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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Αρ. συνεδρίασης:  5η/11-06-2021 
Αρ. αποφ.              30/11-06-2021                                                                                                                

 

Περίληψη 
 

Έγκριση  της υπ’ αρ. 30/2021 απόφασης  του  Συμβουλίου της  Κοινότητας Αρχαγγέλου με  
θέμα «Αίτημα Πολυζώη Εμμανουηλίας για αποχαρακτηρισμό τμήματος κοινόχρηστου 

χώρου με εμβαδόν 125,33 τ.μ. της Κ.Μ. 811 Οικοδομών Αρχαγγέλου.»  
 

Στη Ρόδο σήμερα 11-06-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 με την δια περιφοράς διαδικασία η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου (Αποφ. Δ.Σ., 761/08-09-2019 περί της εκλογής τακτικών 
και αναπληρωματικών μελών Ε.Π.Ζ., 276/23-09-2020 περί αντικατάστασης αναπληρωματικού μέλους), 
έπειτα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Αντιδημάρχου Ρόδου κ. Στέφανου Δράκου  (Αποφ. 
Δημάρχου 2116/29-09-2020 «περί ορισμού Αντιδημάρχων ως τακτικά μέλη στην Ε.Π.Ζ»), με αριθ. 

πρωτ. 2/27071/07-06-2021, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 77, παράγραφος 

6 του Ν.4555/2018, το άρθρο 184 του Ν.4635/2019 και τα διαλαμβανόμενα στις Εγκυκλίους 
163/33282/29-5-2020, 18318/13-3-2020, 40 με αρ. πρωτ.: 20930/31-3-2020 και 426/2020 με αρ. 

πρωτ.: 77233/13-11-2020 του ΥΠΕΣ, αποφασίζει την έκδοση της κατωτέρω απόφασης. 

      Αφού διαπιστώθηκε βάσει της ανωτέρω νομοθεσίας ότι συμμετέχουν τουλάχιστον τα 2/3 των 

μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών συναινούν με την 
δια περιφοράς διαδικασία δέκα (10) μέλη ήτοι: 

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 1) Στέφανος Δράκος Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος, 2) Ιωάννης Αφεντούλης – 
Αντιπρόεδρος, 3) Τσαμπίκα Κιαχαγιά Μαγιόγλου Αντιδήμαρχος – Μέλος, 4) Νικόλαος Καραμαρίτης 

Αντιδήμαρχος – Μέλος, 5) Παναγιώτης Σταμάτης Αντιδήμαρχος - Μέλος 6) Αθανάσιος Στάμος 
Αντιδήμαρχος – Μέλος, 7) Σπυρίδων Σπυρόπουλος – Μέλος, 8) Βασίλειος Παπαοικονόμου – Μέλος,             

9) Νικόλαος Γιαννάς – Μέλος, 10) Δημήτριος Ιωσήφ – Μέλος 

 
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 1) Μιχαήλ Σεϊτης – Μέλος   

 
       και αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Επιτροπής ηλεκτρονικά- με email, για όλα τα θέματα της  

5ης τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης, επί συνόλου 4 (τεσσάρων) θεμάτων ζητήθηκε να υποβάλουν 

τις απόψεις τους για το παραπάνω αναγραφόμενο θέμα το οποίο έχει ως εξής: 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2021 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

 

ΘΕΜΑ 7o : Αίτημα Πολυζώη Εμμανουηλίας για αποχαρακτηρισμό τμήματος κοινόχρηστου 

χώρου με εμβαδόν 125,33 τ.μ. της Κ.Μ. 811 Οικοδομών Αρχαγγέλου. 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος, ο οποίος είπε τα εξής: 

Κύριοι συνάδελφοι η Πολυζώη Εμμανουηλία του Γεωργίου με τη με αριθ. 8/13101/13-5-2021 

αίτησή της μας ζητά να συναινέσουμε στον αποχαρακτηρισμό τμήματος κοινόχρηστου χώρου με 

