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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  31/10/2022  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 

Αριθ. Πρακτικού: 17/31-10-2022    Αριθ. Απόφασης:  200/2022 

 
      Στη Ρόδο σήμερα την 31η Οκτωβρίου  του  2022  ημέρα  Δευτέρα  και 
ώρα 17.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση Δια 

Ζώσης στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δημαρχείου Ρόδου και Ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των Άρθρων 65 & 67, του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το 

Άρθρο 74 του Ν.4555/2018, των Άρθρων 95 και 96 του Ν.3463/2006, της 
εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-2022 περί λειτουργίας Δημοτικού 

Συμβουλίου και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 
τεύχος Α΄), παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη. 
 

     Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 
2/70372/26.10.2022  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 

28.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 
Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ 
ΠΟΛΙΤΩΝ» 

2. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 29. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
30. ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

4. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 

Αντιδήμαρχος  
5. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
31. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

6. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
32. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

7. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  

8. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

9. ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ- 

Αντιδήμαρχος 
33. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

10. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
34. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

11. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 35. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

12. ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
36. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 
 

13. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 37. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

14. ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 

15. ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 38. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
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16. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 
39. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» 

17. ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Αντιδήμαρχος 
40. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Γραμματέας 

Δ.Σ 

18. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-            

Πρόεδρος Δ.Σ.  
19. ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – Αντιδήμαρχος  

20. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
41. ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ- 
ΚΑΛΕΤΟΣ- Επικεφαλής παράταξης 

«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» 

21. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 

Αντιδήμαρχος 
42. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

22. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 

43. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

23.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -

Αντιδήμαρχος  
24.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος   
25.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

 
26.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος   
27.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ -

Αντιδήμαρχος   
 

  ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 4. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

2.  ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 
5. ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-   

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

3.  ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 6. ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 
Ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Ιατρίδης αποχώρησε από την 
Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης των εκτός Ημερήσιας Διάταξης 

θεμάτων. 
  

Παρούσα στη Συνεδρίαση ήταν η Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα Κυριακή 
Νικολαϊδου.  

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα 
(49) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  οι σαράντα τρείς (43), ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της 
Συνεδρίασης.  

 
Θ Ε Μ Α 13ο: Αποχαρακτηρισμός Τμήματος Κτηματολογικής μη 
υφιστάμενης οδού στην περιοχή ΚΙΟΤΑΡΙ της Τ.Κ. Ασκληπιείου. 

 
Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Δράκος 

Στέφανος  εισηγούμενος το θέμα, θέτει υπόψη του Σώματος την αρ. 111/2022 
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
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Αρ. αποφ.    111/24-10-2022                                                   

Περίληψη 
 
Αποχαρακτηρισμός Τμήματος Κτηματολογικής μη υφιστάμενης οδού 

στην περιοχή ¨Κιοτάρι¨ της Τ.Κ Ασκληπιειού. 

        
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (2116/07-10-2022) 

 
Θέμα : Αποχαρακτηρισμός Τμήματος Κτηματολογικής μη υφιστάμενης 

οδού  στην περιοχή Κιοτάρι¨  της Δ.Κ  Ασκληπιειού. 
 
Σχετ.:   1. Οι υπ’ αριθμό 307 & 1852/2022 αιτήσεις.  

             2. Την υπ.αρ. 4/2022 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Ασκληπιειού.                 
 

  Έχοντας υπόψη :  
1. Τις  παραπάνω σχετικές αιτήσεις. 

 

2. Το τοπογραφικό διάγραμα του πολιτικού μηχανικού κ.Λεγάκη 
Ξενοφώντα στο οποίο απεικονίζεται το προς αποχαρακτηρισμό τμήμα με 

στοιχεία κορυφών Α.Β.Γ.Δ.Ε.Ζ.Α επιφάνειας 372,00 τ.μ. 
 

