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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  25/10/2019  Τακτικής Δημόσιας Συνεδρίασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
 

Αριθ. Πρακτικού: 18/25-10-2019    Αριθ. Απόφασης: 830/2019 
 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 25η Οκτωβρίου του  2019  ημέρα  Παρασκευή       
και ώρα 18.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το 
Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου                     
κ. Αντωνίου Β. Καμπουράκη. 
Το Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/56401/21.10.2019 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία 
δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  των 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.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  29.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

 2. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-Αντιδήμαρχος 31.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 4. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 32.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  
 5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήμαρχος   

 6.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ-Αντιδήμαρχος 33.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
 7.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

 8.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 34.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
 9.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  35.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
10.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-
Αντιδήμαρχος 

36.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

11. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 37.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

12.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 38.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 
13.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 39.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
14.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 40.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
15.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος 41.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
16.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 42.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΑΞΙΩΝ»  
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17.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 43.ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 
Γραμματέας Δ.Σ. 

18.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 44.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

19.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ. 45.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

20.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος  

46.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΡΟΔΟΥ» 

21.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 47.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

22.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   
 23.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   
24.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

25.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

26.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
27.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

28.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ   

 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος) 2.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ (δικ/νος) 

 
Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση είναι:  

1. Η  Γενική  Γραμματέας  Δήμου Ρόδου κα Κυριακή Νικολαϊδου 
2. Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Ρόδου κ. Θεόδωρος Παπαγεωργίου 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα 
εννέα (49) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι σαράντα  επτά  (47), 
άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με θέμα Ημερήσιας Διάταξης: 
 
 

Θ Ε Μ Α 38o : Έγκριση της υπ΄αριθ. 74/2019 Απόφασης Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής που αφορά στην «Έγκριση της υπ΄αριθ. 26/2019 
απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ιαλυσού για 
Γνωμοδότηση για την τροποποίηση σχεδίου πόλεως Ιαλυσού εντός 
του Ο.Τ._65Β που αφορά σε χώρο Εκκλησίας». 

 
Ο Αντιδήμαρχος κ. Κ.Ταρασλιάς εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του 
Σώματος την υπ΄αριθ. 74/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η 
οποία έχει ως εξής: 

Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής την 
υπ’ αριθ. 26/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ιαλυσού με την 
οποία γνωμοδοτεί θετικά  για την τροποποίηση σχεδίου πόλεως Ιαλυσού εντός του 
Ο.Τ._65Β που αφορά σε χώρο Εκκλησίας συμφωνά με το σχετικό έγγραφο της 
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Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού τμήμα μελετών και εφαρμογών με  αριθμό  
πρωτ. 43423/2019  και τις με αριθμό πρωτ, 1359/17.7.19 και 1432/30.7.19 
αιτήσεις της Ιεράς Μητρόπολης Ρόδου. 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την ΑΠ 1359-1432/2019 
εισήγηση της Δνσης πολεοδομικού Σχεδιασμού η οποία έχει ως κατωτέρω: 

Θέμα: Τροποποίηση σχεδίου πόλεως Ιαλυσού εντός του Ο.Τ._65Β που αφορά  σε 
χώρο εκκλησίας.  

Σχετ.:1)Η υπ’ αρ.πρ. 1432 /30-7-19 συμπληρωματική αίτηση και σχέδια Ιεράς 
Μητρόπολις Ρόδου 

          2)Η υπ’ αρ. πρωτ. 1359/17-7-19 αίτηση Ιεράς Μητρόπολις Ρόδου 

  Έχοντας υπόψη:  

1. Τις παραπάνω σχετικές αιτήσεις 

2. Το κτηματολογικό διάγραμμα και το πιστοποιητικό ιδιοκτησίας για το ακίνητο, 
με κτηματολογικά στοιχεία : Τόμος 30, Φύλλο 181, Φάκελος 2622, Μερίδα 356Α   
γαιών Τριαντών, με εμβαδόν 3.967 τ.μ., ιδιοκτησίας Ιεράς Μητρόπολης Ρόδου, εξ’ 
ολοκλήρου. 

