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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Αρ. συνεδρίασης:  14η/21-11-2022 
Αρ. αποφ.             122/21-11-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                   

Περίληψη 
 

Αποχαρακτηρισμός Τμήματος Κτηματολογικής μη υφιστάμενης οδού εντός του              
Οικισμού Γενναδίου. 

 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) σήμερα 21-11-2022 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 12.00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου (Αποφ. 
Δ.Σ., 3/09-01-2022 περί της εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών Ε.Π.Ζ.), έπειτα από 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Αντιδημάρχου Ρόδου κ. Στέφανου Δράκου  (Αποφ. Δημάρχου 
193/17-01-2022 «περί ορισμού Αντιδημάρχου ως Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και 
Αντιδημάρχων ως μελών της), με αριθ. πρωτ. 2/75548/15-11-2022, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα, 

σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, την εγκύκλιο  374/39135/30.05.2022 του ΥΠ.ΕΣ. «περί 
λειτουργίας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (Α΄136), αποφασίζει 
την έκδοση της κατωτέρω απόφασης. 

     Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη νόμιμης απαρτίας αφού 
από τα έντεκα (11) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Στέφανος Δράκος Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος, 2) Νικόλαος Καραμαρίτης Αντιδήμαρχος 
– Μέλος, 3) Βασίλειος Παπαοϊκονόμου – Μέλος, 4) Αθανάσιος Στάμος Αντιδήμαρχος – Μέλος,                      

5) Alexandre-Basile (Aλέξης) Coliadis – Μέλος, 6) Σπυρίδων Σπυρόπουλος – Αναπληρωματικό μέλος,    
7) Ιωάννης Αφεντούλης - Μέλος, 8) Μιχαήλ Σταυρής – Μέλος 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Τσαμπίκα Κιαχαγιά Μαγιόγλου Αντιδήμαρχος – Μέλος (Δικαιολογημένη απούσα),                          

2) Μιχαήλ Σεϊτης Αντιδήμαρχος – Μέλος (Δικαιολογημένος απών), 3) Εμμανουήλ Καζούλλης – Μέλος 

(Δικαιολογημένος απών), 4) Δημήτριος Ιωσήφ – Μέλος (Δικαιολογημένος απών), 
 

Ο Πρόεδρος κ. Στέφανος Δράκος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ΄αρ. 2159/03-11-2022 εισήγηση 
της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, την υπ΄αρ. 4/2022 απόφαση της Κοινότητας Γενναδίου, 

που έχουν ως έξης: 

  
ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (2159/03-11-2022) 

 
Θέμα : Αποχαρακτηρισμός Τμήματος  Κτηματολογικής  μη υφιστάμενης οδού  εντός του   

             Οικισμού Γενναδίου. 

 
Σχετ.:   1.  Τις υπ. αρ. πρωτ. 1512&1783/2022 αιτήσεις 

             2. Την υπ.αρ. 4/67701/17.10.2022 απόφαση της Τοπικής  Κοινότητας  Γενναδίου.                 
 

  Έχοντας υπόψη :  
 

1. Τα  παραπάνω σχετικά. 

 
2. Το τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού κ. Σακελλάρη Κων/νου στο οποίο 

απεικονίζεται το προς αποχαρακτηρισμό τμήμα με στοιχεία κορυφών Β.Γ.Ζ.Η.Β επιφάνειας 
68,20 τ.μ. 

 

3. Την τεχνική έκθεση της μηχανικού κ.Παπακωνσταντίνου Αριστέας στην οποία αναφέρεται ότι:  
¨ Η κτηματολογική μερίδα 5654 Γαιών Γενναδίου Κτηματολογίου Ρόδου, που απεικονίζεται στο 

συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, βρίσκεται εντός του οριοθετημένου οικισμού Γενναδίου ΦΕΚ 
284/Δ’/1987. Παλαιά κτηματολογική οδό επιφάνειας 68,20τ.μ  διέρχεται από τη μερίδα αυτή κατά την 
κτηματολογική καταγραφή. Η διέλευση,  γίνεται από νέα χάραξη  ( χάραξη η οποία πραγματοποιήθηκε 
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επι Ιταλοκρατίας και είναι ορατή σε ορθοφωτοχάρτες χρόνου λήψης 1945-1960 του ελληνικού 
κτηματολογίου ) εικόνα 1, η οποία αποτελεί την κύρια οδό εισόδου στον οικισμό Γενναδίου. Επιπλέον 
σημειώνεται ότι η οδό αυτή καταλαμβάνει επιφάνεια 239,31 τ.μ. της μερίδας αυτής. Στο νότιο άκρο 
της νέας οδού, υφίσταται πεζοδρόμιο που καταλαμβάνει επιφάνεια 38,50 τ.μ. της ίδιας μερίδας. Η οδό 
αυτή είναι ασφαλτοστρωμένη και διέρχεται διαμπερώς της ίδιας μερίδας, όπως φαίνεται στο 
τοπογραφικό διάγραμμα.  Η παλαιά χάραξη της οδού αυτής δεν υφίσταται στο σύνολο του μήκους 
της. Συγκεκριμένα, εκατέρωθεν της μερίδας αυτής και επί της οδού έχουν ανεγερθεί κτίσματα.   

Σημειώνεται ότι ιδιοκτήτης έχει ήδη προβεί σε σύνταξη πράξης παραχώρησης  σε κοινή χρήση 
12.259/14-7-2022 της συμβολαιογράφου Ρόδου Μαρίας Καρποδίνη Καντιδενού του τμήματος της νέας 
χάραξης. Η επιφάνεια που παραχωρεί είναι πολλαπλάσια της οδού που ζητάμε τον αποχαρακτηρισμό 
της άρα οι κοινόχρηστοι χώροι του οικισμού δεν απομειώνονται.¨ 

 

4. Τα αρχεία της υπηρεσίας μας. 
     

Σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση για τον 
Αποχαρακτηρισμό του Τμήματος  της Κτηματολογικής μη υφιστάμενης οδού που 

περιγράφεται παραπάνω, στον  οικισμό Γενναδίου. 
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ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
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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) όπως αυτές 

αντικαταστάθηκαν και προστέθηκαν με τις διατάξεις, του άρθρου 94 παρ. β του Ν. 4685/2020, της 
παρ. 3 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020, του άρθρου 83 του Ν. 4795/2021, του άρθρου 100 του 

Ν. 4876/2021, της παρ. 18 του άρθρου 5 του Ν. 4623/2019, περί αρμοδιοτήτων της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής, 
 Την υπ΄αρ. 2159/03-11-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, 

 Την υπ. αρ. 4/2022 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Γενναδίου, με την οποία γνωμοδοτεί 

θετικά στο εν λόγω αποχαρακτηρισμό, 

 Την τοποθέτηση του Προέδρου και των μελών της επιτροπής, που που περιγράφεται στο αναλυτικό 

απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό της Συνεδρίασης, 
 Την τοποθέτηση του υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, που περιγράφεται στο 

αναλυτικό απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό της Συνεδρίασης, 

 Τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006, του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και της εγκυκλίου 

 374/39135/30.05.2022 του ΥΠ.ΕΣ., 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 4/2022 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Γενναδίου και 

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον αποχαρακτηρισμό τμήματος κτηματολογικής μη 
υφιστάμενης οδού εντός του Οικισμού Γενναδίου, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού, με στοιχεία κορυφών Β.Γ.Ζ.Η.Β. και επιφανείας 68,20 τ.μ., όπως 

απεικονίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Κωνσταντίνου 
Σακελλάρη. 

 
 

 
              Ο Πρόεδρος                                                                       Τα Μέλη 

           Στέφανος Δράκος                                                    1) Νικόλαος Καραμαρίτης 

                                                                                        2) Βασίλειος Παπαοϊκονόμου 
                                                                               3) Αθανάσιος Στάμος 

                                                                               4) Alexandre-Basile (Aλέξης) Coliadis 
                                                                               5) Σπυρίδων Σπυρόπουλος 

                                                                               6) Ιωάννης Αφεντούλης 

                                                                               7) Μιχαήλ Σταυρής 
Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 
 

 
Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος 

Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων 

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