
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της από  31/07/2020  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: 13/31-07-2020    Αριθ. Απόφασης: 221/2020

Στη Ρόδο σήμερα την 31η Ιουλίου του  2020  ημέρα  Παρασκευή  και ώρα  15.00
στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου συνήλθε
σε Τακτική Συνεδρίαση  κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα
στην Εγκύκλιο 163/33282/29.05.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών και τις  εκδοθείσες
υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης
αρ.Δ1α/ΓΠ οικ.30612/16.05.2020 (Β΄1869) και την παρ.3 του άρθρου 14 της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης οικ.Δ1α/Γ.Π.  οικ.32009/23.05.2020 (Β 1988),  παρουσία του
Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη.
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ.  2/35667/27.07.2020  έγγραφη
πρόσκληση  του  Προέδρου  κ.  Μιχαήλ  Σοκορέλου,  η  οποία  δημοσιεύθηκε  και
κοινοποιήθηκε  νομότυπα  σε  όλους  τους  Δημοτικούς  Συμβούλους  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις  του άρθρου 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 26. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»

2. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 27.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-Αντιδήμαρχος 28.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 29.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
5. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήμαρχος 30.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ-Αντιδήμαρχος 31.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
7. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Αντιδήμαρχος 32.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
8. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 33.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

34.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

9. ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-
Αντιδήμαρχος

35.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

10.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 36.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

11.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-
Αντιδήμαρχος   

37.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ

12.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 38.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

13.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 39.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

14.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος 40.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

15.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ
16.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 41. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-  

Γραμματέας Δ.Σ.
17.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
18.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ.

19.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ- 42.ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ-
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Αντιδήμαρχος Επικεφαλής παράταξης 
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»

20.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 43.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  21.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

22.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-
Αντιδήμαρχος

23.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος

24.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-Αντιδήμαρχος

25.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (δικ/νος) 4.ΚΡΗΤΙΚΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής  παράταξης  «ΡΟΔΟΣ
ΑΞΙΩΝ»

2. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(δικ/νος) 5.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Παρόντες  στη  Συνεδρίαση  είναι,  η  Γενική  Γραμματέας  Δήμου  Ρόδου  κα  Κυριακή
Νικολαϊδου, η Πρόεδρος της Κοινότητας Ρόδου Κα Μάνθα Ζιώγου και ο Πρόεδρος της
Κοινότητας Λίνδου κ. Χρυσοβαλάντης Λάμπης. 

Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία,  καθόσον  επί  σαράντα  εννέα  (49)
Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι  σαράντα  τρεις  (43), ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  κ.
Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. 

Ο  Δημοτικός  Σύμβουλος  κ.Μιχαήλ  Καφετζής  αποχώρησε  από  τη  Συνεδρίαση  στη
συζήτηση του 1ου εκτός Ημερήσιας. Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
κ.Κ.Πότσος και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Κωνσταντίνος Τσουρούτης αποχώρησαν μετά
την ψηφοφορία του 8ου θέματος.

Θ Ε Μ Α 29ο: Έγκριση σύνταξης μεμονωμένης πράξης εφαρμογής στην περιοχή
της  Πολεοδομικής  Μελέτης  Οικισμού  Καλυθιών  (ΦΕΚ  1262Δ/2003,  ΦΕΚ
1299Δ/2005, ΦΕΚ 522ΑΑΠ/2008) που περιλαμβάνει τα Ο.Τ. 61, 67, 68, 83 και 66
και διαβίβαση του θέματος προς έγκριση στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αρ.
πρωτ. 1085/2020.

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Δήμου Ρόδου κ. Βασίλειος Παπαοικονόμου  εισηγούμενος το
θέμα, έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ. πρωτ. 1085/25-06-2020 εισήγηση της
Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, η οποία έχει ως εξής:
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1. Η σχετική με αρ. πρωτ. 361/6-2-97 σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης μελέτης
«Τοπογράφηση-  Κτηματογράφηση-Πολεοδομική  Μελέτη–Πράξη  Εφαρμογής
Οικισμού  Καλυθιών  Ν.  Ρόδου»,  υπογράφηκε  στις  6-2-1997  μεταξύ  της
Κοινότητας  Καλυθιών  Νήσου  Ρόδου  και  της  Ομάδας  Μελετητών  Σωτρίλλη
Μαριέττας,  Κατωγά  Ιωάννη  και  Λεγάκη  Μάρκου.  Περιελάμβανε  τα  παρακάτω
κεφάλαια,  για  καθένα  εκ  των  οποίων  υπήρχαν  επιμέρους  φάσεις  καθώς  και
προεκτιμόμενη αμοιβή, ως ακολούθως:

       Κεφάλαιο Α: 
Τοπογράφηση-Κτηματογράφηση (Υπεύθυνος μελετητής: Λεγάκης Μάρκος)
Προεκτιμόμενη Αμοιβή: 30.000.000 δρχ. (88.041,08 €) χωρίς ΦΠΑ 

       Κεφάλαιο Β:
Πολεοδομική Μελέτη (Υπεύθυνοι  μελετητές:  Σωτρίλλη Μαριέττα – Κατωγάς
Ιωάννης)
Α΄  Φάση  –  Ανάλυση  μελέτης  πολεοδόμησης  και  επέκταση  του  οικισμού,
προμελέτη προτάσεων για την οργάνωση της περιοχής μελέτης
Β΄ Φάση – Τελική πρόταση
Γ΄ Φάση – Τελική προσαρμογή της μελέτης. Περιλαμβάνει δύο στάδια:

-Πρώτο Στάδιο: Προσαρμογή της μελέτης σύμφωνα με τις κατευθύνσεις
της Δ/σας Υπηρεσίας

-Δεύτερο Στάδιο: Τελική προσαρμογή της μελέτης μετά τη γνωμοδότηση
του ΣΧΟΠ 
Δ΄ Φάση – Τελική παρουσίαση της μελέτης
Προεκτιμόμενη Αμοιβή: 10.000.000 δρχ. (29.347,03 €) χωρίς ΦΠΑ 

       Κεφάλαιο Γ:
Πράξη  Εφαρμογής (Υπεύθυνοι  μελετητές:  Σωτρίλλη  Μαριέττα  –  Κατωγάς
Ιωάννης – Λεγάκης Μάρκος)
Α1΄  Φάση  –  Συμπληρωματική  αποτύπωση,  ενημέρωση  τοπογραφικών
διαγραμμάτων
Α2΄ Φάση – Εφαρμογή στο έδαφος του Ρυμοτομικού Σχεδίου
Β΄ Φάση – Υψομετρική μελέτη οδών
Γ΄  Φάση  –  Σύνταξη  πράξης  εφαρμογής,  συμπλήρωση  και  διόρθωση
κτηματογραφικών πινάκων και διαγραμμάτων
Προεκτιμόμενη Αμοιβή: 10.000.000 δρχ. (29.347,03 €) χωρίς ΦΠΑ 