3. Την υπ’ αριθμό 822/18-10-16 απόφαση Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου,  (ΦΕΚ 
239/ΑΑΠ/8-11-16) που αφορά στην «Σημειακή τροποποίηση του Ρυμοτομικού 
Σχεδίου οικισμού Ιαλυσού Δήμου Ρόδου, στο Οικοδομικό Τετράγωνο 65».  

4. Το Τοπογραφικό Διάγραμμα που συντάχθηκε από τον ιδιώτη πολιτικό μηχανικό 
Μιχαήλ Χατζημιχαήλ, στο οποίο εμφαίνεται η κτηματολογική μερίδα 356Α γαιών 
Τριαντών,  εντός του Ο.Τ. 65Β, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως 
Ιαλυσού, καθώς και η ευρύτερη περιοχή αυτού και αναγράφονται οι ισχύοντες 
οροί δόμησης, καθώς και οι προτεινόμενοι οροί δόμησης, σύμφωνα με την 
πρόταση τροποποίησης. 

5. Την Τεχνική έκθεση που συνοδεύει τη συγκεκριμένη αίτηση τροποποίησης και 
συντάχθηκε από τον ιδιώτη πολιτικό μηχανικό Μιχαήλ Χατζημιχαήλ, στην οποία 
μεταξύ άλλων αναφέρεται:  

 «  Το οικόπεδο στο οποίο πρόκειται να ανεγερθεί ο Ιερός Ναός αποτελεί τμήμα 
της με αριθμό 356 Α κτηματολογικής μερίδας γαιών Τιραντών του Κτηματολογίου 
Ρόδου, έκτασης 3.967,00 μ2, βρίσκεται στο τομέα Δ του ρυμοτομικού σχεδίου 
Ιαλυσού.  

     Το οικόπεδο  που αποτελεί το με αριθμό 65Β οικοδομικό τετράγωνο (χρήση 
εκκλησίας) είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές 
διατάξεις  Π.Δ. 8.8 1995 (ΦΕΚ 65 /Δ /04-09-1995)  όπως αναθεωρήθηκε  με το  
ΦΕΚ 239/ΑΑΠ/8-11-2016 περί αναθεώρησης σχεδίου πόλεως Ιαλυσού και ισχύουν 
οι παρακάτω όροι δόμησης : 

 ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ :   ............................. 1.000 τ.μ 

 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ :..............     15 μ. 

 ΚΑΛΥΨΗ ....................................     20% 

 ΔΟΜΗΣΗ......................................   0,40 

ΥΨΟΣ......................................    7,50 μ. + 2,00 μ. ύψος στέγης 
Σ.ΌΓΚΟΥ………………………… 5.50*Σ.Δ=2,20 

ΧΡΗΣΗ .......................... χώρος εκκλησίας 

 

O Ναός αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα :     
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το  υπόγειο  επιφανείας : 316.00τ.μ  που βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Ναού 
και  η χρήση του θα είναι βοηθητική αφού εκεί αναπτύσσονται  αποχωρητήρια 
ανδρών - γυναικών , ΑΜεΑ , το μηχανοστάσιο και χώροι αποθήκευσης. 

το ισόγειο, επιφανείας : 1.125,09 τ.μ. στο οποίο αναπτύσσονται  σε τρία κλίτη ο 
πρόναος, ο κυρίως Ναός , ο σολέας  ,το Ιερό Βήμα ενώ οι κεραμοσκεπείς 
ημιυπαίθριοι χώροι για την ομαλή μετάβαση του εκκλησιάσματος από το 
εσωτερικό, στον αύλειο χώρο του ναού  έχουν επιφάνεια  308,63 τ.μ.  . 

 το υπερώο, επιφάνειας : 488,38 τ.μ. στον οποίο αναπτύσσονται  χώρος 
εκδηλώσεων και  γυναικωνίτης και γραφείο εφημερίου. 

 Εκ των οποίων  επιφάνεια  316,0 τ.μ μετράει στη δόμηση  και επιφάνεια  172,38 
τ.μ  (εσωτερικός εξώστης ) δεν προσμετράει  στη δόμηση  . 