3. Την τεχνική έκθεση του μηχανικού στην οποία μεταξύ άλλων 
αναφέρεται ότι:  
 

i.¨ Το ευρισκόμενο στην περιοχή Κιοταρίου της Κοινότητας Ασκληπιείου 
του Δήμου Ρόδου εμφαινόμενο στο συνημμένο από Οκτώβριος 2021 

τοπογραφικό διάγραμμά μου,  με τα στοιχεία γωνιών Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α 
εμβαδού 372,00 τ. μ., τμήμα κτηματολογικού κοινόχρηστου χώρου 
της παλαιάς εγκαταλειμμένης Επαρχιακής οδού Λάρδου – Κιοταρίου – 

Γενναδίου ανήκει, σύμφωνα με τη συνημμένη υπ’ αριθμ. Δια/908/17-
07-1990 απόφαση Αν. Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (ΦΕΚ Δ463/1990) στο οδικό 

δίκτυο που αποχαρακτηρίσθηκε από παλαιά Επαρχιακή οδός Λάρδου – 
Κιοταρίου – Γενναδίου και ως υποτμήμα, εντάχθηκε στο τότε 
Κοινοτικό οδικό δίκτυο της Κοινότητας Ασκληπιείου Ρόδου και ήδη 

πλέον στο δημοτικό δίκτυο αρχικά του Δήμου Νότιας Ρόδου και στη 
συνέχεια του Δήμου Ρόδου (Ν. 2539/1997 «Καποδίστριας», Ν. 

3852/2010 « Καλλικράτης»). 

ii. Όπως απεικονίζεται και στο παραπάνω διάγραμμα, το Τμήμα με τα 
στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α εμβαδού 372 τ. μ.  συνιστά αποκλειστικά 

λειτουργικό μέρος ιδιωτικού χώρου στάθμευσης, κτίσματος, 
διαμορφωμένου με περίφραξη τοιχίου και εισόδου και εσωτερικής 

αυλής και παρτεριού, Καταστήματος – Επιχείρησης Εστιατορίου. 

a. Σύμφωνα ειδικότερα με την αριθμ. πρωτ. 1614/03-03-2005 
συνημμένη βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νοτίας 

Ρόδου, καθώς τις επισυναπτόμενες σ’ αυτήν Υπεύθυνες Δηλώσεις 
των πρώην Προέδρων της Κοινότητας Ασκληπιείου με βεβαιώσεις 

του  γνησίου των υπογραφών τους  α) την από 30-07-2003 Τρέχα 
Κωνσταντίνου, β) την από 27-07-2003 Ποντικίνα Βασιλείου, γ) την 
από 04-08-2003 Χατζηλαζάρου Λαζάρου, δ) την από 06-08-2003 

Γιαννά Βασιλείου, ε) την από 27-08-2003 Ζανεττούλη Δημητρίου 
και στ) την από 04-08-2003 Παπαβασιλείου Στέργου, το 

περιλαμβανόμενο στη παραπάνω έκταση κτίσμα προϋπάρχει του 
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έτους 1948 και χρησιμοποιούνταν έως το 1963 ως κατοικία, έπειτα 
ως το 1968 ως βενζινάδικο, στη συνέχεια έως το 1981 ως καφενείο 
και από το 1982 ως σήμερα ως εστιατόριο. 

iii. Όπως συγκεκριμένα απεικονίζεται με σαφήνεια στο συνημμένο 
διάγραμμα με τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α, το προαναφερόμενο Τμήμα 

εμβαδού 372,00 τ. μ είναι απολύτως διακριτό από τη μακροχρόνια 
διαμορφωθείσα και σαφώς οριοθετημένη, ως υποτμήμα δημοτικού 
δικτύου, ανεμπόδιστα διατηρηθείσα, όμορη βορειοδυτικά πρώην 

παλαιά επαρχιακή και ήδη δημοτική  οδό Λάρδου – Κιοταρίου – 
Γενναδίου, χωρίς κατ’ ελάχιστον να περιορίζει το παραπάνω το εύρος 

αυτής.¨ 

4.  Το έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού-Τμήμα 
Μελετών και Εφαρμογών με αρ. πρωτ. 829/2019/19-9-2019 στο οποίο 

μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι:  

¨…Έχοντας υπόψη: 

1. Την πιο πάνω σχετική αίτηση. 

2. Τα συνυποβαλλόμενα με την αίτηση Τοπογραφικά Διαγράμματα. 

