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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  29/11/2019  Τακτικής Δημόσιας Συνεδρίασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
 

Αριθ. Πρακτικού: 21/29-11-2019    Αριθ. Απόφασης: 903/2019 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 29η Νοεμβρίου του  2019  ημέρα  Παρασκευή       
και ώρα 18.30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το 
Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου. 
Το Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/64003/25.11.2019 
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  25.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

   
2. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-Αντιδήμαρχος 26.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
3. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  
4.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήμαρχος 28. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ-Αντιδήμαρχος 29.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
6.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Αντιδήμαρχος 30.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 
7.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 31.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
8.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  32.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
9.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-
Αντιδήμαρχος 

33.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 34.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

11.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 35.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 
12.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 36. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
13.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 37.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
14.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος 38.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
15.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 39.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΑΞΙΩΝ»  
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16.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 40.ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 
Γραμματέας Δ.Σ. 

17.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 41.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

18.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ. 42.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

19.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος  

43.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΡΟΔΟΥ» 

 44.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

   
   
20.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

21.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

22.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
23.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

24.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ   

 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος) 4.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(δικ/νος) 

2. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (δικ/νος) 
5.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
(δικ/νος) 

3. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(δικ/νος) 
 

 
Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση είναι: 
1. Γενική  Γραμματέας  Δήμου Ρόδου κα Κυριακή Νικολαϊδου. 
2. Πρόεδρος Συμβουλίου Γενναδίου κ. Ακκούρης  Σταύρος. 
 
Μετά την διαπίστωση απαρτίας, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 
Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι σαράντα  τέσσερις  (44), ο 
Πρόεδρος κ.Μιχαήλ Σοκορέλος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης στην 
οποία κλήθηκε νόμιμα ο Δήμαρχος κ.Αντώνης Καμπουράκης. Λόγω 
απουσίας του κ.Δημάρχου, τον αναπληροί   ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος 
Τριάντος, νόμιμα αναπληρωτής Δημάρχου. 
 
 
Θ Ε Μ Α  11ο : Έγκριση της υπ΄αριθ.89/2019 Απόφασης της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έγκριση της υπ’ αριθ. 33/2019 
Απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με θέμα: 
«Τροποποίηση  εντός του Ο.Τ 11 και ευρύτερης περιοχής Σχεδίου πόλεως 
Ρόδου». 
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Ο Αντιδήμαρχος κ. Κ. Ταρασλιάς εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του 
Σώματος την υπ΄αριθ. 89/23.10.2019 2019 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής, η οποία έχει ως εξής:   

 

Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 
33/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με την οποία 
γνωμοδοτεί θετικά για την τροποποίηση εντός του Ο.Τ_11 και ευρύτερης περιοχής 
σχεδίου πόλεως Ρόδου, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας και τα 
τοπογραφικά διαγράμματα που τη συνοδεύουν. 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την υπ’ αριθ. 1213/22-7-2019 
εισήγηση της Δνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού η οποία έχει ως κάτωθι: 
  
Θέμα : Τροποποίηση εντός του Ο.Τ_11 και ευρύτερης περιοχής σχεδίου  
             πόλεως Ρόδου. 
Σχετ. : 1. Η υπ’ αριθμό πρωτ. 1213 / 28-6-19 αίτηση τροποποίησης   
            2. Το υπ’ αριθμό πρωτ. 1813/2176/25-9-18 έγγραφο ΔΠΣχ. 
            3.Το υπ’ αριθμό πρωτ. 1443/410/23-7-18 έγγραφο ΥΝΜΤΕΔ 
(α.π.2176/20-9-18 ΔΠΣχ) 
            4. Το υπ’ αριθμό πρωτ. 433/1543/10-7-18 έγγραφο ΔΠΣχ. προς ΥΝΜΤΕΔ 
            5. Η υπ’ αριθμό πρωτ. 1543 / 28-6-18 αίτηση.   
            6. Το υπ’ αριθμό πρωτ. 1507/ 26-6-18 έγγραφο ΔΠΣχ. 
            7. Η υπ’ αριθμό πρωτ. 433 / 27-2-18 αίτηση. 
            8. Το υπ’ αριθμό πρωτ. 220/21-2-13 έγγραφο Υ.Ν.Μ.Τ.Ε.Δ. (α.π. 280 / 5-
3-13 ΔΠΣχ)  
            9. Το υπ’ αριθμό πρωτ. 2666/15-12-17 έγγραφο ΔΠΣχ. 
  Έχοντας υπόψη   
1.Τα παραπάνω σχετικά έγγραφα 
2.Την σχετική αίτηση τροποποίησης του σχεδίου πόλεως Ρόδου, εντός του 
Ο.Τ. 11,  της Μερίδας Ι-107Α οικοδομών Ρόδου.  
3. Το συνυποβαλλόμενο με την αίτηση Τοπογραφικό Διάγραμμα το οποίο 
συνέταξε η ιδιώτης πολίτικος μηχανικός Παρασκευά Δέσποινα και ο ιδιώτης 
πολίτικος μηχανικός Τ.Ε. Παρασκευάς Δημήτριος, στο οποίο φαίνεται το ακίνητο 
με κτηματολογικά στοιχεία: Τόμος 26, Φύλλο 169, Φάκελος 5428, Μερίδα Ι-107Α 
οικοδομών Ρόδου, με εμβαδόν κατά τίτλο 594 τ.μ., εντός του O.T. 11 της 
περιοχής Νεοχωρίου της πόλεως Ρόδου, εντός του οποίου υπάρχει κτίσμα , καθώς 
και η πρόταση τροποποίησης εντός αυτού. 