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. Με την με αρ. 118/1998 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Καλυθιών, εγκρίθηκε η
συμβατική αμοιβή Α΄ Κεφαλαίου ποσού 65.500.000 δρχ. (192.223,04 €) με το ΦΠΑ της
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μελέτης  «Τοπογράφηση-Κτηματογράφηση-Πολεοδομική  Μελέτη–Πράξη  Εφαρμογής
Οικισμού Καλυθιών Ν. Ρόδου»
3. Στις 7-12-1999 υποβλήθηκε ο 1ος Λογαριασμός Β΄ Κεφαλαίου 14.113,81 € με φπα  
4. Στις 25-10-2000 ο 1ος Σ.Π για το Β΄ Κεφάλαιο εγκρίθηκε συμπληρωματικά 8.804,11€
+ 1.144,53€ (ΦΠΑ) κατ’ αποκοπή μελέτης καθορισμού ορίων κοίτης χειμάρρων
5. Στις 15-4-2002 υποβλήθηκε ο 2ος λογαριασμός του Β΄ Κεφαλαίου ποσού 13.401,81€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
6. Στις 12-2002 υποβλήθηκε ο 3ος λογαριασμός του Β΄ Κεφαλαίου ποσού 6.964,05€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
7.  Με  το  με  αρ.  πρωτ.  ΤΥ  719/28-3-2003  έγγραφο  του  Τμ.  Πολεοδομίας  &
Πολεοδομικών  Εφαρμογών  της  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης  Δωδ/σου,  διαβιβάστηκε
στον π. Δήμο Καλλιθέας ο 2ος Συγκριτικός Πίνακας με τον καθορισμό της συμβατικής
αμοιβής της Πολεοδομικής Μελέτης οικισμού Καλυθιών που συντάχθηκε σύμφωνα με
την 73813/6630/94 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, προς έγκριση
8.  Με την με αρ.  194/2003/18-4-2003 απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο  Καλλιθέας
ενέκρινε τον 2ο Συγκριτικό Πίνακα με τον καθορισμό της συμβατικής αμοιβής του Β΄
Κεφαλαίου  Πολεοδομικής  Μελέτης  οικισμού  Καλυθιών  ποσού  135.254,19  €
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 
9. Τον  12-2003  υποβλήθηκε  ο  4ος  λογαριασμός  του  Β΄  Κεφαλαίου  ποσού
23.845,28€συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
10.  Στις 27/12/2003 δημοσιεύεται  στο ΦΕΚ η με αρ. ΟΙΚ 1130 Απόφαση Γενικής
Γραμματέα  Περιφέρειας  Νοτίου  Αιγαίου  «Έγκριση  Πολεοδομικής  Μελέτης  Οικισμού
Καλυθιών του Δήμου Καλλιθέας της Νήσου Ρόδου Νομού Δωδ/σου» (ΦΕΚ 1262Δ)  
11.  Με το με αρ. πρωτ. 741/5-2-2004, ο μελετητής Μάρκος Λεγάκης ζητάει από το
Δήμο Καλλιθέας να του χορηγήσει τα υπολειπόμενα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, ώστε να
είναι δυνατή η σύνταξη των κτηματολογικών πινάκων της περιοχής πολεοδόμησης 
12. Στις 17/6/2004 υπεγράφη από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία ο 5ος Λογαριασμός του
Β΄ Κεφαλαίου, ποσού 74.226,99€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
13. Στις  27/8/2004  δημοσιεύεται  στο  ΦΕΚ  η  με  αρ.  ΟΙΚ  865  Απόφαση  Γενικού
Γραμματέα  Περιφέρειας  Νοτίου  Αιγαίου  «Επικύρωση  οριογραμμών  τμήματος  δύο
ρεμάτων στην περιοχή Καλυθιών του Δήμου Καλλιθέας της Νήσου Ρόδου» (ΦΕΚ 768Δ)

14. Με  το  με  αρ.  πρωτ.  6226/6-10-2004 έγγραφο,  ο  μελετητής  Μάρκος  Λεγάκης
υπέβαλε στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδ/σου προς έλεγχο και θεώρηση τα τελικά
σχέδια  της  κτηματογράφησης  της  περιοχής  πολεοδόμησης  καθώς  και  τους  τελικούς
πίνακες Α και Β και εν συνεχεία με το με αρ. πρωτ. 185/18-102004 έγγραφο το τελικό
κτηματολογικό διάγραμμα και τους διορθωμένους πίνακες Α και Β  
15. Με το με αρ. πρωτ. 6525/18-10-2004 έγγραφο, ο μελετητής Μάρκος Λεγάκης
υπέβαλε στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδ/σου προς έλεγχο και θεώρηση το τελικό
κτηματολογικό διάγραμμα και τους διορθωμένους πίνακες Α και Β
16. Με το με αρ. πρωτ. 6559/19-10-2004 έγγραφο, ο μελετητής Μάρκος Λεγάκης
υπέβαλε στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδ/σου προς έλεγχο και παραλαβή της μελέτης
και  εν  συνεχεία  εντολή  έναρξης  εκπόνησης του  σταδίου  της  πράξης  εφαρμογής,  το
κτηματολογικό διάγραμμα και τους πίνακες Α και Β  
17. Με το με αρ. πρωτ. 6226/25-10-2004 έγγραφό του Τμ. Π. & Π.Ε. της Νομαρχίας
Δωδ/σου,  αποστάληκαν  στο  Δήμο  Καλλιθέας  τα  κτηματολογικά  διαγράμματα  και  οι
πίνακες Α και Β για ανάρτηση     
18. Με το με αρ. πρωτ. 6525/25-10-2004 έγγραφό του Τμ. Π. & Π.Ε. της Νομαρχίας
Δωδ/σου,  δίνεται  εντολή  στους  μελετητές  για  την  έναρξη  της  μελέτης  πράξης
εφαρμογής
19. Με  το  με  αρ.  πρωτ.  ΤΥ  281/16-2-2005 έγγραφό της,  η  μελετήτρια  Σωτρίλλη
Μαριέττα ενημερώνει τον Δήμο Καλλιθέας για τα προβλήματα στη σύνταξη διαγράμματος
εφαρμογής στα πλαίσια της σύμβασης μελέτης του έργου «Πράξη εφαρμογής Οικισμού
Καλυθιών Ρόδου». Τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν από τη μελετήτρια είναι:
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 Έχει κατασκευασθεί σημαντικός αριθμός νέων οικοδομών με τις οποίες πρέπει να
ενημερωθούν τα τοπογραφικά διαγράμματα
 Υπάρχει σημαντική απόκλιση στα υλοποιημένα όρια των ιδιοκτησιών με τα όρια
των μερίδων όπως αυτά παρουσιάζονται στους χάρτες κτηματογράφησης, σχεδόν στο
σύνολο των ιδιοκτησιών
 Η  πράξη  εφαρμογής  θα  πρέπει  να  συμπεριλάβει  κάποιες  συμπληρωματικές
ιδιοκτησίες του πυκνοδομημένου τμήματος
 Εξακολουθούν να γίνονται πράξεις χρησικτησίας κυρίως επί  τμημάτων μερίδων
και  μεταβιβάσεις  με  αποτέλεσμα  να  υπάρχουν  συνεχείς  μεταβολές  στους  πίνακες
ιδιοκτησίας
 Ανάγκη ελέγχου τοποθέτηση των νέων οικοδομών που ανεγείρονται με παλιές
άδειες 
 Ανάγκη  προόδου  του  κεφαλαίου  σύνταξης  αξονοδιασταυρώσεων  και
διαγραμμάτων με τις υψομετρικές μελέτες των δρόμων