α) Του Πολιτικού Μηχανικού Ξενοφώντα Μ. Λεγάκη, στο οποίο 

περιγράφεται η υφιστάμενη και κτηματολογική κατάσταση, καθώς και 
τμήμα κτηματολογικού δρόμου με στοιχεία [Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α] και εμβαδόν 

372,00 τ. μ., το οποίο δεν ταυτίζεται μεν με την υφιστάμενη σήμερα 
ασφαλτοστρωμένη οδό,  αλλά αποτελεί  εδαφικά συνέχεια αυτής και ως εκ 

τούτου το τμήμα αυτό αποτελεί εγκαταλελειμμένο τμήμα της 
χαρακτηρισθείσας δημοτικής οδού Λάρδου – Κιοταρίου – Γενναδίου. 

β) Της Επιτροπής Καθορισμού των ορίων Αιγιαλού και παραλίας, εντός 

των οποίων περιγράφεται η υφιστάμενη και η κτηματολογική κατάσταση και 
διαπιστώνεται ότι η κτηματολογική οδός, δεν ταυτίζεται με την υφιστάμενη 

ασφαλτοστρωμένη οδό.  

3. Το κτηματολογικό χάρτη της περιοχής όπου εμφανίζεται 
κτηματολογική οδός. 

4. Την αεροφωτογραφία του 1960 όπου διαπιστώνεται ότι, η οδός που 
εμφανίζεται ταυτίζεται με την σημερινή ασφαλτοστρωμένη οδό και 

διαπιστώνεται ότι δεν υφίσταται το τμήμα [Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α] του 
κτηματολογικού δρόμου. 

5. Το χάρτη της Γ.Υ.Σ. όπου διαπιστώνεται ότι, η οδός που εμφανίζεται 

ταυτίζεται με την σημερινή ασφαλτοστρωμένη  οδό και διαπιστώνεται ότι 
δεν υφίσταται το τμήμα [Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α] του κτηματολογικού δρόμου. 

6. Την αεροφωτογραφία του έτους 1998 όπου διαπιστώνεται ότι η οδός 
που εμφανίζεται ταυτίζεται με τη σημερινή ασφαλτοστρωμένη οδό και 
διαπιστώνεται ότι δεν υφίσταται το τμήμα [Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α] του 

κτηματολογικού δρόμου. 

7. Τους ορθοφωτοχάρτες της ΕΚΧΑ Α.Ε. των ετών 2009-2010 και 2015-

2016 όπου διαπιστώνεται ότι η οδός που εμφανίζεται ταυτίζεται με τη 
σημερινή ασφαλτοστρωμένη  οδό και διαπιστώνεται ότι δεν υφίσταται το 
τμήμα [Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α] του κτηματολογικού δρόμου. 

    Συνεπώς έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σας ενημερώνουμε ότι, 
σύμφωνα με τα αρχεία της υπηρεσίας (αεροφωτογραφίες, χάρτες Γ.Υ.Σ., το 

τοπογραφικό διάγραμμα  της επιτροπής Αιγιαλού), διαπιστώνουμε ότι το 
περιγραφόμενο τμήμα  της κτηματολογικής οδού με στοιχεία [Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-
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Α] και εμβαδόν 372,00 τ. μ. δεν υφίσταται στην πραγματικότητα 
τουλάχιστον από το έτος 1960.¨ 

5. 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, στην περιοχή ¨Κιοτάρι¨ της Δ.Κ  
Ασκληπιειού. 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2022 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 

 
Θέμα : Αποχαρακτηρισμός Τμήματος  Κτηματολογικής μη υφιστάμενης 
οδού  στην περιοχή ¨ΚΙΟΤΑΡΙ¨  της Τ.Κ Ασκληπιειού. 

