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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  30/03/2021  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 10/30-03-2021    Αριθ. Απόφασης: 61/2021 

 
Στη Ρόδο σήμερα την 30η Mαρτίου  του  2021  ημέρα  Tρίτη  και ώρα 17.00 

το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε με τηλεδιάσκεψη σε Τακτική Συνεδρίαση  
στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, 

σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 163/33282/29.05.2020 του 
Υπουργείου Εσωτερικών και τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα 
του άρθρου 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αρ.Δ1α/ΓΠ 

οικ.30612/16.05.2020 (Β΄1869) και την παρ.3 του άρθρου 14 της Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης οικ.Δ1α/Γ.Π. οικ.32009/23.05.2020 (Β 1988),καθώς και 

την ΚΥΑ 429/12.3.2020 (ΦΕΚ 850 Β) και το άρθρο 1 αυτής που ορίζει ότι «Με 
την τηλεδιάσκεψη δίνεται η δυνατότητα σε ένα ή περισσότερα ή σε όλα τα μέλη 
ενός συλλογικού οργάνου, αλλά και σε πρόσωπα που συμμετέχουν ή καλούνται 

από συλλογικά όργανα, να λαμβάνουν μέρος σε μία διάσκεψη χωρίς να είναι 
απαραίτητη η φυσική τους παρουσία στο χώρο συνεδρίασης των υπόλοιπων 

μελών του συλλογικού οργάνου» και την εγκύκλιο 426/2020 με αρ. πρωτ. 
77233/13-11-2020 του ΥΠΕΣ, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. 

Καμπουράκη. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/14305/26.03.2021  

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 

 

29.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

2.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- 

Αντιδήμαρχος   

30.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

31.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

4. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 32.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  

5. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - 

Αντιδήμαρχος 

33.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

6. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

34.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

7.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

35.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

8. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  
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9. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

10.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ -Αντιδήμαρχος 

36.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

11.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
 

12.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ- 

Αντιδήμαρχος    

 

13.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 37.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

14.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

15.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

 

16.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 38.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΑΞΙΩΝ» 

 

17.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 39. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Γραμματέας 

Δ.Σ 

18.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   

 

19.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-

Πρόεδρος Δ.Σ. 

  

20.ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Αντιδήμαρχος  

40.ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης  

«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ 

21.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  41.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

22.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 

Αντιδήμαρχος 
 

 23.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος    

 

24.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

 

25.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

26.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

27.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

 

28.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

 2.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 6.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

 3.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 7.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 4.ΜΠΙΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 8.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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Παρούσα στη Συνεδρίαση είναι η Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα Κυριακή 
Νικολαϊδου,  

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα 
(49) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  οι σαράντα ένας  (41), ο Πρόεδρος του 

Δ.Σ. κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.  
 
 

Θ Ε Μ Α 7ο: Έγκριση της αρ. 15/05.03.2021 Απόφασης Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έγκριση της  υπ΄αρ. 8/2020 απόφασης 

της Κοινότητας Λίνδου με θέμα «Λήψη απόφασης για Αποχαρακτηρισμό 
τμήματος υφιστάμενης κτηματολογικής οδού εντός του οικιστικού 
θύλακα της μικρής παραλίας του Οικισμού Λίνδου.» 

 
 

Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Στέφανος 
Δράκος, εισηγούμενος θέτει υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ. 15/05.03.2021 
Απόφαση της Ε.Π.Ζ. η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 

 

….. αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Επιτροπής ηλεκτρονικά- με email, για όλα 
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της 3ης τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης, 
επί συνόλου πέντε (5) θεμάτων, ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις τους για το 

παραπάνω αναγραφόμενο θέμα το οποίο έχει ως εξής: 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 08/2020 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΝΔΟΥ 

 
ΘΕΜΑ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Θέμα 1ο:Λήψη απόφασης για Αποχαρακτηρισμό τμήματος υφιστάμενης 

κτηματολογικής οδού εντός του οικιστικού θύλακα της μικρής παραλίας του 

Οικισμού Λίνδου. 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 08/11-12-2020 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και 
εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα παρακάτω: 