Συνολικά  πραγματοποιούμενα στοιχεία δόμησης  σύμφωνα με την μελέτη : 

κάλυψη :   1.125,09 + 308,63 = 1.433,72 τ.μ.  ποσοστό κάλυψης 36,14% 

δόμηση : 1125,09 + 316,0 = 1441,09 τ.μ.  

ύψος     : 16,25μ. / 23.50μ.  ΝΑΟΣ + ΣΤΕΓΗ /ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟ 

όγκος  :  17.267,79  κ.μ.   σ. όγκου 4,36 

τα επιτρεπόμενα  στοιχεία δόμησης  :       

κάλυψη : 20% * 3.967,00 =   793,40 τ.μ. 

δόμηση : 0,40 * 3.967,00 = 1.586,80 τ.μ 

ύψος   :  7.50μ.  + 2,00 μ 

όγκος  : 8727,40  κ.μ. 

Τα επιτρεπόμενα στοιχεία  για τα ποια ζητείται η παρέκκλιση (Ν 4067/12 αρθρ 27) 
είναι : 

κάλυψη :     ποσοστό    36,50 % 

ύψος     :      κυρίως Ναού      16,50 μ.  /  κωδωνοστασίου     25,80  μ                    

σ. όγκου  :    4,5 

     Η αιτούμενη τροποποίηση δεν επιφέρει μείωση στην συνολική επιφάνεια των 
κοινόχρηστων και των αναγκαίων κοινωφελών χώρων .  Δεν επιφέρει αύξηση του 
συντελεστή δόμησης και είναι σύμφωνη ως προς τις ισχύουσες χρήσεις γης. 

 Από την επιφάνεια του ισογείου πρόεκυψε η χωρητικότητα του Ναού (τετρακόσια 
πενήντα δύο 452- καθήμενοι) που ήταν η ελάχιστα απαιτητή για την Ενορία 
Ιαλυσού ,τη μεγαλύτερη στο νησί της Ρόδου , αφού αριθμεί πάνω από δώδεκα 
χιλιάδες κατοίκους. στην οποία θα ανεγερθεί ο εν λόγω Ναός .  

Στη Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία στον υφιστάμενο Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου ο συνωστισμός είναι συνεχής και οι πιστοί παρακολουθούν τη Θεια 
Λειτουργία από τον αύλειο χώρο σε συνθήκες που δεν συνάδουν με τη πίστη και 
τη παράδοση μας. 

Η τροποποίηση κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη των αναγκών των πιστών του 
ιερού ναού.» 

6. Τις διατάξεις  

α)Του Ν.Δ./τος της 17-7-1923 (ΦΕΚ 228/A/16-08-1923) όπως ισχύει σήμερα, με 
θέμα «Περί σχεδίων πόλεων κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομών 
αυτών» 

β)Του Β.Δ./τος 22-01-1971 (ΦΕΚ 34/Δ/06-02-1971) με θέμα «Περί εγκρίσεως 
του ρυμοτομικού σχεδίου Τριάντα (Ρόδου) και καθορισμού των όρων και 
περιορισμών  Δομήσεως των οικοπέδων αυτού». 
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γ)Του Β.Δ./τος 10-01-1972 (ΦΕΚ 7/Δ/15-01-1972) με θέμα «Περί επεκτάσεως 
του  ρυμοτομικού σχεδίου Τριάντα (Ρόδου) και καθορισμού των όρων και 
περιορισμών δόμησης   των οικοπέδων αυτού».  

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

ε)Του Ν.1337/1983 με θέμα «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων. Οικιστική 
ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις», όπως ισχύει σήμερα. 

ζ) του Ν. 1577/85 (ΦΕΚ 210/Α/18-12-85) « Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός»  
για όσες διατάξεις του εξακολουθούν να ισχύουν  

η)του Π.Δ./τος 23-02-1987 (ΦΕΚ 166/Δ/06-03-1987), με θέμα «Κατηγορίες και 
περιεχόμενο χρήσεων γης». 

θ)της Εγκ. ΔΤΕ/δ/43511/161/55/88, «Οδηγίες και προδιαγραφές για 
τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων.»  

