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ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ  

Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α   Ξ Ο Α Θ Ρ Η Θ Ν  

 

 
Ρεο από  26/02/2021  Ρακηικήρ  Πςνεδπίαζηρ ηος Γημοηικού 

Πςμβοςλίος ηος Γήμος Οόδος 

 
Αξηζ. Ξξαθηηθνύ: 8/26-02-2021    Αξηζ. Απόθαζεο: 40/2021 

 
Πηε Οόδν ζήκεξα ηελ 26η Φεβποςαπίος  ηος  2021  εκέξα  Ξαπαζκεςή  θαη ώξα 

17.30 ηο Γημοηικό Πςμβούλιο ζπλήιζε με ηηλεδιάζκετη ζε Ρακηική 
Πςνεδπίαζη  ζηελ Αίζνπζα Ππλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνπ 
Γεκαξρείνπ Οόδνπ, ζύκθσλα κε ηα δηαιακβαλόκελα ζηελ Δγθύθιην 

163/33282/29.05.2020 ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαη ηηο εθδνζείζεο πγεηνλνκηθέο 
δηαηάμεηο θαη εηδηθόηεξα ηνπ άξζξνπ 12 ηεο Θνηλήο πνπξγηθήο Απόθαζεο αξ.Γ1α/ΓΞ 

νηθ.30612/16.05.2020 (Β΄1869) θαη ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 14 ηεο Θνηλήο 
πνπξγηθήο Απόθαζεο νηθ.Γ1α/Γ.Ξ. νηθ.32009/23.05.2020 (Β 1988),θαζώο θαη ηελ 
ΘΑ 429/12.3.2020 (ΦΔΘ 850 Β) θαη ην άξζξν 1 απηήο πνπ νξίδεη όηη «Με ηην 

ηηλεδιάζκετη δίνεηαι η δςναηόηηηα ζε ένα ή πεπιζζόηεπα ή ζε όλα ηα μέλη ενόρ 
ζςλλογικού οπγάνος, αλλά και ζε ππόζυπα πος ζςμμεηέσοςν ή καλούνηαι από 

ζςλλογικά όπγανα, να λαμβάνοςν μέπορ ζε μία διάζκετη συπίρ να είναι απαπαίηηηη 
η θςζική ηοςρ παποςζία ζηο σώπο ζςνεδπίαζηρ ηυν ςπόλοιπυν μελών ηος 
ζςλλογικού οπγάνος» θαη ηελ εγθύθιην 426/2020 κε αξ. πξση. 77233/13-11-2020 

ηνπ ΞΔΠ, παποςζία ηος Γημάπσος Οόδος κ. Ανηώνη Β. Θαμποςπάκη. 
 

Ρν Γεκνηηθό Ππκβνύιην ζπλεθιήζε κε ηελ αξ.πξση. 2/8788/22.02.2021  
έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ θ. Κηραήι Πνθνξέινπ, ε νπνία δεκνζηεύζεθε θαη 
θνηλνπνηήζεθε λνκόηππα ζε όινπο ηνπο Γεκνηηθνύο Ππκβνύινπο ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο  ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α’ 87/2010), όπσο 
αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ Λ. 4555/19-7-2018 (ΦΔΘ Α΄133/2018) θαη 

95 ηνπ Λ.3463/2006. 
 
ΞΑΟΝΛΡΔΠ 

1. ΘΑΟΗΘΖΠ ΔΠΡΟΑΡΗΝΠ -

Ανηιδήμαπσορ 

 

29.ΣΑΡΕΖΓΗΑΘΝΠ ΦΩΡΗΝΠ- 

Δπικεθαλήρ παπάηαξηρ «ΟΝΓΝΠ 

ΓΛΑΚΖ ΞΝΙΗΡΩΛ» 

2.ΒΟΗΛΖΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ- 

Ανηιδήμαπσορ   

30.ΑΦΔΛΡΝΙΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ 

3. ΓΟΑΘΝΠ ΠΡΔΦΑΛΝΠ - 

Ανηιδήμαπσορ 

31.ΓΗΑΛΛΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 

4. ΗΑΡΟΗΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ 32.ΓΗΑΘΝΠΡΑΚΑΡΗΝ ΠΑΒΒΑΠ-

Ανηιππόεδπορ Γ.Π.  

5. ΘΑΚΞΝΟΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ - 

Ανηιδήμαπσορ 

33.ΕΑΛΔΡΡΝΙΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

6. ΘΑΚΞΝΟΖΠ ΡΖΙΔΚΑΣΝΠ - 

Ανηιδήμαπσορ 

34.ΘΑΕΝΙΙΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ 

7.ΘΑΟΑΚΑΟΗΡΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ - 

Ανηιδήμαπσορ 

35.ΘΑΙΑΘΔΛΝΠ ΠΑΒΒΑΠ 

8. ΘΑΟΑΡΑΞΑΛΖΠ ΠΑΒΒΑΠ 36.ΘΑΟΑΡΕΗΑΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ 
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9. ΘΑΟΗΘΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ  

10.ΘΗΑΣΑΓΗΑ-ΚΑΓΗΝΓΙΝ 

ΡΠΑΚΞΗΘΑ -Ανηιδήμαπσορ 

37.ΘΝΟΩΛΑΗΝΠ ΗΩΑΛΛΖΠ 

11.ΘΝΙΗΑΓΖΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ - 

Ανηιδήμαπσορ 
38.ΞΑΙΑΗΝΙΝΓΝ ΚΗΣΑΖΙ 

12.ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝ ΑΘΖΛΝΓΩΟΝΠ- 

Ανηιδήμαπσορ    

39.ΞΑΙΙΑΠ ΑΓΑΞΖΡΝΠ 

13.ΚΑΛΔΡΡΑΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 40.ΞΝΘΘΗΑΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ 

14.ΞΑΞΑΝΗΘΝΛΝΚΝ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ  41.ΠΡΑΟΖΠ ΚΗΣΑΖΙ 

15.ΞΑΡΠΑΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ - 

Ανηιδήμαπσορ 

 

16.ΞΑΡΡΑ-ΑΞΝΠΡΝΙΗΓΖ ΔΓΝΘΗΑ 42.ΘΟΖΡΗΘΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ- 

Δπικεθαλήρ παπάηαξηρ «ΟΝΓΝΠ 

ΑΜΗΩΛ» 

 

17.ΞΔΡΟΗΓΖΠ ΖΙΗΑΠ 43. ΗΩΠΖΦ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ-Γπαμμαηέαρ 

Γ.Π 

18.ΠΔΪΡΖΠ ΚΗΣΑΖΙ  44.ΞΟΝΠΑΙΝΓΙΝ ΞΑΛΡΔΙΖΠ- 

ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 

19.ΠΝΘΝΟΔΙΝΠ ΚΗΣΑΖΙ-

Ξπόεδπορ Γ.Π. 

45. ΚΞΗΙΗΑ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ 

20.ΠΞΑΛΝΠ– ΞΑΞΑΓΗΑΛΛΖΠ 

ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ Ανηιδήμαπσορ  

46.ΞΝΡΠΝΠ  ΘΑΙΔΡΝΠ-Δπικεθαλήρ 

παπάηαξηρ  

«ΙΑΪΘΖ ΠΠΞΔΗΟΩΠΖ ΟΝΓΝ 

21.ΠΞΟΝΞΝΙΝΠ ΠΞΟΗΓΩΛ  47.ΡΠΝΟΝΡΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 

22.ΠΡΑΚΑΡΖΠ ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ - 

Ανηιδήμαπσορ 
 

 23.ΠΡΑΚΝΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ - 

Ανηιδήμαπσορ    

 

24.ΡΑΟΑΠΙΗΑΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ - 

Ανηιδήμαπσορ 

 

25.ΡΟΗΑΛΡΝΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ-ΔΘΚΗΝΠ  

26.ΡΠΗΘΘΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ   

27.ΦΙΝΠΘΑΘΖΠ ΛΔΘΡΑΟΗΝΠ - 

Ανηιδήμαπσορ 

 

28.ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΝ ΠΑΒΒΑΠ   

 

ΑΞΝΛΡΔΠ 

1. ΘΑΦΔΡΕΖΠ ΚΗΣΑΖΙ 2. ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΝ ΚΗΣΑΖΙ 

 

Ξαξνύζα ζηε Ππλεδξίαζε είλαη ε Γεληθή Γξακκαηέαο Γήκνπ Οόδνπ θα Θπξηαθή 

Ληθνιατδνπ, θαη νη Ξξόεδξνη ησλ Θνηλνηήησλ:  

 Ιίλδνπ θ.Ιάκπεο Σξπζνβαιάληεο 
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 Γελλαδίνπ θ.Αθθνύξεο Πηαύξνο  
 Βαηίνπ θ.Θαιαπνδάθεο Βαζίιεηνο 

 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, θαζόζνλ επί ζαξάληα ελλέα (49) 
Γεκνηηθώλ Ππκβνύισλ παξίζηαληαη  νη ζαξάληα επηά (47), ν Ξξόεδξνο ηνπ Γ.Π. θ. 