Για τους παραπάνω λόγους, η μελετήτρια ζητά:

 Την συμπληρωματική αποτύπωση των νέων οικοδομών
 Τον έλεγχο κάθε νέας οικοδομής που ανεγείρεται
 Την άμεση σύνταξη υψομετρικής μελέτης
 Την άμεση μεταγραφή των πράξεων που εκκρεμούν
 Τη διερεύνηση τρόπου ενημέρωσης της ομάδας μελέτης για τις νέες πράξεις που
κατατίθενται στο κτηματολόγιο, καθώς και την προτεραιότητα μεταγραφής τους

Τα παραπάνω θέματα γνωστοποιούνται και  στο Δήμο Καλλιθέας με το με αρ.  πρωτ.
1871/24-3-2005 έγγραφο της ομάδας μελέτης, όπου επιπροσθέτως αναφέρεται ότι μέχρι
να  δοθούν  αρμοδίως  κατευθυντήριες  οδηγίες  δεν  είναι  δυνατόν  να  προχωρήσει  η
σύνταξη του διαγράμματος εφαρμογής καθών και η σύνταξη της υψομετρικής μελέτης
20. Με το με αρ. πρωτ. ΧΟΠ 1476/05, ΧΟΠ 1115/05, 19-5-2005 έγγραφο του Τμ. Π.
& Π.Ε. της Νομαρχίας Δωδ/σου, δίνονται οδηγίες στους μελετητές καθώς και στο Δήμο
Καλλιθέας  προκειμένου  να  γίνουν  οι  νόμιμες  διαδικασίες  τροποποίησης  του  σχεδίου
πόλης και να προχωρήσει η μελέτη πράξης εφαρμογής
21. Με το με  αρ.  πρωτ.  1871-6519-6518/05,  546-2476-3497-2567-4537/06,  6-7-
2005, έγγραφο του Τμ. Π. & Π.Ε. της Νομαρχίας Δωδ/σου, διαβιβάστηκε στο Σ.Χ.Ο.Π.
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου το θέμα των προτεινόμενων τροποποιήσεων
στο πλαίσιο εξέλιξης της πράξης εφαρμογής Καλυθιών 
22. Με το με αρ. πρωτ. 4548/3-4-2006 έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
ελέγχηκε η με αρ. 119/2205 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Καλλιθέας με
θέμα: «Αιτήσεις ομάδας μελέτης για την επίλυση προβλημάτων σύνταξης διαγράμματος
εφαρμογής στα πλαίσια της πράξης εφαρμογής οικισμού Καλυθιών Ν. Ρόδου»
23. Με το με αρ. πρωτ. 34/4-1-2007 έγγραφο της μελετήτριας Μαριέττας Σωτρίλλη
προς το Τμ. Π. & Π.Ε. Νομαρχίας Δωδ/σου, υποβλήθηκε το Γ΄ κεφάλαιο της μελέτης
«Πράξη  Εφαρμογής Οικισμού  Καλυθιών  Ρόδου» για  έλεγχο  και  προώθηση του στον
Δήμο Καλλιθέας για ανάρτηση
24. Με το με αρ. πρωτ. 34/07/27-2-2007 έγγραφο του Τμ. Πολεοδομικού Σχεδιασμού
και  Χωροταξίας  της  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης  Δωδεκανήσου  δημοσιεύθηκε  η
ανάρτηση  διαγραμμάτων  και  πινάκων  «Πράξης  Εφαρμογής  Ρυμοτομικού  Σχεδίου
οικισμού «Καλυθιών» δήμου Καλλιθέας Νήσου Ρόδου Ν. Δωδ/σου
25. Με το με αρ. πρωτ. Τ.Υ. 1644/20-6-2007 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας Δ.
Καλλιθέας,  διαβιβάσθηκαν  στη  Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση  Δωδ/σου  οι  ενστάσεις  των
πολιτών που υποβλήθηκαν κατά της πράξης εφαρμογής του σχεδίου πόλεως οικισμού
Καλυθιών 
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26. Στις 18/10/2007 υπογράφηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία ο 1ος λογαριασμός
του Γ΄ Κεφαλαίου ποσού 26.812,27€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και διαβιβάστηκαν
στο Δήμο Καλλιθέας με το με αρ. πρωτ. 5243/18-10-2007 έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας
     