εμβαδόν 125,33 τ.μ. όμορου της Κ.Μ. 811Οικοδομών Αρχαγγέλου όπως αυτό ακριβώς μας ζητά και η 

Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου με το υπ΄αριθ. 1870/20/19-1-2021 έγγραφό 

της και με το συνημμένο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα που συνέταξε ο ιδιώτης Πολ. Μηχ. Κωνσταντίνος 

Χρύσης. Η Διεύθυνση μας καθιστά σαφές ότι δεν έχει αντίρρηση αποχαρακτηρισμού του τμήματος με 

σκοπό στη συνέχεια την απόκτηση ιδιοκτησίας. 
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 Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αρχαγγέλου κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. Το Κοινοτικό 

Συμβούλιο Αρχαγγέλου έπειτα από διαλογική συζήτηση. 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Υπέρ του Αποχαρακτηρισμού Τμήματος με κορυφές [1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-

15-16-17-18-19-1] εμβαδού 125,33 τ.μ. Κτηματολογικής Οδού όμορου Μερίδας 811 

Οικοδομών Αρχαγγέλου Τόμος 7, Φύλλο 93, Φάκελλος 688. 

 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (1870/20/19-01-2021) 

Θ Ε Μ Α : Αποχαρακτηρισμός Τμήματος Κτηματολογικής Οδού όμορου της  
                   Μερίδας 811 οικοδομών Αρχαγγέλου. 

Σ Χ Ε Τ . : Αρ. πρωτ.1870/16-10-2020/αίτηση της κας. Πολυζώη Εμμανουηλίας . 

                    
 Αφορά ακίνητο που βρίσκονται εντός του οικισμού Αρχαγγέλου της Δημοτικής Κοινότητας 

Αρχαγγέλου του Δήμου Ρόδου χαρακτηρισμένο κτηματολογικά ως via publica, και πιο συγκεκριμένα το 
τμήμα με κορυφές τα σημεία [1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-1] εμβαδού 125,33 

τ.μ. το οποίο είναι όμορο της κτηματολογικής μερίδας 811 οικοδομών Αρχαγγέλου Τόμος 7, Φύλλο 

93, Φάκελος 688, εντός του οποίου υπάρχει υφιστάμενο κτίσμα από το έτος 1960 το οποίο διατηρείται 
έως και σήμερα.  

Όπως διαπιστώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα που συνέταξε ο ιδιώτης 
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Κωνσταντίνος Β. Χρύσης  συσχετίζοντας την υφιστάμενη 

κατάσταση με τα ατομικά κτηματολογικά διαγράμματα των μερίδων της ευρύτερης περιοχής 
παρατηρούμε ότι το παραπάνω περιγραφόμενο τμήμα εμπίπτει εντός του χαρακτηρισμένου 

Κοινόχρηστου Δρόμου του πυκνοδομημένου τμήματος του οικισμού Αρχαγγέλου. Το συγκεκριμένο 

τμήμα της οδού έχει καταληφθεί τουλάχιστον από το έτος 1960 καθώς απεικονίζεται στην 
αεροφωτογραφία του κτηματολογίου με υπόβαθρο τις χρονολογίες 1945-1960. Η παλαιότητα της 

δόμησης του κτίσματος εντός της κτηματολογικής οδού αποδεικνύεται από τον τρόπο κατασκευής της 
καθώς πρόκειται για πετρόκτιστη κατασκευή με ξύλινα κορφάδια. Όπως φαίνεται και στο 

επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα, η δόμηση εντός του τμήματος του κτηματολογικού δρόμου 

ανάγκασε στην δημιουργεί μιας μικρότερης παράπλευρης δημοτικής οδού που προϋφίσταται από το 
έτος 1960.     