Τίθεται υπόψη του συμβουλίου το με αρ, πρωτ: 733/2020/19-10- 

2020/1121/2015/1777/2015/1650/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού ,Τμήμα Μελετών και εφαρμογών, όπου αναφέρονται 

τα παρακάτω: 

Θέμα: Αποχαρακτηρισμός τμήματος υφιστάμενης κτηματολογικής οδού εντός 

του οικιστικού θύλακα της Μικρής παραλίας του Οικισμού Λίνδου. Σχετ: 1) Η υπ' 

αριθμό 01/2015 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λίνδου. 

Σας αποστέλλουμε την υπ' αριθμό 01/2015 Απόφαση του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Λινδίων με Θέμα: Αποχαρακτηρισμός τμήματος 

υφιστάμενης κτηματολογικής οδού εντός του οικιστικού θύλακα της 

Μικρής παραλίας του Οικισμού Λίνδου, και παρακαλούμε όπως 

γνωμοδοτήσετε επί του θέματος. 

Επισημαίνουμε ότι ο κ. Παλλάς έχει καταθέσει το υπ' αριθμό 7020/04- 09-

2015 Συμβόλαιο θέσεως σε κοινή χρήση τμήματος της ιδιοκτησίας του όπως 

οριζόταν στην υπ' αριθμό 252/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
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Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος με το υπ' αριθμό 1091/2012 έχει αιτηθεί 

(καταθέτοντας τοπογραφική μελέτη) την χάραξη Αιγιαλού και Παραλίας στον 

Μεγάλο Αιγιαλό και την Μικρή Παραλία της Λίνδου. 

Συνημμένα: 

1) Έγγραφα που αφορούν την απόφαση 01/2015 καθώς και την αίτηση 

2130/2014 του                     κ. Δημητρίου Παλλά. 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Θέμα : Αποχαρακτηρισμός Τμήματος Κτηματολογικής οδού. 
Σχετ: 1) Η υπ' αριθμό 2130/2014 αίτηση του κ. Δημητρίου 
Παλλά του Στεφάνου. 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τον κτηματολογικό κανονισμό 
2) Του Ν.2100/1952 (ΦΕΚ 114/Α/1952) «Περί συστάσεως Οργανισμού 
ακινήτου περιουσίας του Δημοσίου εν Δωδεκανήσω και ρυθμίσεως κτηματικών 
τινών υποθέσεων της αυτής περιφέρειας». 
3) Του Ν.3937/31-03-2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-32011). « Διατήρηση της 
Βιοποικιλότητας και άλλες Διατάξεις». 
4) Της υπ' ΥΑ 39608/2011 (ΦΕΚ 2200/Β/30.9.2011) «Έγκριση τεχνικών 
προδιαγραφών σύνταξης διαγραμμάτων ή άλλων μελετών που απαιτούνται και 
καθορισμός περιεχομένου και στοιχείων που περιλαμβάνονται και 
αποτυπώνονται, για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του 
ν.3937/2011αριθμό (Α'60)». 

Με την ανωτέρω σχετική αίτησή του, ο κ. Δημήτριος Παλλάς ιδιοκτήτης της 

μερίδας 141 Οικοδομών Λίνδου, που βρίσκεται εντός του θύλακα Οικοδομών της 
Μικρής παραλίας του οικισμού της Λίνδου, ζητά τον αποχαρακτηρισμό τμήματος 

Δημόσιας Κτηματολογικής Οδού, με κατεύθυνση προς την παραλία, με στοιχεία 
(1-2-3-4-5-1) και εμβαδόν 8,26 τ.μ. Στην τεχνική έκθεσή του ο Μηχανικός 
αναφέρει τα παρακάτω: 

Η συγκεκριμένη οδός, τουλάχιστον από το έτος 1978, κατά το οποίο 
εκδόθηκε η υπ' αριθμό 53/1978 άδεια αναστήλωσης της οικίας που υπήρχε εντός 

της Μερίδας 141, έχει απολέσει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα της. 
Κατά τη φάση της ανακατασκευής του κτίσματος από τα θεμέλια, όπως 