 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 

 
Λάβαμε το υπ΄αρ. 307&1852/2022 έγγραφο του Πολεοδομικού Σχεδιασμού, 
Τμήμα μελετών και εφαρμογών με θέμα: Αποχαρακτηρισμός Τμήματος  

Κτηματολογικής μη υφιστάμενης οδού  στην περιοχή ¨Κιοτάρι¨ της Τ.Κ 
Ασκληπιειού, στο οποίο αναφέρονται οι σχετικές αιτήσεις του κ. Πεταλά 

Παναγιώτη, Το τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού κ. Λεγάκη 
Ξενοφώντα, στο οποίο απεικονίζονται το προς αποχαρακτηρισμό τμήμα με 

στοιχεία κορυφών Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Α επιφανείας 372 τ.μ., η τεχνική έκθεση του 
μηχανικού καθώς και τα κάτωθι: 
 

¨ 1. Το ευρισκόμενο στην περιοχή Κιοταρίου της Κοινότητας Ασκληπιείου 
του Δήμου Ρόδου εμφαινόμενο στο συνημμένο από Οκτώβριος 2021 

τοπογραφικό διάγραμμά μου,  με τα στοιχεία γωνιών Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α εμβαδού 
372,00 τ. μ., τμήμα κτηματολογικού κοινόχρηστου χώρου της παλαιάς 
εγκαταλειμμένης Επαρχιακής οδού Λάρδου – Κιοταρίου – Γενναδίου ανήκει, 

σύμφωνα με τη συνημμένη υπ’ αριθμ. Δια/908/17-07-1990 απόφαση 
Αν. Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (ΦΕΚ Δ463/1990) στο οδικό δίκτυο που 

αποχαρακτηρίσθηκε από παλαιά Επαρχιακή οδός Λάρδου – Κιοταρίου – 
Γενναδίου και ως υποτμήμα, εντάχθηκε στο τότε Κοινοτικό οδικό δίκτυο 
της Κοινότητας Ασκληπιείου Ρόδου και ήδη πλέον στο δημοτικό δίκτυο 

αρχικά του Δήμου Νότιας Ρόδου και στη συνέχεια του Δήμου Ρόδου (Ν. 
2539/1997 «Καποδίστριας», Ν. 3852/2010 « Καλλικράτης»). 

   2. Όπως απεικονίζεται και στο παραπάνω διάγραμμα, το Τμήμα με τα 
στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α εμβαδού 372 τ. μ.  συνιστά αποκλειστικά 
λειτουργικό μέρος ιδιωτικού χώρου στάθμευσης, κτίσματος, 

διαμορφωμένου με περίφραξη τοιχίου και εισόδου και εσωτερικής 
αυλής και παρτεριού, Καταστήματος – Επιχείρησης Εστιατορίου. 

Σύμφωνα ειδικότερα με την αριθμ. πρωτ. 1614/03-03-2005 
συνημμένη βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νοτίας Ρόδου, 
καθώς τις επισυναπτόμενες σ’ αυτήν Υπεύθυνες Δηλώσεις των πρώην 

Προέδρων της Κοινότητας Ασκληπιείου με βεβαιώσεις του  γνησίου των 
υπογραφών τους  α) την από 30-07-2003 Τρέχα Κωνσταντίνου, β) την από 

27-07-2003 Ποντικίνα Βασιλείου, γ) την από 04-08-2003 Χατζηλαζάρου 
Λαζάρου,               δ) την από 06-08-2003 Γιαννά Βασιλείου, ε) την από 27-
08-2003 Ζανεττούλη Δημητρίου και στ) την από 04-08-2003 Παπαβασιλείου 

Στέργου, το περιλαμβανόμενο στη παραπάνω έκταση κτίσμα προϋπάρχει 
του έτους 1948 και χρησιμοποιούνταν έως το 1963 ως κατοικία, έπειτα 
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ως το 1968 ως βενζινάδικο, στη συνέχεια έως το 1981 ως καφενείο και 
από το 1982 ως σήμερα ως εστιατόριο. 