 
Το γεγονός ότι με την σύνταξη του Ρυμοτομικού Σχεδίου Αρχαγγέλου (Β΄Φάση ολοκλήρωσης) 

εντάσσει το τμήμα αυτό σε οικοδομικό τετράγωνο του οποίου η οικοδομική γραμμή συσχετίζεται 

πλήρως με την διαμορφωμένη κατάσταση (παντός είδους υφιστάμενες κατασκευές), για τον λόγο 
αυτόν η διεύθυνση δεν έχει αντίρρηση αποχαρακτηρισμού του τμήματος με κορυφές τα σημεία [1-2-3-

4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-1] εμβαδού 125,33 τ.μ.  με σκοπό στην συνέχεια την 
απόκτηση ιδιοκτησίας. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως προβείτε σε απόφαση αποχαρακτηρισμού 

του επίμαχου τμήματος από το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αρχαγγέλου και στην συνέχεια την 
διαβίβαση αυτής στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 

 

Υπό την προϋπόθεση της θετικής γνωμοδότησης των οργάνων του Δήμου, για να εκδοθεί η 
διαπιστωτική Πράξη Αποχαρακτηρισμού του τμήματος με κορυφές [1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-

13-14-15-16-17-18-19-1] εμβαδού 125,33 τ.μ. της χαρακτηρισμένης Κτηματολογικής Οδού, 
όπως απεικονίζονται στο συνημμένο στην αίτηση Τοπογραφικό Διάγραμμα  του Διπλωματούχου 

Πολιτικού Μηχανικού Κωνσταντίνου Β. Χρύση,  θα πρέπει η ενδιαφερομένη, με Υπεύθυνη δήλωση της 

να αναγνωρίσει την κυριότητα του Δήμου στην νέα ιδιοκτησία που θα δημιουργηθεί, μετά από έκδοση 
της Διαπιστωτικής Πράξης Αποχαρακτηρισμού, έτσι ώστε ο Δήμος να αποφασίσει για την διαχείριση 

τους. 
 

Συνημμένα: 
1) Τεχνική Έκθεση Μηχανικού με Τοπογραφικό Διάγραμμα. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση, αφορά την καταπάτηση μη λειτουργικού τμήματος του κτηματολογικού 
δρόμου στο χωρίο Αρχάγγελος της Ρόδου που συνορεύει με την Κ.Μ. 811 Οικοδομών Αρχαγγέλου με 

κτηματολογικά στοιχεία Τόμος 7, Φύλλο 93, Φάκελος 688. Αναλυτικότερα, εντός του τμήματος της 
Κτηματολογικής Οδού που έχει κατασκευαστεί κτίσμα το οποίο έχει διατηρηθεί έως σήμερα. Η 

κτηματολογική κατάσταση του τμήματος φαίνεται και στο Γενικό Κτηματολογικό Χάρτη του Abittato 

του οικισμού Αρχαγγέλου. Η αιτούσα Πολυζώη Εμμανουηλία του Γεωργίου και της Χρυσάνθης αιτείται 
τον αποχαρακτηρισμό του τμήματος αυτού με στοιχεία Α [1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-

17-18-19-1] και εμβαδόν 125,33 τ.μ. εντός της δημόσιας Κτηματολογικής Οδού εντός του οικισμού 
Αρχαγγέλου. Το συγκεκριμένο τμήμα της οδού έχει καταληφθεί τουλάχιστον από το έτος 1960 καθώς 

απεικονίζεται στην αεροφωτογραφία του κτηματολογίου με υπόβαθρο τις χρονολογίες 1945-1960. Η 

παλαιότητα της δόμησης εντός της κτηματολογικής οδού αποδεικνύεται και από τον τρόπο κατασκευής 
της καθώς πρόκειται για πετρόκτιστη κατασκευή με ξύλινα κορφάδια. Όπως φαίνεται και στο 

επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα, η δόμηση εντός του τμήματος του κτηματολογικού δρόμου 
ανάγκασε την δημιουργία μιας μικρότερης παράπλευρης δημοτικής οδού που προϋφίσταται του έτους 

1960 καθώς απεικονίζεται στην αεροφωτογραφία του 1960. Με βάση τα παραπάνω ζητείται ο 
αποχαρακτηρισμός του τμήματος Α με στοιχεία Α [1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-

1] και εμβαδόν 125,33 τ.μ. 