27. Με το με  αρ.  πρωτ.  4472-5105-5124-3579-3580-3758/11-12-2007 της  Δνσης
Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Νομαρχίας Δωδεκανήσου, διαβιβάστηκαν
στην μελετήτρια Σωτρίλλη Μαριέττα οι 240 ενστάσεις που κατατέθηκαν για την πράξη
εφαρμογής  της  πολεοδομικής  μελέτης  οικισμού  Καλυθιών  Δήμου  Καλλιθέας,
προκειμένου να τις μελετήσει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και να τις επιστρέψει
στη Δνση αυτή μαζί με αιτιολογημένη τεχνική έκθεση για κάθε ένσταση χωριστά
28. Στις 22-4-2008 υπογράφηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία ο 1ος Συγκριτικός
Πίνακας για τον καθορισμό συμβατικής αμοιβής για το κεφάλαιο Γ΄ της μελέτης ποσού
203.701,56€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
29. Με  την  με  αρ.  πρωτ.  4943/11-6-2008  απόφαση  του  Νομάρχη  Δωδεκανήσου
εγκρίνονται  οι  τροποποιήσεις  της  πολεοδομικής  μελέτης  του  οικισμού  Καλυθιών  του
Δήμου Καλλλιθέας νήσου Ρόδου (ΦΕΚ 1262Δ/27-11-2003) στα Ο.Τ. 71-85-38-39-63-
40-41-30-30α-53-43 
30. Με το με αρ. πρωτ. Τ.Υ.4535/30-7-2008 έγγραφο της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
της  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης  Δωδ/σου,  διαβιβάστηκε  στο  Τμ.  Περιβάλλοντος  &
Χωροταξίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου η μελέτη οριοθέτησης του ρέματος στο Δ.Δ.
Καλυθιών του Δήμου Καλλιθέας 
31. Με  το  με  αρ.  πρωτ.  1481/10-9-2008  έγγραφο  του  Τμ.  Περιβάλλοντος  &
Χωροταξίας  της  Περιφέρειας  Νοτίου  Αιγαίου,  επιστρέφεται  η  παραπάνω  μελέτη
οριοθέτησης του ρέματος στο Δ.Δ. Καλυθιών του Δήμου Καλλιθέας στο Δήμο Καλλιθέας
προκειμένου να συμπληρωθεί ώστε να αποκατασταθεί η κοίτη του ρέματος σε όλο το
μήκος 
32. Στις 21/11/2008 δημοσιεύεται στο ΦΕΚ η με αρ. 4943/06 Απόφαση Αντινομάρχη
Δωδεκανήσου  «Τροποποίηση σχεδίου πόλης Καλυθιών Δήμου Καλλιθέας Νήσου Ρόδου»
που αφορά τροποποίηση στα Ο.Τ. 71-85-38-39-63-40-41-30-30α-53-43 (ΦΕΚ 522ΑΑΠ)
33. Στις  23-4-2008 συνεδρίασε  το Σ.Χ.Ο.Π.  Ν.Α.  Δωδ/σου όπου και  γνωμοδότησε
ομόφωνα  για  τον  καθορισμό  συμβατικής  αμοιβής  της  μελέτης  «Τοπογράφηση  -
Κτηματογράφηση-Πολεοδομική  Μελέτη–Πράξη  Εφαρμογής  Οικισμού  Καλυθιών  Ν.
Ρόδου».   Με  το  με  αρ.  πρωτ.  7065/31-12-2008  έγγραφο  της  Δνσης  ΠΟΧΩΠΕ  της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδ/σου, διαβιβάζονται στο Δήμο Καλλιθέας το απόσπασμα
του παραπάνω πρακτικού από τη συνεδρίαση του Σ.Χ.Ο.Π. Ν.Α. Δωδ/σου προς έγκριση  
34. Με την με  αρ.  64/3-3-2009 απόφασή του,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Καλλιθέας
εγκρίνει  τη  συμβατική  αμοιβή  της  μελέτης  «Τοπογράφηση  -  Κτηματογράφηση-
Πολεοδομική Μελέτη–Πράξη Εφαρμογής Οικισμού Καλυθιών Ν. Ρόδου» και ειδικότερα
του Γ΄ κεφαλαίου αυτής, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 180.266,87 € πλέον ΦΠΑ
13% (ποσό 23.431,29 €), δηλαδή συνολικό ποσό 203.701,56 €
35. Με το με αρ. πρωτ. 3393/11-3-2009 έγγραφό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
ελέγχθηκε η παραπάνω απόφαση με αρ. 64/2009 του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας
36. Με  το  με  αρ.  πρωτ.  8838/31-8-2010  υποβλήθηκε  ο  2ος Λογαριασμός  του  Γ΄
κεφαλαίου  σύνταξης  της  μελέτης  «Τοπογράφηση  -  Κτηματογράφηση-Πολεοδομική
Μελέτη–Πράξη  Εφαρμογής  Οικισμού  Καλυθιών  Ν.  Ρόδου»  ποσού  31.424,19€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
37.  Με  το  με  αρ.  πρωτ.  997/21-6-2011  έγγραφό  της,  η  μελετήτρια  Σωτρίλλη
Μαριέττα προς τη Δνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου ενημερώνει για την
πορεία και τα μέχρι τότε προβλήματα του έργου «Πράξη εφαρμογής οικισμού Καλυθιών
Ρόδου» και ζητά τον ορισμό νέων επιβλεπόντων ώστε να μπορέσουν να επιλυθούν τα
προβλήματα  της  μελέτης  και  να  καταστεί  δυνατή  η  ολοκλήρωση  της  καθώς  και  να
δικαιολογηθεί  η  μέχρι  τότε  καθυστέρηση  στην  εξέλιξη  της  μελέτης,  αφού  κατά  την
άποψή  της  δεν  οφείλεται  σε  υπαιτιότητα  των  μελετητών  και  να  δοθεί  με  έκδοση
απόφασης παράταση προθεσμίας
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38. Με το με αρ. πρωτ. (οικ.) 1280/17-8-2011 έγγραφο της Δνσης Πολεοδομικού
Σχεδιασμού  του  Δήμου  Ρόδου,  ορίστηκαν  νέοι  επιβλέποντες  για  την  μελέτη
«Τοπογράφηση  -  Κτηματογράφηση-Πολεοδομική  Μελέτη–Πράξη  Εφαρμογής  Οικισμού
Καλυθιών Ν. Ρόδου»
39. Με  το  με  αρ.  πρωτ.  1512/21-9-2011  έγγραφό  της,  η  μελετήτρια  Σωτρίλλη
Μαριέττα  επέστεψε  τις  ενστάσεις  της  μελέτης  που οι  μελετητές  παρέλαβαν  από την
προηγούμενη  επιβλέπουσα  στις  11-12-2007,  προκειμένου  να  μελετηθούν  από  τους
νέους επιβλέποντες 
40. Με το με αρ. πρωτ. 1512/20-6-2012 της Δνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου
Ρόδου,  ως  απάντηση  στο  παραπάνω  με  αρ.  πρωτ.  1512/21-9-2011  έγγραφό  της
μελετήτριας  Σωτρίλλη  Μαριέττας,  γνωστοποιείται  στην  τελευταία  ότι  η  Δνση
Πολεοδομικού  Σχεδιασμού  θεώρησε  ότι  για  να  μπορέσει  να  παρακολουθήσει  και  να
προχωρήσει εκ νέου στη μελέτη του θέματος θα πρέπει πρώτα να γίνει επικαιροποίηση
του πίνακα των ιδιοκτητών με νέα κτηματολογική έρευνα από την οποία θα προκύψει και
η επικαιροπποίηση των κτηματολογικών διαγραμμάτων που έχουν μεταβληθεί λόγω των
τεμαχισμών  που  έγιναν  τα  τελευταία  χρόνια  και,  για  το  λόγο  αυτό  η  ίδια  Δνση
προχώρησε στην κτηματολογική έρευνα 600 περίπου μερίδων και συνέταξε τον πίνακα
ιδιοκτητών  τον  οποίο  και  δια  του  παρόντος  παρέδωσε  στη  μελετήτρια  σε  ψηφιακό
αρχείο. Από τη διασταύρωση δε των στοιχείων, προέκυψε ότι είναι αναγκαία η εκ νέου
ψηφιοποίηση 54 διαγραμμάτων για την ενημέρωση της κτηματογράφησης
41. Με το με αρ. πρωτ. 1231/27-6-2012 έγγραφό του, ο μελετητής Λεγάκης Μάρκος
ζητά την αντικατάστασής του λόγω συνταξιοδότησης  
42. Με το με αρ. πρωτ. 7/77684/2912/5-7-2012 έγγραφο της Δημοτικής Κοινότητας
Καλλιθέας  αποστέλλονται  στις  οικονομικές  υπηρεσίες  του  Δήμου  Ρόδου  ο  2ος

λογαριασμός με τα συνημμένα σε αυτόν δικαιολογητικά 
43. Με  την  με  αρ.  414/9-7-2012  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Ρόδου,
εγκρίνεται η υποβολή προτάσεων που αφορούν μελέτες υπό εκπόνηση σχετικά με το
Χρηματοδοτικό  Πρόγραμμα  «Ολοκλήρωση  Πολεοδομικού  Σχεδιασμού»  που
ανακοινώθηκε από το Πράσινο  Ταμείο,  μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται  και  η
μελέτη  «Τοπογράφηση-Κτηματογράφηση-Πολεοδομική  Μελέτη-Πράξη  Εφαρμογής
Οικισμού Καλυθιών Ν. Ρόδου» 
 