   3. Όπως συγκεκριμένα απεικονίζεται με σαφήνεια στο συνημμένο διάγραμμα 

με τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α, το προαναφερόμενο Τμήμα εμβαδού 372,00 
τ. μ είναι απολύτως διακριτό από τη μακροχρόνια διαμορφωθείσα και 

σαφώς οριοθετημένη, ως υποτμήμα δημοτικού δικτύου, ανεμπόδιστα 
διατηρηθείσα, όμορη βορειοδυτικά πρώην παλαιά επαρχιακή και ήδη 
δημοτική  οδό Λάρδου – Κιοταρίου – Γενναδίου, χωρίς κατ’ ελάχιστον 

να περιορίζει το παραπάνω το εύρος αυτής.¨ 

Το τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τα 

προαναφερόμενα έγγραφα και στοιχεία 
 

Αποφασίζει Ομόφωνα 

 
Γνωμοδοτεί υπέρ του: Αποχαρακτηρισμού τμήματος κτηματολογικής μη 

υφιστάμενης οδού στην περιοχή ΚΙΟΤΑΡΙ της Τ.Κ. Ασκληπιείου. 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Θέμα: Αποχαρακτηρισμός Τμήματος παλαιάς εγκαταλειμμένης 

κτηματολογικής οδού στη θέση Κιοτάρι Δ.Ε Νότιας Ρόδου-Κοινότητας 
Ασκληπιείου Δήμου Ρόδου. 

 
   1. Το ευρισκόμενο στην περιοχή Κιοταρίου της Κοινότητας Ασκληπιείου του 
Δήμου Ρόδου εμφαινόμενο στο συνημμένο από Οκτώβριος 2021 τοπογραφικό 

διάγραμμά μου,  με τα στοιχεία γωνιών Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α εμβαδού 372,00 τ. μ., 
τμήμα κτηματολογικού κοινόχρηστου χώρου της παλαιάς εγκαταλειμμένης 

Επαρχιακής οδού Λάρδου – Κιοταρίου – Γενναδίου ανήκει, σύμφωνα με τη 
συνημμένη υπ’ αριθμ. Δια/908/17-07-1990 απόφαση Αν. Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ 
(ΦΕΚ Δ463/1990) στο οδικό δίκτυο που αποχαρακτηρίσθηκε από 

παλαιά Επαρχιακή οδός Λάρδου – Κιοταρίου – Γενναδίου και ως 
υποτμήμα, εντάχθηκε στο τότε Κοινοτικό οδικό δίκτυο της Κοινότητας 

Ασκληπιείου Ρόδου και ήδη πλέον στο δημοτικό δίκτυο αρχικά του Δήμου 
Νότιας Ρόδου και στη συνέχεια του Δήμου Ρόδου (Ν. 2539/1997 
«Καποδίστριας», Ν. 3852/2010 « Καλλικράτης»). 

   2. Όπως απεικονίζεται και στο παραπάνω διάγραμμα, το Τμήμα με τα 
στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α εμβαδού 372 τ. μ.  συνιστά αποκλειστικά 

λειτουργικό μέρος ιδιωτικού χώρου στάθμευσης, κτίσματος, 
διαμορφωμένου με περίφραξη τοιχίου και εισόδου και εσωτερικής 
αυλής και παρτεριού, Καταστήματος – Επιχείρησης Εστιατορίου. 

Σύμφωνα ειδικότερα με την αριθμ. πρωτ. 1614/03-03-2005 
συνημμένη βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νοτίας Ρόδου, 

καθώς τις επισυναπτόμενες σ’ αυτήν Υπεύθυνες Δηλώσεις των πρώην 
Προέδρων της Κοινότητας Ασκληπιείου με βεβαιώσεις του  γνησίου των 
υπογραφών τους         α) την από 30-07-2003 Τρέχα Κωνσταντίνου, β) την 

από 27-07-2003 Ποντικίνα Βασιλείου, γ) την από 04-08-2003 Χατζηλαζάρου 
Λαζάρου, δ) την από 06-08-2003 Γιαννά Βασιλείου, ε) την από 27-08-2003 

Ζανεττούλη Δημητρίου και στ) την από 04-08-2003 Παπαβασιλείου Στέργου, 
το περιλαμβανόμενο στη παραπάνω έκταση κτίσμα προϋπάρχει του 
έτους 1948 και χρησιμοποιούνταν έως το 1963 ως κατοικία, έπειτα ως 