διαπιστώνεται και με την φωτογραφία (Φ1), αφαιρέθηκε από το περίγραμμα του 

κτίσματος με στοιχεία (4-6-7-Ζ-Η-4) με εμβαδόν 3,55τ.μ για την διαπλάτυνση 
του υφιστάμενου κοινόχρηστου δρόμου, στο πίσω μέρος και ανατολικά του 

κτίσματος. Αντίστοιχα στο περιτύπωμα του κτίσματος ενσωματώθηκε 
τμήμα του κοινόχρηστου χώρου με στοιχεία (1-2-3-4-5-1) και εμβαδόν 
8,26 τ.μ Δημόσιας Κτηματολογικής Οδού με κατεύθυνση την παραλία 

που βρίσκεται νότια και νοτιοδυτικά. 
Με την διαπλάτυνση της υφιστάμενης κοινόχρηστης οδού που από περίπου 

1,30 μέτρα πλάτος έγινε περίπου 1,90 μέτρα, βελτιώθηκε η επικοινωνία του 
οικισμού της Λίνδου με την προβλήτα επιβίβασης και αποβίβασης των 
επισκεπτών που επισκέπτονται την Λίνδο με τα ημερόπλοια. Επίσης ο Δήμος 

μπόρεσε να κατασκευάσει αντλητικές εγκαταστάσεις του δικτύου ακαθάρτων του 
οικισμού καθώς και αλλά κοινόχρηστα δίκτυα του οικισμού και έγινε δυνατή η 

προσπέλαση από μηχανοκίνητα οχήματα. 
Επιπλέον ο Δήμος κατά την δεκαετία του 1980 αποδεχόμενος την 

υφιστάμενη κατάσταση πλακόστρωσε τόσο το τμήμα της Μερίδας Οικοδομών 
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141 Λίνδου καθώς και το τμήμα που απέμεινε, του κοινόχρηστου χώρου που 
οδηγεί προς την παραλία. 

Με βάσει τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι έγινε μια «άτυπη» ανταλλαγή 

τμημάτων μεταξύ της μερίδας 141 Οικοδομών Λίνδου και του κοινόχρηστου 
χώρου της περιοχής». 

Μετά από αυτοψία των μηχανικών της υπηρεσίας μας και σε συνδυασμό με 
τα αρχεία της Υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκε ότι ισχύουν τα ανωτέρω. 
Υπό την προϋπόθεση της θετικής γνωμοδότησης των οργάνων του Δήμου, 

για να εκδοθεί η Διαπιστωτική πράξη Αποχαρακτηρισμού του τμήματος με 
στοιχεία (1-2-3-4-5-1) και εμβαδόν 8,26τ.μ της Κτηματολογικής Οδού, θα 

πρέπει ο ιδιοκτήτης της μερίδας Οικοδομών 141 Λίνδου να θέση σε κοινή χρήση 
το τμήμα με στοιχεία (4-6-7-Ζ-Η-4)) και εμβαδόν 3,55τ.μ της υφιστάμενης 
Δημόσιας Οδού, όπως αυτά περιγράφονται στο συνημμένο στην αίτηση 

τοπογραφικό διάγραμμα. 
Επιπλέον ο ιδιοκτήτης με Υπεύθυνη δήλωσή του θα πρέπει να αναγνωρίσει 

την κυριότητα του Δήμου στην νέα ιδιοκτησία που θα δημιουργηθεί, μετά την 
έκδοση της Διαπιστωτικής πράξης Αποχαρακτηρισμού, έτσι ώστε ο Δήμος να 
αποφασίσει για την διαχείρισή της. 