Κηραήι Β. Πνθνξέινο, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο.  
 

Ν Γεκνηηθόο Πύκβνπινο θ. Γεκήηξεο  Θαξαληδηάο πξνζήιζε  θαη απνρώξεζε 

ακέζσο. 

 
Θ Δ Κ Α 11ο:  Έγκπιζη ηηρ απ. 08/08.02.2021 Απόθαζηρ Δπιηποπήρ 
Ξοιόηηηαρ Ευήρ πος αθοπά ζηην «Έγκπιζη ηηρ ςπ’ απ. 1/2020 απόθαζηρ 

ηηρ Θοινόηηηαρ Ιίνδος με θέμα «Ιήτη απόθαζηρ για Γνυμοδόηηζη για ηην 
αναγκαιόηηηα ακινήηος ηηρ Θ.Κ. 736 γαιών Ιίνδος, ιδιοκηηζίαρ Δλληνικού 

Γημοζίος» 

Ν Ξξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο θ. Πηέθαλνο Γξάθνο Αληηδήκαξρνο, 
εηζεγνύκελνο ζέηεη ππόςε ηνπ Πώκαηνο ηελ ππ’ αξηζ. 08/08.02.2021 Απόθαζε ηεο 

Δ.Ξ.Ε. ε νπνία αλαιπηηθά έρεη σο εμήο: 
 

αθνύ ελεκεξώζεθαλ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ειεθηξνληθά- κε email, γηα όια ηα 
ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 2εο ηαθηηθήο δηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζεο, επί 

ζπλόινπ ηεζζάξσλ (4) ζεκάησλ, δεηήζεθε λα ππνβάινπλ ηηο απόςεηο ηνπο γηα ην 
παξαπάλσ αλαγξαθόκελν ζέκα ην νπνίν έρεη σο εμήο: 

 

Απόθαζη 1/2020 ηος Πςμβοςλίος ηηρ Θοινόηηηαρ Ιίνδος 

 
                               ΘΔΚΑ 1ο  ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ 
 

 
ΘΔΚΑ: 1ο: Ιήςε απόθαζεο γηα Γλσκνδόηεζε γηα ηελ αλαγθαηόηεηα αθηλήηνπ 

ηεο Θ.Κ.736 γαηώλ Ιίλδνπ, ηδηνθηεζίαο Διιεληθνύ Γεκνζίνπ. 

  

ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΞΝΦΑΠΖΠ  01/12-02-2020 

 
Ν Ξξόεδξνο ηνπ Ππκβνπιίνπ θήξπμε  ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο, θαη 

εηζεγνύκελνο ην πξώην  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, αλέθεξε ηα παξαθάησ: 
         Ρίζεληαη ππόςε ηνπ Ππκβνπιίνπ ηα θαησηέξσ έγγξαθα: α) Ρν κε 

αξηζ.πξση:1852/31/10-2019 έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζε Ξνιενδνκηθνύ Πρεδηαζκνύ 

Γήκνπ Οόδνπ κε Θέκα « Γλσκνδόηεζε γηα ηελ αλαγθαηόηεηα αθηλήηνπ ηεο 

Θ.Κ.736 γαηώλ Ιίλδνπ ηδηνθηεζίαο Διιεληθνύ Γεκνζίνπ». 

 

Πσεη.: 1) Ζ ππ’ αξηζκό πξση.1859/2019 έγγξαθν ηεο Θηεκαηηθήο ππεξεζίαο 

Γσδ/ζσλ. 

    Έσονηαρ ςπότη: 

1. Ρελ πην πάλσ ζρεηηθή αίηεζε. 