4.Την υπ’ αριθμό. 178/1966  (αρ. πρωτ. 2662/16-7-1966) οικοδομική άδεια της 
Δ/νης Τ.Υ. Δωδεκανήσου του Υπουργείου Δημοσίων Έργων για την «Ανέγερση 
τριώροφου Οικοδομής», συνολικής επιφάνειας ορόφων 741,00 τ.μ. 

5. Το κτηματολογικό διάγραμμα, το πιστοποιητικό ιδιοκτησίας και το απογραφικό 
δελτίο της Μ.Ο. Ι-107Α  οικοδομών Ρόδου. 
6. Την από 10-7-19  κτηματολογική έρευνα του δικηγόρου κ. Διακοσάββα  
Χαρίλαου στο ακίνητο με κτηματολογική μερίδα Ι-107Α Οικοδομών Ρόδου όπου 
αναφέρεται:                                
«Με την παρούσα μου σας γνωρίζω το αποτέλεσμα έρευνάς μου στο κτηματολόγιο 
Ρόδου σε ακίνητο που μου υποδείξατε: 
Τριώροφος Οικοδομή, αποτελούμενη από: Ισόγειο όροφο, συνολικής επιφανείας 
327,76τ.μ.  και  Βοηθητικό Χώρο, συνολικής επιφανείας 34τ.μ.,  Α΄ Όροφο, 
συνολικής επιφανείας 277,76τ.μ.   και   Β΄ Όροφο, συνολικής επιφανείας 
277,76τ.μ., κείμενη σε οικόπεδο επιφανείας 694τ.μ., που βρίσκεται στην 
κτηματική περιφέρεια Πόλεως - Ρόδου,  με κτηματολογικά στοιχεία:  Τόμος 
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Οικοδομών Ρόδου 45 (118), Φύλλο 192 (10),  Μερίδα Ι-107Α και Φάκελος 5428, 
του Κτηματολογίου Ρόδου, είναι Ιδιοκτησίας (βάσει τίτλου) των:  
Α) Ευανθίας – Ερασμίας συζ. Κων/νου Διακοσάββα, το γένος Βας. Φραράκη, κατά 
ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου. 
Β) Αργυρούς χας. Βασιλείου Πετρίδη, το γένος Βας. Φραράκη, κατά ποσοστό 25% 
εξ αδιαιρέτου. 
Γ) Μιχαήλ Ιωάννου του Παύλου,  κατά ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου. 
Δ) Ευδοκίας συζ. Δημητρίου Καραγιάννη, το γένος Ιωάννου Περίδου, κατά 
ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου. 
Η παραπάνω κτηματολογική έρευνα αφορά στην ιδιοκτησιακή κατάσταση του 
ακινήτου, όπως αυτό φαίνεται στο Κτηματολόγιο Ρόδου, μέχρι και σήμερα 
(10/07/2019). 
-Γίνεται μνεία ότι η 4η εκ των προαναφερομένων ιδιοκτητών έχει αποβιώσει, και οι 
νόμιμοι, εξ αδιαθέτου, κληρονόμοι της είναι: 1) ο Δημήτριος Καραγιάννης του 
Βασιλείου, κατά ποσοστό 6,25% επί της περιουσίας της,   2) η Γεωργία 
Καραγιάννη του Δημητρίου, κατά ποσοστό 9,375% επί της περιουσίας της,  3) ο 
Γεώργιος-Μιχαήλ Μαρτίνης του Αντωνίου, κατά ποσοστό 3,125% επί της 
περιουσίας της,  4) η Ευδοκία-Μαρία Μαρτίνη του Αντωνίου, κατά ποσοστό 
3,125% επί της περιουσίας της   και 5) η Ερμιόνη-Μαρία Μαρτίνη του Αντωνίου, 
κατά ποσοστό 3,125% επί της περιουσίας της.»   
7. Την Τεχνική έκθεση, που συνοδεύει την αίτηση, την οποία συνέταξε ο 
ιδιώτης πολίτικος μηχανικός Τ.Ε. Παρασκευάς Δημήτριος και στην οποία 
αιτιολογείται η ανάγκη της αιτούμενης τροποποίησης στο Ο.Τ. 11, του σχεδίου 
πόλεως Ρόδου, η οποία επισυνάπτεται. 
 