ι)Της υπ’ αριθ. 73932/4915/04-08-1994 Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  
(ΦΕΚ 1052Δ’/11-10-1994), με θέμα «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου 
(Γ.Π.Σ.) του οικισμού Ιαλυσού της νήσου  Ρόδου (Ν. Δωδεκανήσου)»  

κ)Την υπ’ αριθ. 73932/4915/04-08-1994 Απόφ. ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1052/Δ/11-10-
94),  με θέμα «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του οικισμού 
Ιαλυσού της νήσου  Ρόδου (Ν. Δωδεκανήσου)» 

λ) Του Π.Δ/τος 08-08-1995 (ΦΕΚ 655/Δ/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».  

μ)Του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124Α’/13-6-1997), με θέμα «Βιώσιμη οικιστική 
ανάπτυξη των πόλεων και  οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις»  

ν)του Ν. 2831/00, ΦΕΚ140/Α/13-6-00, «Τροποποίηση των διατάξεων του 
Ν.1577/85 "Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός" και άλλες πολεοδομικές διατάξεις» 
(άρθρο 27,29) 

ξ)της Εγκ. 32737 / 8697 / 84 / 00 

ο)της Εγκ. 29454 / 21-7-03, της Εγκ. 18894/6/ 5-5-06 

π) της υπ’ αρ. (οικ) 1125/29-8-06 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας (ΦΕΚ 
17/ΑΑΠ/28-9-2006), «Έγκριση σημειακών τροποποιήσεων του Σχεδίου Πόλεως 
Ιαλυσού»          

ρ)του N.3852/10, ΦΕΚ (87/Α/7-6-10), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

σ) του Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/09-04-2012), με θέμα «Νέος Οικοδομικός 
Κανονισμός» 

τ) του Ν. 4315/14 (ΦΕΚ 269/Α/24-12-14) «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα 
- Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις» 

υ)Την υπ’ αριθμ. 822/18-10-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου 
Αιγαίου (ΦΕΚ 239/ΑΑΠ/8-11-2016)  με θέμα: «Σημειακή τροποποίηση του 
Ρυμοτομικού  Σχεδίου οικισμού Ιαλυσού Δήμου Ρόδου, στο Οικοδομικό Τετράγωνο 
65.» 

7. Τις τροποποιήσεις του σχεδίου πόλεως Ιαλυσού , σύμφωνα με τα αρχεία της 
υπηρεσίας μας, οι οποίες δημοσιεύτηκαν με: 

ΦΕΚ 1352/Δ΄/14-12-2005,  

ΦΕΚ 741/Δ΄/12-9-2006 , 

ΦΕΚ 17/ΑΑΠ’/28-9-2006,   
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ΦΕΚ 252/ΑΑΠ’/19-6-2007,  

ΦΕΚ 387/ΑΑΠ’/31-8-2007,  

ΦΕΚ 305/ΑΑΠ’/29-6-2009,                     

ΦΕΚ 432/ΑΑΠ’/7-9-2009, 

ΦΕΚ 433/ΑΑΠ’/7-9-2009  

ΦΕΚ 258/ΑΑΠ’/2-8-2012, 

ΦΕΚ 239/ΑΑΠ’/8-11-2016   

ΦΕΚ 287/ΑΑΠ’/19-12-2017,  

8. Την φωτογραφική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, όπως κατατέθηκε 
στην υπηρεσία μας. 

9.Τους όρους δόμησης εντός του οικοδομικού τετραγώνου Ο.Τ. 65Β με χρήση:              
«Χώρος για ανέγερση Εκκλησίας», της εγκεκριμένης  Πολεοδομικής Μελέτης 
Ιαλυσού (ΦΕΚ 239/ΑΑΠ/8-11-2016), οι οποίοι είναι οι εξής : 

Αρτιότητα 1000 τ.μ. 

Ελάχιστο Πρόσωπο 15,00 μ. 

Συντελεστής δόμησης 0,4 

Συντελεστής Κάλυψης 20% 

Μέγιστο Ύψος 7,50 μ. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Π.δ. της 8.8.1995 (ΦΕΚ 
655/Δ/04.09.1995) «Αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ιαλυσού 
νήσου Ρόδου                        (Ν. Δωδεκανήσου) και καθορισμός χρήσεων γης και 
όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτού ». 