    Πε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ εγγξάθνπ παξαθαινύκε όπσο εθθξάζεηε ηεο 

απόςεηο ζαο, γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ηνπ αθηλήηνπ ΘΚ 736 γαηώλ Ιίλδνπ 

αλαθνξηθά κε ην αλ ππάξρνπλ θξαηηθέο αλάγθεο ή όρη (πνιενδνκηθέο 

δεζκεύζεηο θιπ). 
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     Παο ελεκεξώλνπκε όηη ζύκθσλα κε ηα αξρεία ηεο ππεξεζίαο καο θαη ηηο ππό 

εμέιημε κειέηεο (ΓΞΠ,ΠΣΝΝΑΞ θιπ) δελ ππάξρνπλ πνιενδνκηθέο δεζκεύζεηο γηα 

ην ελ ιόγσ αθίλεην. 

             Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε. 

     1) Ππλεκκέλν Ρνπνγξαθηθό Γηάγξακκα 

β) Θαηόπηλ ηνπ κε αξηζ. πξση: 3/61132/11-11-2019 εγγξάθνπ ηεο Θνηλόηεηαο 

Ιίλδνπ, δηαβηβάζακε ην αλσηέξσ έγγξαθν ζηε Λνκηθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ 

Οόδνπ γηα ηε ζπλδξνκή ηεο επί ηνπ ζέκαηνο. 

γ) Ρν από 26-11-2019 έγγξαθν ηεο Λνκηθήο πεξεζίαο Γήκνπ Οόδνπ κε 

απάληεζε, όηη απνθιεηζηηθά ζηε δηθή ζαο θξίζε αλήθεη ε έθθξαζε γλώκεο γηα 

ηελ αλαγθαηόηεηα ηνπ ππό εθπνίεζε Γεκνζίνπ αθηλήηνπ, αλ θαη παξήιζε ε 

ζρεηηθή πξνζεζκία. 

δ) Ζ Γηεύζπλζε Ξνιενδνκηθνύ Πρεδηαζκνύ επαλήιζε κε νξζή επαλάιεςε ηνπ 

αλσηέξσ εγγξάθνπ ηεο κε αξηζ.πξση:1852/21-01-2020 αλαθέξεη κε Θέκα: « 

Γλσκνδόηεζε γηα ηελ αλαγθαηόηεηα αθηλήηνπ ηεο Θ.Κ.736 γαηώλ Ιίλδνπ 

ηδηνθηεζίαο Διιεληθνύ Γεκνζίνπ». 

Πρεη.: 1) Ζ ππ’ αξηζκό πξση.1859/2019 έγγξαθν ηεο Θηεκαηηθήο ππεξεζίαο 

Γσδ/ζσλ. 

    Έσονηαρ ςπότη: 

1. Ρελ πην πάλσ ζρεηηθή αίηεζε. 

2. Ρν άξζξν 3 ηνπ ΛΓ.1018/1971 (ΦΔΘ220/Α/1971), 01-11-1971 «Ξεξί 

ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξώζεσο ηνπ αλαγθαζηηθνύ λόκνπ 314/1968 

πεξί παξνρήο, ζηνλ πνπξγό Βνξείνπ Διιάδαο θαη ηνπο Λνκάξρεο αξκνδηόηεηαο 

επί ζεκάησλ εγθξίζεσο, επεθηάζεσο ή ηξνπνπνηήζεσο ζρεδίσλ πόιεσλ θαη 

θσκώλ».  

    Πε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ εγγξάθνπ παξαθαινύκε όπσο εθθξάζεηε ηεο 

απόςεηο ζαο, γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ηνπ αθηλήηνπ ΘΚ 736 γαηώλ Ιίλδνπ 

αλαθνξηθά κε ην αλ ππάξρνπλ θξαηηθέο αλάγθεο ή όρη (πνιενδνκηθέο 

δεζκεύζεηο θιπ). 

     Κε βάζε ην άξζξν 3 ηνπ ΛΓ. 1018/1971 (ΦΔΘ 220/Α/1971) θαη ζύκθσλα  

κε ηα αξρεία ηεο ππεξεζίαο καο θαη ηηο ππό εμέιημε κειέηεο (ΓΞΠ,ΠΣΝΝΑΞ, 

Κειέηεο Πρεδίσλ Ξόιεσο θαη Δπεθηάζεηο θιπ) δελ ππάξρνπλ πνιενδνκηθέο 

δεζκεύζεηο γηα ην ελ ιόγσ αθίλεην. 

    Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε. 