 
 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
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Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη: 

 
α) Τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’/07-06-2010) όπως αυτές 

αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. β του Ν. 4685/2020 και της παρ. 3 του άρθρου 
40 του Ν. 4735/2020  περί αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  

β)  Τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006, 

γ)  Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018, 
δ) Τις με αρ. 163/33282/29.05.2020, 18318/13.03.2020, 40/20930/31.03.2020, 60249/22.09.2020, 

426/13.11.2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ 
ε)  Την υπ΄αρ. 30/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρχαγγέλου 

ε) Το με αριθ. πρωτ: 1870/20/19-01-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού 

στ) Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά 
- με email σε όλα τα μέλη της Επιτροπής και είτε επιστράφηκε συμπληρωμένη, είτε απάντησαν με 

ηλεκτρονικό και τηλεφωνικό μήνυμα όπου για το συγκεκριμένο θέμα ψήφισαν όλοι «Υπέρ», εκτός των                          
κ.κ. Ι. Αφεντούλη και Ν. Γιαννά οι οποίοι ψήφισαν «Κατά» με την παρατήρηση: " το συνημμένο  
σχεδιάγραμμα και τα στοιχεία της μελέτης δεν επιτρέπουν τον σχηματισμό άποψης " 
ζ)  Το από 08-06-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα του Νομικού Συμβούλου κ. Κων/νου Γιαννακού στο οποίο 

αναφέρει ότι γνωμοδοτεί θετικά για όλα τα θέματα της Συνεδρίασης 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 

 
Εγκρίνει  την υπ’ αρ. 30/2021 απόφαση  του  Συμβουλίου της  Κοινότητας Αρχαγγέλου και εισηγείται 

στο Δημοτικό Συμβούλιο τον αποχαρακτηρισμό τμήματος κτηματολογικής οδού με κορυφές τα σημεία 

[1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-1] εμβαδού 125,33 τ.μ., όμορου της 
κτηματολογικής μερίδας 811 οικοδομών Αρχαγγέλου Τόμος 7, Φύλλο 93, Φάκελος 688, εντός του 

οποίου υπάρχει υφιστάμενο κτίσμα από το έτος 1960 το οποίο διατηρείται έως και σήμερα, όπως 
απεικονίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Κωνσταντίνου Β. 

Χρύση.  
 

Μετά από την έκδοση της Διαπιστωτικής Πράξης Αποχαρακτηρισμού, η ενδιαφερομένη του εν λόγω 

τμήματος, με Υπεύθυνη δήλωση της να αναγνωρίσει την κυριότητα του Δήμου στην νέα ιδιοκτησία που 
θα δημιουργηθεί, ώστε ο Δήμος να αποφασίσει για την διαχείριση της. 

 
 

 

  Ο Πρόεδρος                                                                                Τα Μέλη 
Στέφανος Δράκος                                                                1) Ιωάννης Αφεντούλης 

                                                                                         2) Τσαμπίκα Κιαχαγιά Μαγιόγλου 
                                                                                3) Νικόλαος Καραμαρίτης 

                                                                                4) Παναγιώτης Σταμάτης  

                                                                                5) Αθανάσιος Στάμος 
                                                                                6) Σπυρίδων Σπυρόπουλος 
                                                                                7) Βασίλειος Παπαοϊκονόμου 
                                                                                8) Νικόλαος Γιαννάς 

                                                                                9) Δημήτριος Ιωσήφ 
                                                                                       

                                             Ακριβές Απόσπασμα                              

                                                   Ο Πρόεδρος 
 

 
                                           Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος 

                                   Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων 

                                             & Υπηρεσίας Δόμησης 
                                     Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. 
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ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
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