44. Με  το  με  αρ.  πρωτ.  1479/9-8-2012  έγγραφο  της  Δνσης  Πολεοδομικού
Σχεδιασμού, ζητήθηκε από την μελετήτρια Σωτρίλλη Μαριέττα να υποδείξει  μελετητή
αντικαταστάτη του Λεγάκη Μάρκου,  προκειμένου η  υπηρεσία αυτή να εισηγηθεί  την
έγκριση αντικατάστασης αυτού
45. Με  το  με  αρ.  πρωτ.  1552/22-8-2012  έγγραφο  της  μελετήτριας  Σωτρίλλη
Μαριέττας,  υποβλήθηκαν  στη  Δνση  Πολεοδομικού  Σχεδιασμού  τα  απαιτούμενα
δικαιολογητικά για την αντικατάσταση του Λεγάκη Μάρκου από τον Ρίγγα Ιωάννη
46. Με  το  με  αρ.  πρωτ.  1552/27-8-2012  έγγραφο  της  Δνσης  Πολεοδομικού
σχεδιασμού, γίνεται εισήγηση αποδοχής αντικατάστασης του Λεγάκη Μάρκου από τον
Ρίγγα Ιωάννη προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Δωδεκανήσου
47. Με  το  με  αρ.  πρωτ.  1691/27-9-2012  έγγραφο  της  Δνσης  Πολεοδομικού
Σχεδιασμού  προς  το  ΥΠΕΚΑ-ΠΡΑΣΙΝΟ  ΤΑΜΕΙΟ,  έχοντας  υπόψη  το  από  12-9-2012
ηλεκτρονικό  μήνυμα  από  το  info  @  prasinotameio  .  gr   με  το  οποίο  η  Δνση  αυτή
ενημερώθηκε  ότι  το  ΔΣ  του  Πράσινου  Ταμείου  στη  συνεδρίασή  του  της  13-9-2012
μεταξύ άλλων ενέκρινε και την ένταξη του έργου «Τοπογράφηση - Κτηματογράφηση-
Πολεοδομική Μελέτη–Πράξη Εφαρμογής Οικισμού Καλυθιών Ν. Ρόδου» 31.424,19 € (2ος

λογαριασμός)  απέστειλε  στην  υπηρεσία  αυτή υπογεγραμμένο  το  Σύμφωνο  Αποδοχής
Όρων (ΣΑΠΟ)
48. Με το με αρ. πρωτ. 1714/1-10-2012 έγγραφό του, το Περιφερειακό Συμβούλιο
Δημοσίων Έργων Δωδεκανήσου ενημερώνει το Δήμο Ρόδου αναφορικά με την ομόφωνη
γνωμοδότησή του περί αντικατάστασης του μελετητή Λεγάκη Μάρκου από τον μελετητή
Ρίγγα Ιωάννη (συνεδρίαση 8η / 28 Σεπτεμβρίου 2012)
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49. Με  την  με  αρ.  ΑΔΑ:  Β443ΘΟΡ1Ι-ΨΧ8  απόφαση  Γενικής  Γραμματέα
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Αιγαίου,  ελέγχθηκε  η  με  αρ.  635/2012  απόφαση  του
Δημοτικού  Συμβουλίου  Ρόδου  αναφορικά  με  την  «Αναμόρφωση  προϋπολογισμού,
τροποποίηση  τεχνικού  προγράμματος  και  του  ετήσιου  προγράμματος  δράσης
οικονομικού έτους 2012»
50. Με  την  Απόφαση  Ανάληψης  Υποχρέωσης  ΑΔΑ:  Β42ΑΩ1Ρ-ΗΒΧ  εγκρίθηκε  η
δέσμευση πίστωσης ύψους 31.424,19 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος
της  πίστωσης  του προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου ΚΑΕ 40-7413.0002 οικ.  έτους
2012 για τον 2ο λογαριασμό του έργου «Τοπογράφηση - Κτηματογράφηση-Πολεοδομική
Μελέτη–Πράξη Εφαρμογής Οικισμού Καλυθιών Ν. Ρόδου»
51. Με  το  με  αρ.  πρωτ.  1941/12-11-2012  έγγραφό  της,  η  Δνση  Πολεοδομικού
Σχεδιασμού εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου την έγκριση αντικατάστασης του
μελετητή Λεγάκη Μάρκου από τον μελετητή Ρίγγα Ιωάννη
52. Με  το  με  αρ.  πρωτ.  2134/13-12-2012  έγγραφό  της,  η  Δνση  Πολεοδομικού
Σχεδιασμού Δήμου Ρόδου αποστέλλει στην μελετήτρια Σωτρίλλη Μαριέττα σε ψηφιακή
μορφή το σχέδιο της κτηματογράφησης με τις μερίδες που τροποποιήθηκαν ώστε να τις
λάβει  υπόψη  σε  συνδυασμό  με  την  επικαιροποιημένη  κτηματολογική  έρευνα  που
παρέλαβε και να προβεί στις απαιτούμενες διορθώσεις
53. Με  την  με  αρ.  775/7-12-2012  απόφασή  του  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Ρόδου,
ενέκρινε  την  αντικατάσταση  του  μελετητή  Λεγάκη  Μάρκου  από  τον  μελετητή  Ρίγγα
Ιωάννη
54. Με το με αρ. πρωτ. 460/5-4-2013 έγγραφο της Δνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού
απεστάλη στην ομάδα μελετητών το σχέδιο της τροποποιητικής σύμβασης της μελέτης
«Τοπογράφηση  -  Κτηματογράφηση-Πολεοδομική  Μελέτη–Πράξη  Εφαρμογής  Οικισμού
Καλυθιών Ν. Ρόδου»
55. Στις 18-4-2013 υπεγράφη μεταξύ Δήμου Ρόδου και μελετητών Ρίγγα Ιωάννη και
Σωτρίλλη  Μαριέττας  (αρ.  πρωτ.  604/24-4-2013)  η  1η Τροποποιητική  Σύμβαση  της
Μελέτης  «Τοπογράφηση  -  Κτηματογράφηση-Πολεοδομική  Μελέτη–Πράξη  Εφαρμογής
Οικισμού Καλυθιών Ν. Ρόδου  (Κεφάλαιο Γ΄ Πράξη Εφαρμογής)»
56. Με  το  με  αρ.  πρωτ.  583/22-4-2013  έγγραφό  της,  η  μελετήτρια  Σωτρίλλη
Μαριέττα  υπέβαλε εγγυητική επιστολή ποσού 5.130,00 €  (ΤΣΜΕΔΕ αρ.  56273/19-4-
2013) για κάλυψη του επιπλέον ποσού που αφορά τη συμβατική αμοιβή των εργασιών
πολεοδόμου  της  μελέτης  «Τοπογράφηση  -  Κτηματογράφηση-Πολεοδομική  Μελέτη–
Πράξη Εφαρμογής Οικισμού Καλυθιών Ν. Ρόδου  (Κεφάλαιο Γ΄ Πράξη Εφαρμογής)»