1) Ππλεκκέλν Ρνπνγξαθηθό Γηάγξακκα. 

ε) Ρν από 10 Φεβξνπαξίνπ 2020 έγγξαθν ηεο Γ.ΘΑΙΗΝΓΑΘΖΠ-Κ.ΟΝΓΗΡΖΠ Α.Δ 

ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑ LINDOS MARE - LINDOS BLU Βιπρά Ιίλδνπ, πνπ απεπζύλεηαη ζηε 

Ρνπηθή Θνηλόηεηα Ιίλδνπ/Γεκνηηθή Δλόηεηα Ιηλδίσλ/Γήκνο Οόδνπ,  αλαθέξεη ηα 

παξαθάησ: 

    Αμηόηηκε Θε Ξξόεδξε θαη αμηόηηκα κέιε ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Θνηλόηεηαο, 

     ε ζςνέσεια ηηρ ςπ΄απιθ. Ππυη.3/4997 ππόζκληζηρ ζε ςνεδπίαζη ηηρ 

Κοινόηηηαρ Λίνδος με θέμα «Γμυμοδόηηζη για ηην αναγκαιόηηηα ακινήηος ηηρ 

Κ.Μ 736 γαιών Λίνδος, ιδιοκηηζίαρ Ελληνικού Δημοζίος» ηην οποία παπαλάβαμε 

υρ ενδιαθεπόμενοι επί ηος θέμαηορ θα θέλαμε να ζαρ γνυζηοποιήζοςμε ηα 

κάηυθι: Η εν θέμαηι κηημαηολογική μεπίδα αποηελεί αγπό έκηαζηρ 933,48 η.μ, 
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ανήκοςζα ζηην ιδιυηική πεπιοςζία ηος Ελληνικού Δημόζιος, η οποία αςηοηελώρ 

είναι μη άπηια και μη οικοδομήζιμη. Η ζςγκεκπιμένη έκηαζη είναι όμοπη μόνο με 

ακίνηηο ιδιοκηηζίαρ ηηρ εηαιπείαρ μαρ και ζςγκεκπιμένα ζςνοπεύει δςηικά με πέμα 

και βόπεια, αναηολικά και νόηια με ηην κηημαηολογική μεπίδα 68 γαιών Λίνδος, 

επί ηηρ οποίαρ και έσει ανεγεπθεί ηο ξενοδοσείο «Lindos Mare», εκμεηάλλεςζηρ 

ηηρ εηαιπείαρ μαρ. 

       Η ππόζβαζη ππαγμαηοποιείηαι μόνο μέζυ ηυν εγκαηαζηάζευν ηος 

ξενοδοσείος καθώρ δεν ςθίζηανηαι δπόμοι ή άλλοι ηπόποι πποζπέλαζηρ ππορ 

αςηήν. Η Εηαιπεία μαρ έσει αιηηθεί ηην εξαγοπά ηηρ ανυηέπυ μεπίδαρ για ηην 

οποία ο θοπέαρ διασείπιζηρ ηηρ έσει ήδη εκθπάζει θεηική γνώμη υρ ππορ ηην 

εκποίηζη ηηρ. Επιπλέον, ζύμθυνα με ηο ςπ’ απιθμ. ππυη. 1852/2019 έγγπαθο 

ηηρ Δ/νζηρ Πολεοδομικού σεδιαζμού ηος Δήμος Ρόδος ηο οποίο έσει 

κοινοποιηθεί ζηην Σοπική Κοινόηηηα, για ηο εν λόγυ ακίνηηο δεν ςπάπσοςν ςπό 

εξέλιξη μελέηερ (ΓΠ, ΧΟΑΑΠ κηλ.) ή πολεοδομικέρ δεζμεύζειρ. 

    Πηε ζπλέρεηα ν Ξξόεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ αλέθεξε ζην ζπκβνύιην όηη σο 

ηνπηθή Θνηλόηεηα Ιίλδνπ ιακβάλνληαο ππόςε όια ηα αλσηέξσ έγγξαθα πνπ 

πξνζθόκηζαλ ζε εκάο, γηα ην ελ ιόγσ αθίλεην ηεο Θ.Κ.736 γαηώλ Ιίλδνπ 

ηδηνθηεζίαο Διιεληθνύ Γεκνζίνπ, δελ ππάξρνπλ ππό εμέιημε κειέηεο (ΓΞΠ, 

ΠΣΝΑΑΞ θηι.) ή πνιενδνκηθέο δεζκεύζεηο.         