8. Τις διατάξεις  
α) του Ν.Δ/τος της 17-7-1923 (ΦΕΚ 228A'/16-08-1923) όπως ισχύει σήμερα, 
με θέμα: «Περί σχεδίων πόλεων κωμών και συνοικισμών του Κράτους και 
οικοδομών αυτών»  
β) του Β.Δ./τος της 20-1-1956, (ΦΕΚ   36/ A / 27- 1-1956) περί 
αναθεωρήσεως  του  ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Ρόδου 
γ) του Β.Δ./τος της 26-9-1963, (ΦΕΚ 177 / Δ / 24-10-1963) περί καθορισμού 
των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων και περί ύψους οικοδομών 
και μεγίστου  αριθμού ορόφων της πόλεως Ρόδου 
δ)του Β.Δ./τος της 19-5-1972, (ΦΕΚ 141 / Δ / 15-6-1972) περί 
τροποποιήσεως του  ρυμοτομικού σχεδίου Ρόδου ως τροποποιήσεως και 
καθορισμού ενίων όρων και περιορισμών δομήσεως αυτού.  
ε)του Π.Δ./τος της 26-1-1979, (ΦΕΚ 132/Δ/1-3-1979) περί καθορισμού 
συντελεστών δομήσεως στην εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου 
περιοχή Ρόδου 
ζ) του Ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/33/Α/4-3-83) με θέμα : «Επέκταση των 
πολεοδομικών σχεδίων. Οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» 
η)την ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/124/2539/8-2-1983 απόφαση Υπουργού Πολιτισμού 
και Επιστημών (ΦΕΚ 162/Β/7-4-1983), « Χαρακτηρισμός ως ιστορικού τόπου και 
τόπου ιδιαίτερου φυσικού κάλλους της παραλίας Μαντρακίου και Κουμπουρνού.» 
θ) του Ν. 1577/85 (ΦΕΚ 210/Α/18-12-85) « Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» 
όπως χει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα   
ι)την Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ Γ.80837/5125/2-12-86, (ΦΕΚ 40/Δ/30-1-87),  
« Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων  εκατόν σαράντα τεσσάρων Κτιρίων - συνόλων 
κτιρίων της πολεοδομικής ενότητας (γειτονιάς) Νιοχωρίου της πόλης Ρόδου, 
επαρχίας Ρόδου Ν. Δωδεκανήσου και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών 
δόμησης αυτών.»   
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κ) του Π.Δ./τος της 26-1-1987 (ΦΕΚ 161/Δ/3-3 -1987) « Χαρακτηρισμός ως 
παραδοσιακού τμήματος της πόλης της Ρόδου (περιοχή Νιοχώρι) και καθορισμός 
ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης.» 
λ) την Εγκ. 55/88, «Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, 
ρυμοτομικών σχεδίων.» 
μ)του Ν 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/13-06-1997) με θέμα  «Βιώσιμη οικιστική 
ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις»  
ν) του Ν. 3028/2002, (ΦΕΚ 153/Α/28-6-02) « Νέος Αρχαιολογικός Νόμος» 
ξ) του Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/31-12-2003), με θέμα « Άδεια δόμησης, 
πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (παρ. 5 του άρθρου 11 αυτού)   
ο)του N.3852/10, ΦΕΚ (87/Α/7-6-10), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
π)του Ν. 4030/11 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-11) «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών 
δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» 
ρ του Ν.4067/12, (ΦΕΚ 79/Α/9-4-12) « Νέος  Οικοδομικός Κανονισμός»  
σ) του  Ν. 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/24-12-15) « Πράξεις εισφοράς σε γη και σε 
χρήμα – Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις» 
 