το 1968 ως βενζινάδικο, στη συνέχεια έως το 1981 ως καφενείο και 
από το 1982 ως σήμερα ως εστιατόριο. 
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   3. Όπως συγκεκριμένα απεικονίζεται με σαφήνεια στο συνημμένο διάγραμμα 
με τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α, το προαναφερόμενο Τμήμα εμβαδού 372,00 
τ. μ είναι απολύτως διακριτό από τη μακροχρόνια διαμορφωθείσα και 

σαφώς οριοθετημένη, ως υποτμήμα δημοτικού δικτύου, ανεμπόδιστα 
διατηρηθείσα, όμορη βορειοδυτικά πρώην παλαιά επαρχιακή και ήδη 

δημοτική  οδό Λάρδου – Κιοταρίου – Γενναδίου, χωρίς κατ’ ελάχιστον 
να περιορίζει το παραπάνω το εύρος αυτής. 

Η παραπάνω υφιστάμενη κατάσταση, έχει ήδη αποτελέσει 

αντικείμενο ελέγχου και έχει βεβαιωθεί σύμφωνα με το συνημμένο 
έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού-Τμήμα Μελετών και 

Εφαρμογών αρ. πρωτ. 829/2019/19-9-2019 με συνημμένο σε αυτό 
όμοιο από Σεπτέμβριο 2019 διάγραμμά μου,  με επ΄ αυτού θεώρηση  
μηχανικού της Υπηρεσίας σας.  

Ειδικότερα σύμφωνα με το ως άνω έγγραφο σας βεβαιώνονται τα εξής: 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την πιο πάνω σχετική αίτηση. 

2. Τα συνυποβαλλόμενα με την αίτηση Τοπογραφικά Διαγράμματα. 

α) Του Πολιτικού Μηχανικού Ξενοφώντα Μ. Λεγάκη, στο οποίο 

περιγράφεται η υφιστάμενη και κτηματολογική κατάσταση, καθώς και 
τμήμα κτηματολογικού δρόμου με στοιχεία [Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α] και 

εμβαδόν 372,00 τ. μ., το οποίο δεν ταυτίζεται μεν με την υφιστάμενη 
σήμερα ασφαλτοστρωμένη οδό,  αλλά αποτελεί  εδαφικά συνέχεια 

αυτής και ως εκ τούτου το τμήμα αυτό αποτελεί εγκαταλελειμμένο 
τμήμα της χαρακτηρισθείσας δημοτικής οδού Λάρδου – Κιοταρίου – 
Γενναδίου. 

β) Της Επιτροπής Καθορισμού των ορίων Αιγιαλού και παραλίας, εντός 
των οποίων περιγράφεται η υφιστάμενη και η κτηματολογική 

κατάσταση και διαπιστώνεται ότι η κτηματολογική οδός, δεν ταυτίζεται 
με την υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη οδό.  

3. Το κτηματολογικό χάρτη της περιοχής όπου εμφανίζεται 

κτηματολογική οδός. 

4. Την αεροφωτογραφία του 1960 όπου διαπιστώνεται ότι, η οδός που 

εμφανίζεται ταυτίζεται με την σημερινή ασφαλτοστρωμένη οδό και 
διαπιστώνεται ότι δεν υφίσταται το τμήμα [Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α] του 
κτηματολογικού δρόμου. 

5. Το χάρτη της Γ.Υ.Σ. όπου διαπιστώνεται ότι, η οδός που εμφανίζεται 
ταυτίζεται με την σημερινή ασφαλτοστρωμένη  οδό και διαπιστώνεται 

ότι δεν υφίσταται το τμήμα [Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α] του κτηματολογικού 
δρόμου. 

6. Την αεροφωτογραφία του έτους 1998 όπου διαπιστώνεται ότι η οδός 

που εμφανίζεται ταυτίζεται με τη σημερινή ασφαλτοστρωμένη οδό και 
διαπιστώνεται ότι δεν υφίσταται το τμήμα [Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α] του 

κτηματολογικού δρόμου. 