57. Με το με αρ. πρωτ. 789/17-5-2013 έγγραφό της, η μελετήτρια Σωτρίλλη 
Μαριέττα υπέβαλε προς έγκριση χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης «Τοπογράφηση
- Κτηματογράφηση-Πολεοδομική Μελέτη–Πράξη Εφαρμογής Οικισμού Καλυθιών Ν. 
Ρόδου  (Κεφάλαιο Γ΄ Πράξη Εφαρμογής)»
58. Με το με αρ. πρωτ. 1258/2-8-2013 έγγραφο, η Δνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού
απέστειλε  αναθεωρημένο  χρονοδιάγραμμα  της  μελέτης  «Τοπογράφηση  -
Κτηματογράφηση-Πολεοδομική Μελέτη–Πράξη Εφαρμογής Οικισμού Καλυθιών Ν. Ρόδου
(Κεφάλαιο Γ΄ Πράξη Εφαρμογής)»
59. Με  το  με  αρ.  πρωτ.  1638/11-10-2013  έγγραφο  της,  η  ομάδα  μελετητών
ενημερώνει  τη  Δνση  Πολεοδομικού  Σχεδιασμού  για  την  εξέλιξη  της  μελέτης  –
αντιμετώπιση  προβλημάτων  εκπόνησης  τοπογραφικών  εργασιών  της  μελέτης
«Τοπογράφηση  -  Κτηματογράφηση-Πολεοδομική  Μελέτη–Πράξη  Εφαρμογής  Οικισμού
Καλυθιών Ν. Ρόδου  (Κεφάλαιο Γ΄ Πράξη Εφαρμογής)» εκτιμώντας ότι θα απαιτηθεί
πρόσθετος χρόνος περίπου 60 εργάσιμων ημερών για να ολοκληρώσει τις τοπογραφικές
εργασίες που προβλέπονται
60. Με  το  με  αρ.  πρωτ.  1638/18-12-2013  έγγραφό  της,  η  Δνση  Πολεοδομικού
Σχεδιασμού εντέλει την ομάδα μελέτης να ξεκινήσει τις εργασίες του Β΄ κεφαλαίου της
πράξης εφαρμογής της μελέτης και την ολοκλήρωσή του στο χρόνο που προβλέπεται
από το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα
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61. Με  το  με  αρ.  πρωτ.  1445/11-7-2014  έγγραφό  της,  η  μελετήτρια  Σωτρίλλη
Μαριέττα υποβάλει την μελέτη του Β΄ κεφαλαίου των προδιαγραφών εκπόνησης πράξης
εφαρμογής  και  ζητά  την  άμεση  παραλαβή  των  υλοποιημένων  στο  έδαφος
αξονοδιασταυρώσεων της υποβαλλόμενης μελέτης
62. Με  το  με  αρ.  πρωτ.  2318/26-11-2014  έγγραφό  της,  η  μελετήτρια  Σωτρίλλη
Μαριέττα  υποβάλει  αιτιολογική  έκθεση  σχετική  με  την  υπέρβαση  προθεσμίας  των
τοπογραφικών εργασιών της μελέτης «Τοπογράφηση - Κτηματογράφηση-Πολεοδομική
Μελέτη–Πράξη  Εφαρμογής  Οικισμού  Καλυθιών  Ν.  Ρόδου   (Κεφάλαιο  Γ΄  Πράξη
Εφαρμογής)»
63. Με  το  με  αρ.  πρωτ.  74/15-1-2016  έγγραφό  της,  η  Δνση  Πολεοδομικού
Σχεδιασμού  ζητά  από  τις  οικονομικές  υπηρεσίες  του  Δήμου  την  αναμόρφωση  του
προϋπολογισμού 2016 ώστε να καλυφθούν οι εκτιμώμενες ανάγκες των εργασιών που
έχουν  ήδη  εκπονηθεί  και  για  την  μελέτη  «Τοπογράφηση  -  Κτηματογράφηση-
Πολεοδομική Μελέτη–Πράξη Εφαρμογής Οικισμού Καλυθιών Ν. Ρόδου» (πίστωση 55.000
€ / ΚΑ 40-7413.0002)
64. Με  το  με  αρ.  πρωτ.  1985/20-1-2016  έγγραφό  της,  η  Δνση  Πολεοδομικού
Σχεδιασμού  ενημερώνει  την  μελετήτρια  Σωτρίλλη  Μαριέττα  ότι  λόγω μη  πρόβλεψης
σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό 2016 εκείνη τη χρονική στιγμή θα πρέπει μετά
τη σχετική αναμόρφωσή του να τον επανυποβάλει
65. Με  το  με  αρ.  πρωτ.  1568/3-8-2016  έγγραφό  της,  η  μελετήτρια  Σωτρίλλη
Μαριέττα  επανυποβάλει  τον  3ο λογαριασμό  της  μελέτης  «Τοπογράφηση  -
Κτηματογράφηση-Πολεοδομική Μελέτη–Πράξη Εφαρμογής Οικισμού Καλυθιών Ν. Ρόδου
(Κεφάλαιο Γ΄ Πράξη Εφαρμογής)»
66. Με  το  με  αρ.  πρωτ.  1978/4-10-2016  έγγραφό  της,  η  μελετήτρια  Σωτρίλλη
Μαριέττα ζητά μετά την έγκριση σχετικής πίστωσης την επίσπευση πληρωμής του 3ου

λογαριασμού καθώς επίσης ενημερώνει το Δήμο Ρόδου ότι το συνολικό χρονοδιάγραμμα
της μελέτης δεν τηρείται διότι δεν έχουν δοθεί στους μελετητές κατευθύνσεις μετά την
εξέταση από τον Δήμο των ενστάσεων που έχουν υποβληθεί
67. Με το με αρ. πρωτ. 1445/2014/23-11-2016 έγγραφό της Δνσης Πολεοδομικού
Σχεδιασμού, παραλαμβάνονται οι 409 αξονοδιασταυρώσεις που υλοποιήθηκαν από τους
μελετητές στο έδαφος και εγκρίνονται οι υψομετρικές μελέτες των οδών (κεφάλαιο Β΄)
68. Με το με αρ. πρωτ. 25/10-1-2017 έγγραφο της Δνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού,
ζητείται  από  τη  Δνση  Οικονομικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Ρόδου,  μετά  την  με  αρ.
967/2017 απόφαση ΔΣ Ρόδου που κυρώθηκε με την με αρ. πρωτ. 92146/28-12-2016, η
ανάληψη  δαπάνης  55.000,00  €  από  τον  ΚΑ  40-7413.0002  «Τοπογράφηση  -
Κτηματογράφηση-Πολεοδομική  Μελέτη–Πράξη  Εφαρμογής  Οικισμού  Καλυθιών  Ν.
Ρόδου»
69. Με το με  αρ.  πρωτ.  2318/2014/23-1-2017 έγγραφο της Δνσης Πολεοδομικού
Σχεδιασμού,  επιβάλλεται  ποινική  ρήτρα  για  τη  μελέτη  «Τοπογράφηση  -
Κτηματογράφηση-Πολεοδομική  Μελέτη–Πράξη  Εφαρμογής  Οικισμού  Καλυθιών  Ν.
Ρόδου» συνολικού ποσού 562,49 € 
70. Με  το  με  αρ.  πρωτ.  124/25-1-2017  έγγραφό,  επανυποβάλλεται  από  την
μελετήτρια Σωτρίλλη Μαριέττα, μετά την επιβολή ποινικής ρήτρας, ο 3ος λογαριασμός
της μελέτης «Τοπογράφηση - Κτηματογράφηση-Πολεοδομική Μελέτη–Πράξη Εφαρμογής
Οικισμού Καλυθιών Ν. Ρόδου  (Κεφάλαιο Γ΄ Πράξη Εφαρμογής)» ποσού 52.517,35 € με
το ΦΠΑ
71. Με την με αρ. 100/2017 (ΑΔΑ: ΩΞ7ΜΩ1Ρ-8Γ0) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου  Ρόδου  εγκρίνεται  η  διάθεση  πίστωσης  55.000,00  €  για  τη  «Τοπογράφηση  -
Κτηματογράφηση-Πολεοδομική  Μελέτη–Πράξη  Εφαρμογής  Οικισμού  Καλυθιών  Ν.
Ρόδου» (ΚΑ 40-7413.0002)
72. Με  το  με  αρ.  πρωτ.  124/2017,1568/2016  /  29-3-2017  έγγραφο  της  Δνσης
Πολεοδομικού Σχεδιασμού, διαβιβάστηκε ο 3ος λογαριασμός στην μελετήτρια Σωτρίλλη
Μαριέττα καθώς και απόφαση επιβολής ποινικής ρήτρας 
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73. Με το με αρ. πρωτ. 896/27-4-2017 έγγραφο, η μελετήτρια Σωτρίλλη Μαριέττα
αιτείται την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης με αρ. 520927 του
ΤΣΜΕΔΕ λόγω επικείμενης συνταξιοδότησης της
74. Με  το  με  αρ.  πρωτ.  896/28-6-2017  έγγραφο  της  Δνσης  Πολεοδομικού
Σχεδιασμού,  επιστρέφεται  η  με  αρ.  520927 εγγυητική  επιστολή  του  ΤΣΜΕΔΕ ποσού
3.060,00 € 
             