9. Το υπ’ αριθμό πρωτ. 664/30-3-18 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού Δήμου Ρόδου, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι σύμφωνα με 
τα αρχεία της υπηρεσίας μας δεν έχει γίνει συντέλεση απαλλοτρίωσης στην 
οποία να εμπλέκεται το ακίνητο της Μερίδας Ι-107Α οικοδομών Ρόδου 
(Τόμος 26, Φύλλο 169, Φάκελος 5428) 
 
10. Το γεγονός ότι με το Β.Δ./19-5-1972 (Φ.Ε.Κ 141/Α/15-6-1972), 
τροποποιήθηκε το ισχύον  ρυμοτομικό σχέδιο Ρόδου και η εν λόγω ιδιοκτησία 
εμπίπτει πλέον στον τομέα γ για τον οποίο καθορίσθηκαν τα έξης: 
Τομέας γ 
Ελάχιστο πρόσωπο: 13,00 μ.  
ελάχιστο βάθος: 16,00 μ.  
ελάχιστο εμβαδόν: 400,00 τ.μ. 
Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία κατά 
την  
3-9-1962 είχαν:  
Ελάχιστο πρόσωπο: 8,00 μ., ελάχιστο βάθος: 12,00 μ. ελάχιστο εμβαδόν: 150,00 
τ.μ. 
Επιτρεπόμενες χρήσεις: τουριστικού εστιατορίου - ζαχαροπλαστείου και υπόγειος 
λουτρικές εγκαταστάσεις,  
μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 10% της όλης επιφάνειας του τομέα,  
μέγιστο ύψος: 8,50 μ.  
μέγιστος αριθμός ορόφων: 2.  
Συντελεστής δόμησης: έμμεσα 20% της όλης επιφάνειας του τομέα. 
 
11. Τη φωτογραφική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, όπως κατατέθηκε 
στην υπηρεσία μας. 
 
12. Το γεγονός ότι, η παραπάνω κτηματολογική μερίδα εντάσσεται εντός του  
Ο.Τ. 11 του σχεδίου πόλεως Ρόδου, το οποίο σύμφωνα με την 
ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/124/2539/8-2-1983 απόφαση Υπουργού Πολιτισμού και 
Επιστημών (Φ.Ε.Κ 162/Β/7-4-1983), κείται εντός του ιστορικού τόπου και τόπου 
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους της παραλίας Μαντρακίου και Κουμπουρνού και εκτός 
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τoυ παραδοσιακού τμήματος της πόλεως Ρόδου (περιοχή Νεοχωρίου), σύμφωνα 
με το Π.Δ./26-1-1987 (Φ.Ε.Κ. 161/Δ/3-3-1987). 
 
13. Το γεγονός ότι εντός του συγκεκριμένου Ο.Τ. 11, τα υφιστάμενα κτίρια τα 
οποία έχουν κηρυχτεί ως διατηρητέα, με την υπ’ αριθμό απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ 
Γ.80837/5125/2-12-86, (ΦΕΚ 40/Δ/30-1-87), δεν απεικονίζονται στην 
εγκεκριμένη πινακίδα του σχεδίου πόλεως (ΦΕΚ  141/Α/1972), ενώ θα έπρεπε να 
περιβάλλονται με οικοδομική γραμμή. 
 
14.Την υπ’ αριθμό 16406/22-3-19 απόφαση Α.Δ.Α. (ΦΕΚ 150/Δ/5-4-2019) 
«Επικύρωση έκθεσης για τον καθορισμό ορίων αιγιαλού και παραλίας στην 
παραλιακή ζώνη από τον Υδροβιολογικό Σταθμό Ρόδου έως το Κτίριο του Έλλη, 
Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου.» 
 