7. Τους ορθοφωτοχάρτες της ΕΚΧΑ Α.Ε. των ετών 2009-2010 και 2015-
2016 όπου διαπιστώνεται ότι η οδός που εμφανίζεται ταυτίζεται με τη 

σημερινή ασφαλτοστρωμένη  οδό και διαπιστώνεται ότι δεν υφίσταται 
το τμήμα [Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α] του κτηματολογικού δρόμου. 

    Συνεπώς έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τα 
αρχεία της υπηρεσίας (αεροφωτογραφίες, χάρτες Γ.Υ.Σ., το τοπογραφικό 
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διάγραμμα  της επιτροπής Αιγιαλού), διαπιστώνουμε ότι το περιγραφόμενο 
τμήμα  της κτηματολογικής οδού με στοιχεία [Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α] και 
εμβαδόν 372,00 τ. μ. δεν υφίσταται στην πραγματικότητα τουλάχιστον 

από το έτος 1960. 

 8. Εξ άλλου το είδος  παλαιάς λιθοδομής που είναι δομημένο το κτίσμα 

αλλά και εξωτερικά αυτού νοτιανατολικά τοιχίο, συνιστά πλήρες 
αποδεικτικό στοιχείο  που  επιβεβαιώνει ότι το Κτίσμα προϋφίσταται 
του έτους 1948, ώστε δύναται να θεωρηθεί  ως νομίμως υφιστάμενο 

(Β.Δ./9-8-1955 ΦΕΚ 266/Α/30-09-1955 (ΓΟΚ 55), αρ. 9 παρ. 3α του Ν. 
1512/1985, ΦΕΚ – 4/Α/11-1-1985, αρ. 23 παρ. 1 του Ν. 1597/1985, αρ. 20 

παρ. 1 Ν. 2831/2000). 

   Προς τούτο άλλωστε, αναγνωριζομένου δηλαδή ότι το κτίσμα προϋφίσταται 
του έτους 1948, εκδόθηκαν από τις Πολεοδομικές Αρχές    α) η συνημμένη 

υπ’ αρ. 113/1963 Οικοδομική Άδεια του Πολεοδομικού Γραφείου 
«κατασκευή πλακός επικαλύψεως μονώροφου κτίσματος» υπέρ του 

Παναγιώτη Πεταλά του Αργυρίου, ως προφανής ανάγκη αντικαταστάσεως 
παλαιού δώματος από αργιλώδες χώμα (πατελιά), που ήταν επικαλυμμένα τα 
παλαιά από  λιθοδομή κτίσματα  και  β) η  αρ. πρωτ. 778/13-12-2009 

Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας Δ/νσης Πολεοδομίας Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου «Επισκευής όψεων, αντικατάσταση 

κουφωμάτων, επισκευή στεγάστρων» υπέρ της Ειρήνης Πεταλά του 
Παναγιώτη.  

5. Επίσης επί του νομίμως υφιστάμενου προ του 1948 κτίσματος 
και χωρίς να κρίνεται αυτό ως αυθαίρετο, κατά επιτρεπτή μετατροπή της 
χρήσης από κατοικία σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, έχουν 

εκδοθεί από τη Διοίκηση οι εξής άδειες ίδρυση και λειτουργίας 
καταστήματος υγειον. ενδιαφέροντος: 

-Η  αρ. πρωτ. 13/29/131α/6-6-1964  Άδεια Λειτουργίας 
Καταστήματος Καφενείου Αστυνομικού Τμήματος Γενναδίου Ελληνικής 
Βασιλικής Χωροφυλακής, υπέρ Πεταλά Μαρίας συζ. Παναγιώτη.  

-Η αρ. πρωτ.712/4946/1α/20-04-1982 Άδεια Λειτουργίας 
Εστιατορίου Αστυνομικού Τμήματος Αρχαγγέλου  Ελληνικής Χωροφυλακής, 

υπέρ Ειρήνης Πεταλά του Παναγιώτη. 

-Η αρ. πρωτ. 4/10199/12-02-2016 Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος 
Εστιατορίου, Καφετέριας – Μπαρ Δήμου Ρόδου (Δημ. Ενότητας Νοτίας Ρόδου), 

υπέρ Γεωργίου Πεταλά του Παναγιώτη. 