   Οι όροι δόμησης ο οποίοι προτείνονται κατά παρέκκλιση των όρων δόμησης που 
ισχύουν στο Ο.Τ. 65 Β και είναι οι εξής :  

Όροι δόμησης. 

Αρτιότητα                              1000 τ.μ. 

Ελάχιστο Πρόσωπο                 15,00 μ.               

Συντελεστής δόμησης             0,4 

Συντελεστής Κάλυψης            36,50% 

Συντελεστής Όγκου                 4,5 

Μέγιστο Ύψος                        16,50 μ. / κωδωνοστασίου 25,80μ.  

 

10. Το γεγονός ότι σύμφωνα  με το άρθρο 27 «Ειδικές διατάξεις»  του Ν.4067/12    
(ΦΕΚ-79/Α/9-4-12) αναφέρεται ότι: 

«1. Σε κτίρια, κτιριακές υποδομές και εγκαταστάσεις που χαρακτηρίζονται ως 
ειδικά κτίρια δημόσιου ενδιαφέροντος ύστερα από απόφαση του Υπουργού 
"Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής" , επιτρέπονται παρεκκλίσεις 
του παρόντος νόμου που χορηγείται μετά από αιτιολογημένη τεχνική έκθεση και 
έγκριση του Κεντρικού Συμβούλιου Αρχιτεκτονικής…» 

11. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την παρ. 5 του Ν.4067/2012 , η οποία 
τροποποιήθηκε  με την παρ.25α,  του άρθρου 7 , του Ν.4315/14   (ΦΕΚ 
269/Α/24-12-14) αναφέρεται : 

«5.α. Για κτίρια του δημοσίου τομέα και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
Α και Β βαθμού, επιτρέπονται οι παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του παρόντος 
νόμου, καθώς και από τους όρους και περιορισμούς δόμησης της περιοχής, 
προστατευόμενης ή μη κατά τις ισχύουσες διατάξεις, εφόσον τούτο επιβάλλεται 
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για λειτουργικούς/αρχιτεκτονικούς λόγους ή η αρχιτεκτονική μελέτη είναι προϊόν 
δημόσιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, εφόσον δεν υποβαθμίζει το φυσικό και 
πολιτιστικό περιβάλλον.  

β. Οι παραπάνω παρεκκλίσεις εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής βάσει τεκμηριωμένου 
κτιριολογικού προγράμματος, τεχνικής έκθεσης ένταξης του κτιρίου στον 
πολεοδομικό περιβάλλον του και γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου 
Αρχιτεκτονικής».  

12. Το γεγονός ότι υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη για την ανέγερση νέου Ιερού  
Ναού Αγίων Πάντων της Ενορίας Κοιμήσεως Θεοτόκου Ιαλυσού της Ιεράς 
Μητρόπολης Ρόδου, η οποία έχει την έγκριση του Συμβουλίου Εκκλησιαστικής 
Αρχιτεκτονικής Κρήτης – Δωδεκανήσου (Σ.Ε.Α.Κ.Δ.) (Απόφαση 17 / Πρακτικό 2ο/ 
Συνεδρίαση 25-7-2018) 

   Κατόπιν των παραπάνω  και σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα 
της πρότασης τροποποίησης της πολεοδομικής μελέτης Ιαλυσού, στο Ο.Τ 65 Β, 
κατά την άποψη της υπηρεσίας μας, είναι δυνατή η έγκριση της παρέκκλισης των 
όρων δόμησης του συγκεκριμένου οικοδομικού τετραγώνου και ειδικότερα από :  

Συντελεστής κάλυψης       30%  σε  36,50% 

Μέγιστο Ύψος                   7,50μ. σε  16,50 μ. και ύψος  κωδωνοστασίου 25,80μ.  

και Συντελεστής Όγκου                    4,5 

    Θεωρούμε ότι με την τεχνική έκθεση της μελέτης έχει τεκμηριωθεί η ανάγκη 
της παρέκκλισης από τους ισχύοντες όρους δόμησης, εντός του Ο.Τ. 65Β, αφού 
δεν είναι επαρκείς για την ανέγερση του κατάλληλου ναού σύμφωνα με τα 
εκκλησιαστικά πρότυπα. 