15. Το γεγονός ότι Ο.Τ. 11 οριοθετείται μόνο με ρυμοτομική γραμμή και σε 
κανένα τμήμα του  δεν έχει καθοριστεί οικοδομική γραμμή γεγονός που 
εμποδίζει την οικοδομησιμότητα της Κ.Μ. Ι-107Α  οικοδομών Ρόδου, η 
οποία εμπίπτει εντός αυτού. Κατόπιν τούτου, σύμφωνα με την ισχύουσα 
πολεοδομική νομοθεσία, απαραίτητη προϋπόθεση  για να είναι δυνατή η 
οικοδόμηση του συγκεκριμένου  ιδιωτικού ακινήτου (Κ.Μ. Ι-107Α  
οικοδομών Ρόδου) εντός του Ο.Τ.11, είναι η τροποποίηση του σχεδίου 
πόλης. 

 

16.Το γεγονός ότι με την υπ’ αριθμό. 178/1966  (αρ. πρωτ. 2662/16-7-
1966) οικοδομική άδεια της Δ/νης Τ.Υ. Δωδεκανήσου του Υπουργείου Δημοσίων 
Έργων, εκδόθηκε η συγκεκριμένη  οικοδομική άδεια η οποία δεν έχει ανακληθεί 
μέχρι σήμερα, για την «Ανέγερση τριώροφου Οικοδομής», συνολικής επιφάνειας 
ορόφων 741,00 τ.μ. Η τροποποίηση του σχεδίου με τις διατάξεις  του Β.Δ./τος της 
19-5-1972, (ΦΕΚ 141 / Δ / 15-6-1972) και την κατάργηση της οικοδομικής 
γραμμής αναίρεσε την οικοδομησιμοτητα του ακινήτου της Μερίδας Ι-107Α 
οικοδομών Ρόδου, χωρίς αντίστοιχη απαλλοτρίωση, γεγονός το οποίο διορθώνεται 
με την συγκεκριμένη πρόταση τροποποίησης. 

 
17. Την πρόταση τροποποίησης η οποία κατατέθηκε, σύμφωνα με τις 
παρατηρήσεις της υπηρεσίας μας και με την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας 
Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, του Υπουργείου 
Πολιτισμού, με την οποία κατόπιν αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης 
διαμορφώνεται αντίστοιχα το ρυμοτομικό σχέδιο και προτείνεται : 
 
α.1) Εντός της κτηματολογικής μερίδας Ι-107Α  καθορισμός οικοδομικής 
γραμμής με πρασιά πλάτους 4,00 μ.  
 
Επιτρεπόμενες χρήσεις:  
Τουρισμού – Αναψυχής, μόνο με την σύμφωνη γνώμη της Υ.Ν.Μ.Τ.Ε.Δ. του 
ΥΠ.ΠΟ. και του Σ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.4495/2017. 
 
α.2)  Όροι δόμησης εντός της Κ.Μ. Ι-107Α   

 
Αρτιότητα                         400 τ.μ. 
Ελάχιστο πρόσωπο             13 τ.μ. 
Κάλυψη                            30%  
Συντελεστής δόμησης        0,5    
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Μέγιστο Ύψος                    8,50 μ. 
Αριθμός ορόφων                  2 
 
β.1) Εντός του λοιπού Ο.Τ. 11 ( πλην της Κ.Μ.  Ι-107Α  ) ο καθορισμός 
οικοδομικής γραμμής στο περίγραμμα των κηρυγμένων διατηρητέων κτισμάτων              
(ΦΕΚ 40/Δ/87) και  
Επιτρεπόμενες χρήσεις:  
ελεύθερων χώρων, πολιτισμού, αθλητισμού, εκπαίδευσης, πρόνοιας και αναψυχής                
( εστιατόρια- αναψυκτήρια) 
 
β.2) Εντός του ευρύτερου Ο.Τ. 11 δεν επιτρέπεται η ανέγερση νέων κτιρίων, 
αλλά μόνο εργασίες διαμορφώσεων και προσωρινές κατασκευές (π.χ. 
διαχωριστικά, στέγαστρα, κτλ) ), μετά την σύμφωνη γνώμη της Υ.Ν.Μ.Τ.Ε.Δ. του 
ΥΠ.ΠΟ. και του Σ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.4495/2017. 
 