    Θιείλνληαο ζέινπκε ε απόθαζε απηή λα δηαβηβαζζεί ζην Γεκνηηθό Ππκβνύιην 

Οόδνπ, γηα ηειηθή απόθαζε. 

 

    Οι λοιποί ύμβοςλοι, ζςμθώνηζαν με ηην ειζήγηζη ηος Ππόεδπος. 

    Πηελ ζπλέρεηα ν Ξξόεδξνο θάιεζε ην Πώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

  Ρν Ππκβνύιην ηεο Θνηλόηεηαο Ιίλδνπ, αθνύ έιαβε ππόςε  ηνπ,  ηελ εηζήγεζε 

ηνπ Ξξνέδξνπ, όια ηα αλσηέξσ έγγξαθα, ηε ζύκθσλε γλώκε  ησλ κειώλ ηνπ  

Ππκβνπιίνπ, θαη ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε,  

 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ  ΝΚΝΦΩΛΑ 

 
      Όηη σο Ρνπηθή Θνηλόηεηα Ιίλδνπ γηα ην ελ ιόγσ αθίλεην ηεο Θ.Κ.736 γαηώλ 

Ιίλδνπ ηδηνθηεζίαο Διιεληθνύ Γεκνζίνπ, δελ ππάξρνπλ ππό εμέιημε κειέηεο 

(ΓΞΠ, ΠΣΝΑΑΞ θηι.) ή πνιενδνκηθέο δεζκεύζεηο. Ρέινο ε απόθαζε απηή λα 

δηαβηβαζζεί ζην Γεκνηηθό Ππκβνύιην Οόδνπ, γηα ηειηθή απόθαζε. 

     Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 01/12-02-2020 

 

          Ρέθηκε επίζηρ ςπότη ηυν μελών ηηρ Δπιηποπήρ, ηο με απιθ. ππυη: 
1852/21-01-2020 έγγπαθο ηηρ Γιεύθςνζη Ξολεοδομικού Πσεδιαζμού, ηο 

οποίο πεπιλαμβάνεηαι αςηούζιο ζηην ανυηέπυ απόθαζη ηος Πςμβοςλίος 
ηηρ Θοινόηηηαρ Ιίνδος 
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Ζ Δπιηποπή Ξοιόηηηαρ Ευήρ μεηά ηα ανυηέπυ, και έσονηαρ ςπότη: 
 
α) Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ. 73 ηνπ Λ.3852/2010 (Φ.Δ.Θ. 87 Α’/07-06-2010) όπσο 

απηέο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 94 παξ. β ηνπ Λ. 4685/2020 
θαη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Λ. 4735/2020  πεξί αξκνδηνηήησλ ηεο Δπηηξνπήο 

Ξνηόηεηαο Εσήο.  
β)  Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λόκνπ 3463/2006, 
γ)  Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Λ.4555/2018, 

δ) Ρηο κε αξ. 163/33282/29.05.2020, 18318/13.03.2020, 40/20930/31.03.2020, 
60249/22.09.2020, 426/13.11.2020 εγθπθιίνπο ηνπ ΞΔΠ 

ε) Ρελ αλσηέξσ απόθαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Θνηλόηεηαο Ιίλδνπ 
ζη) ην κε αξηζ.πξση:1852/21-01-2020 έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζε Ξνιενδνκηθνύ 
Πρεδηαζκνύ 

δ)  Ρελ θαηάζηαζε ςεθνθνξίαο κε ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ε νπνία 
ζηάιζεθε ειεθηξνληθά - κε email ζε όια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο, θαη είηε 

επηζηξάθεθε ζπκπιεξσκέλε, είηε απάληεζαλ κε ειεθηξνληθό κήλπκα όπνπ γηα ην 
ζπγθεθξηκέλν ζέκα ςήθηζαλ όινη «πέπ» 
ε)  Ρν από 05-02-2021 ειεθηξνληθό κήλπκα ηνπ Λνκηθνύ Ππκβνύινπ θ. Θσλ/λνπ 

Γηαλλαθνύ ζην νπνίν αλαθέξεη όηη γλσκνδνηεί ζεηηθά γηα όια ηα ζέκαηα ηεο 
Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο 