75.  Με το με αρ. πρωτ. 16/20798/18-5-2020 έγγραφο της Δνσης Τεχν. Έργων και
Υποδομών, ζητείται από το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλυθιών η γνωμοδότηση
και λήψη απόφασης σχετικά με την επίσπευση της ολοκλήρωσης της μελέτης πράξης
εφαρμογής σε τμήμα της πολεοδομικής μελέτης οικισμού Καλυθιών, εντός των Ο.Τ. 61,
Ο.Τ.  67,  Ο.Τ.  68 και  Ο.Τ.  83,  προκειμένου να  διανοιχθεί  η  οδός  η οποία  διέρχεται
αυτών. Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό,  η  διάνοιξη της συγκεκριμένης  οδού η οποία
προβλέπεται από την εγκεκριμένη μελέτη του οικισμού, θεωρείται επείγουσα διότι όπως
αναφέρεται  θα  αποσυμφορήσει  κυκλοφοριακά  τον  οικισμό  και  θα  διευκολύνει  την
σύνδεση με τον οικισμό του Φαληρακίου. 
76. Με  την  με  αρ.  15/11-3-2020  απόφασή  της,  η  Δημοτική  Κοινότητα  Καλυθιών
αποφασίζει  ομόφωνα την έγκριση της επίσπευσης της ολοκλήρωσης Μελέτης πράξης
εφαρμογής σε τμήμα της πολεοδομικής μελέτης οικισμού Καλυθιών, εντός των Ο.Τ. 61,
Ο.Τ. 67, Ο.Τ. 68 και Ο.Τ. 83. Ως αιτιολογία προτείνεται το γεγονός ότι η νέα οδός θα
συνδέσει τις δύο επαρχιακές οδούς που οδηγούν από την Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου στον
οικισμό Καλυθιών στο ύψος του Καλυθιές Palace και θα αποσυμφορήσει την κυκλοφορία
που τώρα περνάει μέσα από το χωριό
77. Μετά από έρευνα της Δνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, διαπιστώθηκε ότι για την
μερική εκτέλεση της πράξης εφαρμογής, τα εμπλεκόμενα Ο.Τ. είναι τα 61-67-68-83 και
66, έτσι ώστε να τακτοποιηθούν πλήρως όλες οι εμπλεκόμενες ιδιοκτησίες με απώτερο
σκοπό την πλήρη αποδέσμευση των παραπάνω Ο.Τ. και των νέων ιδιοκτησιών που θα
προκύψουν μετά την κύρωση της πράξης εφαρμογής.  
78. Μετά από διαλογική συζήτηση στην οποία συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών
Έργων και Υποδομών, η εκπρόσωπος των μελετητών Μαριέττα Σωτρίλλη και μηχανικοί
της Δνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, διατυπώθηκε η εξής άποψη:
Η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται  στο βόρειο όριο του σχεδίου πόλης Καλυθιών και
αφορά μικρό  αριθμό  μερίδων.  Είναι  στην  διασταύρωση τριών  επαρχιακών  οδών της
Καλυθιών- Παστίδας,  της Ρόδου- Καλυθιών- Ψίνθου,  και  της Φαληρακίου- Καλυθιών
(από Εθνική Οδό Ρόδου – Λίνδου). Επί των παραπάνω οδών βρίσκονται το 1ο Δημοτικό
σχολείο, το Γυμνάσιο, Νηπιαγωγείο και Παιδικός Σταθμός. Τα παραπάνω Εκπαιδευτήρια
και κτήριο πρόνοιας εξυπηρετούν όχι μόνο τους κατοίκους του οικισμού αλλά και αυτούς
του Φαληρακίου και όλης της εκτός σχεδίου περιοχής. Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών
κινούνται  υποχρεωτικά  με  Ι.Χ.  αυτοκίνητα  και  τα  μεγαλύτερα  παιδιά  με  υπεραστική
συγκοινωνία.  Παράλληλα,  λόγω  της  επαγγελματικής  δραστηριοποίησης,  ύπαρξης
μεγάλου  αριθμού  χώρων  αναψυχής,  εμπορικών  δραστηριοτήτων   και  άθλησης  στο
Φαληράκι, το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων του οικισμού μετακινούνται πολλές φορές
την ημέρα για την κάλυψη των καθημερινών τους αναγκών. Είναι γνωστό ότι Καλυθιές
και Φαληράκι είναι ουσιαστικά ένα ενιαίο πολεοδομικά σύνολο που ανήκει και εξυπηρετεί
τον ίδιο πληθυσμό. Σήμερα το μεγαλύτερο μέρος αυτής της κυκλοφορίας ΙΧ και ΜΜΜ
γίνεται από το παλαιό οδικό δίκτυο, περιορισμένου πλάτους που διέρχεται μέσα από το
πυκνοδομημένο  τμήμα  του  οικισμού  με  διασταυρώσεις  περιορισμένης  ορατότητας.  Η
προτεινόμενη προς διάνοιξη δημοτική οδός που διέρχεται ανάμεσα στα ΟΤ 61, 67, 68,
83 έγινε για να αποσυμφορήσει το τμήμα αυτό  του οδικού δικτύου, με ικανοποιητικό
πλάτος 12μ. και ασφαλή χάραξη και σύνδεση με τις επαρχιακές οδούς .
Ακόμη λόγω του μεγάλου μεγέθους μερίδας που βρίσκεται  εκεί  εξασφαλίζεται  άμεσα
έκταση που παραχωρείται στον Δήμο για κοινωφελείς λειτουργίες. Για την εξασφάλιση
της συνολικής έκτασης που παραχωρείται στον Δήμο η Υπηρεσία προτείνει να περιληφθεί
και το Ο.Τ.66 που είναι μόνο μία ιδιοκτησία και συμμετέχει με την εισφορά της στην
δημιουργία του κοινωφελούς χώρου.
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Η σύνταξη της Μεμονωμένης  Πράξης  Εφαρμογής (Μ.Π.Ε.) δεν δημιουργεί προβλήματα
στην υπόλοιπη πράξη που είναι σε εξέλιξη. Το θεσμικό πλαίσιο όπως έχει διαμορφωθεί
σήμερα διευκολύνει την σύνταξη Μ.Π.Ε., διότι οι εισφορές λαμβάνονται από το συνολικό
εμβαδόν της μερίδας και δεν υπεισέρχονται οι συνολικές ιδιοκτησίες των συνιδιοκτητών
που βρίσκονται στο σύνολο του ρυμοτομικού σχεδίου.  
79. Μετά το από τις 31/7/2013 θεωρημένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης, εκπονήθηκε
από τους μελετητές και παραλήφθηκε από την Δνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού το Β’
Κεφάλαιο  (σύνταξη  υψομετρικής  μελέτης)  –προαναφερθέν  έγγραφο  Δνσης
Πολεοδομικού Σχεδιασμού με αρ. πρωτ. 1445/2014/23-11-2016.
Το Γ’ Κεφάλαιο (Πράξη Εφαρμογής) με χρονοδιάγραμμα 5 μήνες, είναι στάσιμο χωρίς
την  υπαιτιότητα  των  μελετητών,  καθώς  θα  πρέπει  να  ληφθούν  αποφάσεις  για  την
περαιτέρω  συνέχιση  της  μελέτης  από  την  Υπηρεσία  και  τους  φορείς  (γνωμοδότηση
ενστάσεων, ενημέρωση τοπογραφικού υποβάθρου, αλλαγές στη νομοθεσία λόγω του Ν.
4315/2014). 
Το  χρονοδιάγραμμα  εκπόνησης  της  Μεμονωμένης  Πράξης  Εφαρμογής  (Μ.Π.Ε.)
καθορίζεται ως εξής:
 Σύνταξη  διαγράμματος  Μεμονωμένης  Πράξης
Εφαρμογής (Μ.Π.Ε.) στα Ο.Τ. 61, 67, 68, 83 και
66  και  πινάκων  των  Κτηματολογικών  Μερίδων
2952, 2953, 2953Β, 2953Γ, 2953Δ, 2953Ε 2956,
2954,  2954Α και  2954ΑΑ γαιών Καλυθιών από
τους μελετητές