18.Το υπ’αρι.πρωτ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΔ/ΤΠΝΜΚ/343446/35422/1443/410 
/23-7-18 (Ο.Ε.) έγγραφο της της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών 
Έργων Δωδεκανήσου, του Υπουργείου Πολιτισμού (α.π. 2176/20-9-18 ΔΠΣχ) 
όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι : «…δεν έχει αντίρρηση για την τροποποίηση 
του Σχεδίου Πόλεως Ρόδου, σύμφωνα με την πρόταση της Υπηρεσίας σας, εντός 
του Ο.Τ. 11 καθώς και με τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης…» 
 
    Επισημαίνουμε ότι η δόμηση η οποία προτείνεται για την κτηματολογική μερίδα  
Ι-107Α  είναι μικρότερη από την πραγματική υφιστάμενη οικοδομή, σε όγκο αλλά 
και σε ύψος. Διασφαλίζει την οικοδόμηση του ακινήτου σεβόμενη την ιδιοκτησία, 
αλλά και την θέση του ακινήτου εντός του κηρυγμένου ιστορικού τόπου και τόπου 
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, χωρίς να επιβαρύνει περιβαλλοντικά την ευρύτερη 
περιοχή.  Με την συγκεκριμένη πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου 
της υπηρεσίας, γίνεται προσπάθεια να  διασφαλιστεί η κοινή ανάγκη και ωφέλεια 
σε συνδυασμό με τη βελτίωση των πολεοδομικών συνθηκών της πόλης και το 
σεβασμό στην ιδιοκτησία αλλά και στο περιβάλλον.  
 
     Η έγκριση σημειακών - εντοπισμένων τροποποιήσεων των εγκεκριμένων 
ρυμοτομικών σχεδίων και των χρήσεων και όρων δόμησης αυτών, οι οποίες 
εμπίπτουν σε ζώνη 500μ. από την ακτή, σε παραδοσιακούς οικισμούς και σε 
περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους,  εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 3852/10 , 
(ΦΕΚ 87/Α/7-6-10),  άρθρο 280, παρ. 19, σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου, η 
συγκεκριμένη τροποποίηση πρέπει να εγκριθεί με Προεδρικό Διάταγμα, δεδομένου 
ότι εντάσσεται εντός του οριοθετημένου αρχαιολογικού χώρου της πόλης της 
Ρόδου (ΦΕΚ  277/ΑΑΠ/ 2009) , αποτελεί περιοχή κηρυγμένου ιστορικού τόπου και 
τόπου ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και εμπίπτει εντός της ζώνης των 500 μ. από 
την ακτή. 
 
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, σας διαβιβάζουμε την πρόταση τροποποίησης 
κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος,  που αφορά σε ακίνητο εντός του Ο.Τ. 11 
του σχεδίου πόλεως Ρόδου και παρακαλούμε για τη γνωμοδότηση σας, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.  
 
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο η παριστάμενη μηχανικός της Δνσης Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού κ. Σταματία Σωτηράκη η οποία ανέπτυξε προφορικά όσα 
αναγράφονται στην εισήγηση της Υπηρεσίας. 
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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. 33/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας Ρόδου και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση εντός 
του Ο.Τ_11 και ευρύτερης περιοχής σχεδίου  πόλεως Ρόδου, σύμφωνα με την 
εισήγηση της Υπηρεσίας και τα σχεδιαγράμματα που τη συνοδεύουν. 

 

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

Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» κ.Κ.Πότσος,      
ο Αντιπρόεδρος κ. Σ.Διακοσταματίου και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι                         
κ.κ. Κ.Τσουρούτης, Α.Πάλλας, Μ.Χριστοδούλου, Γ.Πόκκιας και Γ.Σαρικάς, 
απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση,  τις 

διατάξεις του άρθρου 67 παρ.7 του Ν. 3852/2010 , όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018)  και των άρθρων 93 και 79   
του Ν.3463/2006 και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος 
(σε σύνολο 37 παρόντων μελών ψήφισαν «υπέρ» και οι 37),  
  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την υπ΄αριθ. 89/23.10.2019 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής που αφορά στην τροποποίηση εντός του Ο.Τ 11 και ευρύτερης περιοχής του 
Σχεδίου πόλεως Ρόδου, όπως αυτή αναλυτικά περιγράφεται, σύμφωνα και με την 
αρ.33/2019 Απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Ρόδου. 

Τα τοπογραφικά σχεδιαγράμματα που συνοδεύουν την απόφαση, αποτελούν 
αναπόσπαστο κομμάτι αυτής. 
 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.ΙΩΣΗΦ                                     ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 

 
 

 


