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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Αρ. συνεδρίασης:  2η/28-02-2023 
Αρ. αποφ.              6 /28-02-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                   

Περίληψη 
 

Έγκριση αποχαρακτηρισμού κτηματολογικών οδών στις μερίδες (220 Α), (221 Α), (293 Α) και 
(294-τμήμα) Γαιών Ασγούρου. 

 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) σήμερα 28-02-2023 ημέρα Tρίτη 
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 187/18-01-2023 «περί ορισμού 
Αντιδημάρχου ως Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Αντιδημάρχων ως μελών της), με αριθ. 
πρωτ. 2/11379/24-02-2023, 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) Τσαμπίκα Κιαχαγιά Μαγιόγλου 

Αντιδήμαρχος – Μέλος, 3) Βασίλειος Παπαοϊκονόμου – Μέλος, 4) Αθανάσιος Στάμος  – Μέλος, 5) Alexandre-
Basile (Aλέξης) Coliadis – Μέλος, 6) Εμμανουήλ Καζούλλης – Μέλος, 7) Δημήτριος Ιωσήφ – Μέλος,                      

8) Σπυρίδων Σπυρόπουλος – Αναπληρωματικό μέλος, 9) Σάββας Χριστοδούλου Αντιδήμαρχος - 
Αναπληρωματικό μέλος,  10) Δημήτριος Καρατζιάς – Αναπληρωματικό μέλος. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Νικόλαος Καραμαρίτης Αντιδήμαρχος – Αντιπρόεδρος, 2) Μιχαήλ Σεϊτης Αντιδήμαρχος – 

Μέλος (Δικαιολογημένος απών), 3) Ιωάννης Αφεντούλης - Μέλος, 4) Σάββας Καλαθενός – Μέλος 

 
Ο Πρόεδρος κ. Στέφανος Δράκος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την κατωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων και Υποδομών, η οποία  έχει ως έξης: 

 
ΘΕΜΑ : Έγκριση αποχαρακτηρισμού κτηματολογικών οδών στις μερίδες (220 Α) , (221 Α), (293 Α) και  

(294-τμήμα) Γαιών Ασγούρου. 

ΣΧΕΤΙΚΑ: Η  υπ΄ αριθμό πρωτ. 16/2469/11-01-2023 αίτησή του Κου Εμμανουήλ Κ. Παπασάββα. 

                          
Με τo με αρ.πρωτ. 16/2469/11-01-2023 έγγραφο του προς την Υπηρεσία μας ,ο Κος Εμμανουήλ Κ. 

Παπασάββας αιτήθηκε τον αποχαρακτηρισμό των τμημάτων  των κτηματολογικών οδών τα οποία διέρχονται 

από την ιδιοκτησία του (μερίδες 220Α/221Α/293Α/τμήμα 294 γαιών Ασγούρου),στην θέση ''ΣΓΟΥΡΟΥ''  του 

Δήμου Ρόδου. 

Η μελέτη που κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας η οποία συνόδευε την ανωτέρω αίτηση, περιελάμβανε: 

-σχεδιαγράμματα στα οποία απεικονίζεται η υφιστάμενη κατάσταση και η θέση των κτηματολογικών μερίδων 

(220Α/221Α/293Α/294) σε σχέση με την Επαρχιακή Οδό Ασγούρου-Παστίδα και προέκυψαν από την 

τοπογραφική αποτύπωση των ανωτέρω ιδιοκτησιών καθώς και της ευρύτερης περιοχής   

-ατομικά σχεδιαγράμματα για κάθε κτηματολογική μερίδα 

-τοπογραφικά διαγράμματα στα οποία εικονίζεται για κάθε κτηματολογική μερίδα το τμήμα προς 

αποχαρακτηρισμό. 

Παρατηρώντας  τα ατομικά κτηματολογικά και τα τοπογραφικά διαγράμματα, διαπιστώνουμε ότι στις μερίδες 

(220 Α),(221 Α) και (294) γαιών Ασγούρου εκτός από τις κτηματολογικές οδούς του έτους 1923,εικονίζονται 

και μεταγενέστερες,του έτους 1936,τμήματα των οποίων διέρχονται μεταξύ των ανωτέρω μερίδων. 

Εξετάζοντας τα επισυναπτόμενα σχεδιαγράμματα, παρατηρούμε ότι τα τμήματα των κτηματολογικών οδών 

όπως περιγράφονται αναλυτικά και διέρχονται μεταξύ των ανωτέρω μερίδων δεν υφίστανται πλέον, αφού 

ουσιαστικά έχουν καταργηθεί,δεν εξυπηρετούν πλέον καμμία άλλη ιδιοκτησία πέραν των κτηματολογικών 
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μερίδων (220 Α),(221 Α),(293 Α) και (294-τμήμα)και η υφιστάμενη χάραξη της Επαρχιακής Οδού Ασγούρου-

Παστίδας τα έχει ουσιαστικά αντικαταστήσει. 

Οι μερίδες (220 Α),(221 Α),(293 Α) και (294-τμήμα) γαιών Ασγούρου ανήκουν σε έναν ιδιοκτήτη, (1/3 εξ 

αδιαιρέτου στους Εμμανουήλ, Σάββα και Παύλο Παπασάββα του Κυριάκου) και προκειμένου να είναι δυνατή 

η αξιοποίηση τους ως ένα εννιαίο ακίνητο (πολεοδομικά),θα πρέπει τα  τμήματα  των περιγραφομένων 

κτηματολογικών οδών να αποχαρακτηριστούν ,ώστε στην συνέχεια να αποτελέσουν ανεξάρτητες 

κτηματολογικές μερίδες και να συνενωθούν με τις κτηματολογικές μερίδες(220 Α),(221 Α),(293 Α) και                 

(294-τμήμα). 

Με βάση τα ανωτέρω, η υπηρεσία μας  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

 
τον αποχαρακτηρισμό των τμημάτων των κτηματολογικών οδών τα οποία διέρχονται από τις μερίδες (220 

Α),(221 Α),(293 Α) και (294-τμήμα) γαιών Ασγούρου ,αφού στην ουσία έχουν ουσιαστικά καταργηθεί, δεν 

εξυπηρετούν καμία άλλη ιδιοκτησία πέραν αυτής του Κου Παπασάββα και έχουν αντικατασταθεί από την 

υφιστάμενη χάραξη της Επαρχιακής Οδό 

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 ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, 

 Την τοποθέτηση του υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών και των μελών της Επιτροπής 

που περιγράφονται 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 
 

     Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον αποχαρακτηρισμό των τμημάτων των  κτηματολογικών 

οδών, τα οποία διέρχονται από τις μερίδες (220 Α), (221 Α), (293 Α) και (294-τμήμα) Γαιών Ασγούρου, 

σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

              Ο Πρόεδρος                                                                       Τα Μέλη 

 

           Στέφανος Δράκος                                                    1) Τσαμπίκα Κιαχαγιά Μαγιόγλου 
                                                                                        3) Βασίλειος Παπαοϊκονόμου 

                                                                               4) Αθανάσιος Στάμος 
                                                                               5) Alexandre-Basile (Aλέξης) Coliadis 

                                                                               6) Εμμανουήλ Καζούλλης 
                                                                               7) Δημήτριος Ιωσήφ  

                                                                               8) Σπυρίδων Σπυρόπουλος 

                                                                               9) Σάββας Χριστοδούλου 
                                                      10) Δημήτριος Καρατζιάς 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

 
 

Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος 
Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων 

& Υπηρεσίας Δόμησης 

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. 
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