………..… 1 μήνας

 Ανάρτηση  των  παραπάνω  διαγραμμάτων  με
ευθύνη  της  Υπηρεσίας,  προκειμένου  να
κατατεθούν τυχόν ενστάσεις

………..…
Ο χρόνος δεν
προσμετράται

 Εξέταση των ενστάσεων από την Υπηρεσία ………..…
Ο χρόνος δεν
προσμετράται

 Διόρθωση  διαγράμματος  Μ.Π.Ε.  και  πινάκων
μετά  την  εξέταση  των  ενστάσεων  από  τους
μελετητές

………..… 2 εβδομάδες

 Β’  ανάρτηση  της  Μ.Π.Ε.  μετά  από  τις
διορθώσεις   με  ευθύνη  της  Υπηρεσίας,
προκειμένου να κατατεθούν τυχόν ενστάσεις

………..…
Ο χρόνος δεν
προσμετράται

 Εξέταση των ενστάσεων της Β’ ανάρτησης από
την Υπηρεσία

………..…
Ο χρόνος δεν
προσμετράται

 Διόρθωση  και  υποβολή  οριστικού  πίνακα
Μ.Π.Ε.,  διαγράμματος  Μ.Π.Ε.  και  πίνακα
επικειμένων από τους μελετητές

………..… 2 εβδομάδες

 Έγκριση της μελέτης ………..…
Ο χρόνος δεν
προσμετράται

80. Το  παραπάνω  διάστημα  των  2  μηνών,  θα  ενσωματωθεί   στο  γενικό
χρονοδιάγραμμα του Γ’ κεφαλαίου, έστω και αν η Μεμονωμένη Πράξη Εφαρμογής έχει
ολοκληρωθεί κατά την περίοδο έγκρισής του.

         Μετά τα παραπάνω, λαμβάνοντας υπόψη ότι:
όπως προκύπτει από τον συνδυασμό των διατάξεων των αρθρ. 1 παρ. 3, 7 παρ. 4 και 12
παρ. 1 & 2 του Ν.1337/83 η πράξη εφαρμογής περιλαμβάνει, κατά κανόνα, ολόκληρη
την έκταση της  πολεοδομικής  μελέτης,  η  οποία  μπορεί  να  είναι  μία  ή  περισσότερες
πολεοδομικές  ενότητες,  αλλά  κατ΄  εξαίρεση  και  τμήμα  της  πολεοδομικής  ενότητας
(γειτονιάς),  σύμφωνα  δε  με  το  εδαφ.  β΄  της  παρ.  2  του  αρθρ.  12  του  πιο  πάνω
Ν.1337/83, σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πράξη εφαρμογής μπορεί να συντάσσεται και
για  μεμονωμένη  ιδιοκτησία,  πάντως  δε  σε  ολόκληρη  την  πλευρά  του  οικοδομικού
τετραγώνου,  καθώς  επίσης  ότι  η  διάταξη  αυτή  δεν  απαριθμεί,  ούτε  ενδεικτικά  ούτε
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περιοριστικά,  τις  περιπτώσεις  που  μπορούν  να  θεωρηθούν  εξαιρετικές  αλλά  αυτό
αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης (οικείου Περιφερειάρχη),
ζητείται: 
α. Η έγκριση σύνταξης μεμονωμένης πράξης εφαρμογής στην περιοχή της Πολεοδομικής
Μελέτης  Οικισμού Καλυθιών (ΦΕΚ 1262Δ/2003,  ΦΕΚ 1299Δ/2005,  ΦΕΚ 522ΑΑΠ/2008)
που περιλαμβάνει τα Ο.Τ. 61, 67, 68, 83 και 66
β. Η διαβίβαση του θέματος προς έγκριση στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.  

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
 Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1085/2020 εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού,
 Τις  διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το

άρθρο  74  του  Ν.4555/19-7-2018  (ΦΕΚ Α΄133/2018)  και  του  άρθρου  93  του
Ν.3463/2006,

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος,  ήτοι  επί  σαράντα
(40) παρόντων μελών και τριών (3) απόντων των κ.κ. Καλετού Πότσου, Κων/νου
Τσουρούτη και Μιχαήλ Καφετζή ψήφισαν : 
«Υπέρ»  σαράντα  (40 ) Δημοτικοί Σύμβουλοι,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη σύνταξη μεμονωμένης πράξης εφαρμογής στην περιοχή της
Πολεοδομικής Μελέτης Οικισμού Καλυθιών (ΦΕΚ 1262Δ/2003, ΦΕΚ 1299Δ/2005,
ΦΕΚ 522ΑΑΠ/2008) που περιλαμβάνει τα Ο.Τ. 61, 67, 68, 83 και 66.

 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ                                                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ
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