρθ. 14 του ΠΔ 194/79 (ΦΕΚ 
53Α), το 1ο  Πρωτόκολλο Νέας Τιμής Μονάδος, το οποίο επισυνάπτεται στην 
παρούσα εισήγηση. 
 
 
 
Μετά τα παραπάνω και,   
 
λαμβάνοντας υπόψη ότι:  
 
α) από τους φορείς (πέραν του Δήμου Ρόδου) που έχουν την αρμοδιότητα 
για τα δύο βασικά θέματα που εμποδίζουν μέχρι σήμερα την πρόοδο της 
συγκεκριμένης μελέτης και συγκεκριμένα, της μεταγραφής της ζώνης 
απαλλοτρίωσης της Εθνικής Οδού εντός των ορίων σχεδίου πόλης Καλάθου 
καθώς και της έγκρισης οριοθέτησης των ρεμάτων εντός του σχεδίου 
αυτού, δεν υπάρχει πρόβλεψη για το πότε θα ολοκληρωθούν οι σχετικές 
διαδικασίες. Κάτι τέτοιο συνεπάγεται παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης 
της μελέτης (άγνωστο όμως μέχρι πότε) και κατ΄ επέκταση ενδεχόμενου 
μεγαλύτερου ύψους αποζημίωσης των μελετητών σε περίπτωση λύσης της 
σύμβασης αυτής σε μελλοντικό χρόνο         
 
β) η Δνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού έχει τη δυνατότητα να προβεί, μετά 
από αξιολόγηση και εν συνεχεία ενδεχόμενη χρήση όσων στοιχείων έχουν 
μέχρι σήμερα παραδοθεί από τους μελετητές, στην ολοκλήρωση της εν 
θέματι μελέτης,    

 
ζητείται: 

 
1. η έγκριση για τη λύση της με αρ. πρωτ. 430/27-6-96 σύμβασης εκπόνησης 

της μελέτης «Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης Οικισμού Καλάθου 
Ρόδου και Σύγκριση Κτηματολογικών Διαγραμμάτων Κτηματογράφησης και 
Κτηματολογίου» σύμφωνα με το άρθ. 14 (Λύση συμβάσεως υπό του 
εργοδότου – Αποζημίωσης του Αναδόχου)  του ΠΔ 194/79 (ΦΕΚ 53Α) 
 

2. η έγκριση του συνημμένου 1oυ Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος 
Νέων Εργασιών, που αφορά στην «Αποζημίωση του αναδόχου μετά την 
απόφαση λύσης της σύμβασης «Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης 
Οικισμού Καλάθου Ρόδου και Σύγκριση Κτηματολογικών Διαγραμμάτων 
Κτηματογράφησης και Κτηματολογίου» που περιλαμβάνει το 30% του 
υπολειπόμενου χρηματικού αντικειμένου της μελέτης, τις αναθεωρήσεις και 
αναπροσαρμογές του ποσού που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία, 
καθώς και  τη θετική ζημία του αναδόχου, στην οποία έχει υπολογισθεί η 
καταβολή σε προμήθειες για την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και η 
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αμοιβή των μελετητών για την απασχόλησή τους με επιπλέον θέματα που 
αφορούσαν στην μελέτη αυτή» 
 
Το παραπάνω 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών 
θα συμπεριληφθεί στον Τελικό Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών της Μελέτης 
που συντάσσεται από την υπηρεσία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.   
 

 
Ο επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» κ. Ε.Καρίκης καθώς 
και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ κ.Σ.Στάγκας ήταν απόντες από τη 
συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα. 
 
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση  της Υπηρεσίας , τις διατάξεις του άρθρου 65 του 

Ν.3852/2010 και του άρθρου 93   του Ν.3463/2006 και με απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων  μελών του Σώματος, 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 
1. Την έγκριση  λύσης  της με αρ. πρωτ. 430/27-6-96 σύμβασης 

εκπόνησης της μελέτης «Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής 
Μελέτης Οικισμού Καλάθου Ρόδου και Σύγκριση 
Κτηματολογικών Διαγραμμάτων Κτηματογράφησης και 
Κτηματολογίου» σύμφωνα με το άρθ. 14 (Λύση συμβάσεως 
υπό του εργοδότου – Αποζημίωσης του Αναδόχου)  του ΠΔ 
194/79 (ΦΕΚ 53Α) 

 
2. Την έγκριση του συνημμένου 1oυ Πρωτοκόλλου Κανονισμού 

Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών, που αφορά στην «Αποζημίωση 
του αναδόχου μετά την απόφαση λύσης της σύμβασης «Πράξη 
Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης Οικισμού Καλάθου Ρόδου 
και Σύγκριση Κτηματολογικών Διαγραμμάτων 
Κτηματογράφησης και Κτηματολογίου» που περιλαμβάνει το 
30% του υπολειπόμενου χρηματικού αντικειμένου της μελέτης, 
τις αναθεωρήσεις και αναπροσαρμογές του ποσού που 
απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και  τη θετική 
ζημία του αναδόχου, στην οποία έχει υπολογισθεί η καταβολή 
σε προμήθειες για την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και 
η αμοιβή των μελετητών για την απασχόλησή τους με επιπλέον 
θέματα που αφορούσαν στην μελέτη αυτή» 
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3. Το παραπάνω 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος 
Νέων Εργασιών θα συμπεριληφθεί στον Τελικό Συγκριτικό 
Πίνακα Εργασιών της Μελέτης που συντάσσεται από την 
υπηρεσία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.   

 

 
 

    ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        
 
 
 
 
                             ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ  

 