 
 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ νκόθσλα 
 
1) Δγκπίνει  ηην  ςπ’  απιθ.  1/2020 απόθαζη ηος  Πςμβοςλίος  ηηρ  

Θοινόηηηαρ  Ιίνδος κε ζέκα «Ιήςε απόθαζεο γηα Γλσκνδόηεζε γηα ηελ 
αλαγθαηόηεηα αθηλήηνπ ηεο Θ.Κ. 736 γαηώλ Ιίλδνπ, ηδηνθηεζίαο Διιεληθνύ 

Γεκνζίνπ» θαη 

2) Διζηγείηαι ζηο Γημοηικό Πςμβούλιο ηελ ιήςε απόθαζεο όηη γηα ην αθίλεην 
ηεο Θ.Κ.736 γαηώλ Ιίλδνπ ηδηνθηεζίαο Διιεληθνύ Γεκνζίνπ δελ ππάξρνπλ ππό 

εμέιημε κειέηεο (ΓΞΠ, ΠΣΝΑΑΞ θηι.) ή πνιενδνκηθέο δεζκεύζεηο, ζύκθσλα κε ηελ 
αλσηέξσ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Ξνιενδνκηθνύ Πρεδηαζκνύ. 
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Πηη ζςνέσεια ο Ξπόεδπορ ηος Γ.Π. κ. Κισαήλ Ποκοπέλορ, κάλεζε ηο Πώμα να 
αποθαζίζει ζσεηικά. 

 
Ρο Γημοηικό Πςμβούλιο αθού έλαβε ςπότη ηος: 
 

 Ρελ ππ’ αξηζ. 08/08-02-2021 Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο   
 Tηο ηνπνζεηήζεηο ησλ κειώλ ηνπ Πώκαηνο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην αλαιπηηθό 

απνκαγλεηνθσλεκέλν πξαθηηθό ηεο Ππλεδξίαζεο  
 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην 

άξζξν 74 ηνπ Λ.4555/19-7-2018 (ΦΔΘ Α΄133/2018) θαη ησλ άξζξσλ 79 θαη 

93 ηνπ Λ.3463/2006, 
 Κε απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ ηνπ Πώκαηνο, ήηνη επί ζαξάληα 

έμη (46) παξόλησλ κειώλ θαη ελόο (1) απόληνο, ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνύινπ              
θ. Γεκεηξίνπ Θαξαληδηά ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ςήθηζαλ  
«ΞΔΟ»  ζαξάληα ηέζζεξηο Γεκνηηθνί Πύκβνπινη  (44) 

«ΘΑΡΑ»  δύν (2), ν θ.Θαιεηόο Ξόηζνο-επηθεθαιήο παξάηαμεο «ΙΑΪΘΖ 
ΠΠΞΔΗΟΩΠΖ» θαη ν θ.Θσλζηαληίλνο Ρζνπξνύηεο ,κέινο απηήο. 

 

            ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ  καηά πλειοτηθία  
 

 Δγκπίνει  ηελ ππ’ αξηζ. 08/08.02.2021 Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο 
Εσήο πνπ αθνξά ζηελ έγθξηζε ηεο ππ’ αξ. 1/2020 απόθαζεο ηεο Θνηλόηεηαο Ιίλδνπ 

κε ζέκα «Ιήςε απόθαζεο γηα Γλσκνδόηεζε γηα ηελ αλαγθαηόηεηα αθηλήηνπ ηεο 
Θ.Κ. 736 γαηώλ Ιίλδνπ, ηδηνθηεζίαο Διιεληθνύ Γεκνζίνπ» θαη ζπγθεθξηκέλα όηη: 

 Για ηο ακίνηηο ηηρ Θ.Κ.736 γαιών Ιίνδος ιδιοκηηζίαρ Δλληνικού 

Γημοζίος δεν ςπάπσοςν ςπό εξέλιξη μελέηερ (ΓΞΠ, ΠΣΝΑΑΞ κηλ.) ή 
πολεοδομικέρ δεζμεύζειρ, ζύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο 

Ξνιενδνκηθνύ Πρεδηαζκνύ. 

 

 

ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 

                                                                                                            

Ν ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ                                              Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ 

                                                                                                                                 

ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ Π. ΗΩΠΖΦ                                ΚΗΣΑΖΙ Β. ΠΝΘΝΟΔΙΝΠ 
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