-Η αρ. πρωτ. 443365/1-6-2016 Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος 

Εστιατορίου, Πιτσαρίας, Καφετέριας – Μπαρ Δήμου Ρόδου (Δημ. Ενότητας 
Νοτίας Ρόδου-Κοινότητας Ασκηπείου, υπέρ Παναγιώτη Πεταλά του Γεωργίου.  

6. Τέλος σημειώνεται ότι με την συνημμένη Απόφαση Τ.Υ. 2936/17-02-

1972 Νομάρχη Δωδεκανήσου ( ΦΕΚ Δ95/2-5-1972), εγκρίθηκε μεν 
αρχικά ρυμοτομικό σχέδιο και όροι δόμησης οικισμού Κιοτάρι 

Ασκληπείου Ρόδου,  πλην όμως στη συνέχεια αυτό ακυρώθηκε ως 
ανενεργό, σύμφωνα με τη συνημμένη Απόφαση ΧΟΠ/ΕΠΑ 14/8-3-
1993 Νομάρχη Δωδεκανήσου (ΦΕΚ Δ1378/29-10-1993). 

 
 

 
 

 

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. 2116/07-10-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού 

Σχεδιασμού, 

 Την υπ. αρ. 4/2022 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ασκληπιείου, 
με την οποία γνωμοδοτεί θετικά στο εν λόγω αποχαρακτηρισμό, 

 Τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006, του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και 
της εγκυκλίου  374/39135/30.05.2022 του ΥΠ.ΕΣ., 

 Την κοινή δήλωση των μελών Ιωάννη Αφεντούλη, Εμμανουήλ Καζούλλη και 

Μιχαήλ Σταυρή, ότι είναι σύμφωνοι σ΄ όλα τα θέματα, σύμφωνα και με τις 
εισηγήσεις των υπηρεσιών. 

 Την κατάσταση ψηφοφορίας με το θέμα 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 οι συμμετέχοντες 
«Υπέρ»,  

 Την υπ΄ αρ.  108 /2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: 
Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης έκτακτης δια περιφοράς 

συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ: ΨΚΟ8Ω1Ρ-ΣΔΩ).                                            
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

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

Κοινότητας Ασκληπιείου και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον 
αποχαρακτηρισμό τμήματος κτηματολογικής μη υφιστάμενης οδού στην 
περιοχή ¨Κιοτάρι¨ της Τ.Κ Ασκληπιειού, με στοιχεία [Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α] και 

εμβαδόν 372,00 τ.μ., όπως απεικονίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό 
διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Ξενοφώντα Λεγάκη. 
 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%85%cf%80-%ce%b5%cf%83-%ce%b5%ce%b3%ce%ba-3743913530-05-2022/
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10 

 

 
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ 
Σοκορέλος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

 Την αρ. 111/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 

 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 των 

άρθρων 79 και 93 του Ν.3463/2006,  
 Την δήλωση του επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 
κ.Καλετού Πότσου ότι τα μέλη της παράταξης «απέχουν» της 

ψηφοφορίας στο συγκεκριμένο θέμα. 
 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί 

σαράντα δύο (42) παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και ενός 
απόντος του ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου κ. Ιωάννη Ιατρίδη στο 
συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν:  

«ΥΠΕΡ»  οι σαράντα  (40) Δημοτικοί Σύμβουλοι.  
 

          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την υπ΄αρ. 111/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με 

θέμα «Αποχαρακτηρισμός Τμήματος Κτηματολογικής μη υφιστάμενης οδού 
στην περιοχή ¨Κιοτάρι¨ της Τ.Κ Ασκληπιειού» και ειδικότερα τον 

αποχαρακτηρισμό τμήματος κτηματολογικής μη υφιστάμενης οδού στην 
περιοχή ¨Κιοτάρι¨ της Τ.Κ Ασκληπιειού, με στοιχεία [Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α] και 
εμβαδόν 372,00 τ.μ., όπως απεικονίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό 

διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Ξενοφώντα Λεγάκη. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

ΑΔΑ: 6ΟΩ3Ω1Ρ-52Ο



11 

 

 
 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

                                        
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                                                                                                                     

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ                                         ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 
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