Η πρόταση τροποποίησης έχει λάβει υπόψη τα πολεοδομικά κριτήρια 
τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου σύμφωνα με τις οδηγίες και τις 
προδιαγραφές της Εγκυκλίου ΔΤΕ/δ/43511/161/55/88 και των διατάξεων του 
Νόμου 4315/14. Με την προτεινόμενη τροποποίηση, δεν απομειώνονται ή 
καταργούνται οι κοινόχρηστοι χώροι  και εξασφαλίζεται η δυνατότητα ανέγερσης 
ενός κοινωφελούς κτιρίου απαραίτητου για την περιοχή. Επίσης, η συγκεκριμένη 
πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου Ιαλυσού πηγάζει από την κοινή 
ανάγκη και την κοινωνική ωφέλεια σε συνδυασμό με τη βελτίωση των 
πολεοδομικών συνθηκών της πόλης και το σεβασμό στο περιβάλλον 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και κατόπιν του σχετικού αιτήματος της Ιεράς 
Μητρόπολης Ρόδου για την τροποποίηση του σχεδίου πόλεως με την έγκριση 
παρέκκλισης από τους του ισχύοντες ορούς δόμησης εντός του Ο.Τ. 65Β, 
προκειμένου να ανεγερθεί ο ιερός ναός που απαιτείται για την κάλυψη των 
θρησκευτικών αναγκών της περιοχής, εισηγούμαστε τα παραπάνω στο Συμβούλιο 
της Δημοτικής Κοινότητας Ιαλυσού σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική 
νομοθεσία.    

 Παρακαλούμε για την γνωμοδότηση τους, όσον αφορά στην τροποποίηση του 
σχεδίου πόλεως Ιαλυσού, Ο.Τ. 65Β, σύμφωνα με την παρούσα εισήγηση και το 
συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα. Κατόπιν τούτου η απόφαση τους θα 
διαβιβαστεί στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία θα εισηγηθεί στο Δημοτικό 
Συμβούλιο για το συγκεκριμένο θέμα. 

   Στη συνέχεια έλαβε το λόγο η προϊσταμένη του Τμήματος Μελετών και 
Εφαρμογών της Δνσης πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. Σωτηράκη Σταματία η οποία 
ανέπτυξε προφορικά όσα αναφέρονται στην εισήγηση και απάντησε στις 
διευκρινιστικές ερωτήσεις των μελών.               
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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) περί Αρμοδιοτήτων 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 26/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας 
Ιαλυσού και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του σχεδίου 
πόλεως με την έγκριση παρέκκλισης από τους ισχύοντες όρους δόμησης εντός του 
Ο.Τ. 65Β, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση της Δνσης Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού και το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα που την συνοδεύει. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ.Μ.Σοκορέλος, κάλεσε το Σώμα 

να αποφασίσει σχετικά. 

 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι.Ιατρίδης, Α.Κωνσταντίνου, Ν.Γιαννάς,   

Δ.Καρατζιάς, Α.Πάλλας, Γ.Πόκκιας, Μ.Χριστοδούλου και Γ.Σαρικάς, ήτοι 
οκτώ (8) τον αριθμό, ήταν απόντες από τη συζήτηση και λήψη απόφασης 
για το θέμα. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

απόφαση της Ε.Π.Ζ, τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, των άρθρων 93 του 

Ν.3463/2006 και 79 του Ν.3463/2006 και με απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων μελών του Σώματος  (σε σύνολο παρόντων μελών 39, ψήφισαν 

υπέρ και οι 39).  
 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την υπ΄αριθ. 74/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής για την τροποποίηση του σχεδίου πόλεως Ιαλυσού, με την έγκριση 
παρέκκλισης από τους ισχύοντες όρους δόμησης εντός του Ο.Τ. 65Β που 
αφορά σε χώρο Εκκλησίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 26/2019 απόφαση του 
Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ιαλυσού. 

Το τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα απόφαση 
έχει ως ακολούθως: 
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.ΙΩΣΗΦ                                     ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