Ο Κοινοτικός Σύμβουλος κ. Ελευθερίου Γεώργιος ανέφερε ότι δεν συμφωνεί 

με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος υφιστάμενης κτηματολογικής οδού εντός του 

οικιστικού θύλακα της μικρής παραλίας του Οικισμού Λίνδου, διότι ο 

υφιστάμενος δρόμος που υπάρχει είναι γραμμένος στο Κτηματολόγιο με 

Κτηματολογική Μερίδα, είναι εντός Οικισμού, και δεν μπορούμε εμείς προτού 

γίνει η οριοθέτηση του αιγιαλού και της παραλίας να αποχαρακτηρίσουμε 

υφιστάμενο δρόμο που υπάρχει και είναι γραμμένος στο Κτηματολόγιο, είμαστε 

αναρμόδιοι. 

Ο Κοινοτικός Σύμβουλος Φουρτσαδάκης Δημήτριος ανέφερε ότι η άποψη η 

δικιά του είναι αρνητική, ο λόγος είναι να γίνει πρώτα ο αποχαρακτηρισμός 

αιγιαλού και παραλίας και μετά να αποφασίσουμε. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ανέφερε ότι είναι θετικός ως προς τον 

Αποχαρακτηρισμό τμήματος υφιστάμενης κτηματολογικής οδού εντός του 

οικιστικού θύλακα της μικρής παραλίας του Οικισμού Λίνδου, και ο λόγος που ως 

Σώμα είχαμε τότε εισηγηθεί θετικά με εισήγηση του τότε Προέδρου του 

Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λίνδου κ. Ελευθερίου Γεωργίου, ύστερα από 

τις διαβεβαιώσεις του τότε, και πώς τώρα δεν καταλαβαίνω τον λόγο που αναιρεί 

την απόφαση του. 

Εμείς ως τοπική αρχή εισηγούμαστε θετικά εκ νέου με μόνο γνώμονα την 

ισοτιμία και ισονομία στο τόπο μας χωρίς προσωπικά προβλήματα. 

Οι λοιποί Σύμβουλοι α) Βανέσσα Παπαδημητρίου και β) Χριστιάνα Διάκουλα, 

συμφώνησαν με την εισήγηση του Πρόεδρου. 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Λίνδου, αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση 

του Προέδρου, το με αρ, πρωτ: 733/2020/19-10-

2020/1121/2015/1777/2015/1650/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού ,Τμήμα Μελετών και εφαρμογών, την υπ' αριθμό 

01/2015 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λίνδου, τη 

σύμφωνη γνώμη των μελών του Συμβουλίου, και ύστερα από διαλογική 

συζήτηση, 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
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Γνωμοδοτούμε υπέρ του αποχαρακτηρισμού τμήματος με στοιχεία (1-2-3-4-

5-1) Δημόσιας κτηματολογικής οδού προς παραλία, και προτείνουμε την 

ανταλλαγή αυτού με τμήμα της Μερίδας οικοδομών 141 Λίνδου με στοιχεία (4-6-

7-Ζ-Η-4), όπως αυτά περιγράφονται στο συνημμένο στην αίτηση του πολίτη 

τοπογραφικό διάγραμμα. 

(Μειοψηφούντων των Κοινοτικών Συμβούλων α) κ. Ελευθερίου Γεώργιο και β) 

κ. Φουρτσαδάκη Δημήτριο οι οποίοι δεν συμφωνούν με τον Αποχαρακτηρισμό 

τμήματος υφιστάμενης κτηματολογικής οδού εντός του οικιστικού θύλακα της 

Μικρής παραλίας του Οικισμού Λίνδου, όπως αναφέρεται παραπάνω στο σκεπτικό 

της παρούσας απόφασης). 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 08/11-12-2020 

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. 8/2020 απόφαση του συμβουλίου της Κοινότητας Λίνδου 

στ) Το με αρ, πρωτ: 733/2020/19-10-2020/1121/2015/1777/2015/1650/2015 
έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Τμήμα Μελετών και 

εφαρμογών 
ζ)  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 μήνυμα όπου για 
το συγκεκριμένο θέμα ψήφισαν όλοι «Υπέρ» 

η)  Το από 04-03-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα του Νομικού Συμβούλου κ. 
Κων/νου Γιαννακού στο οποίο αναφέρει ότι γνωμοδοτεί θετικά για όλα τα θέματα 
της Ημερήσιας Διάταξης 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 

 
Εγκρίνει  την  υπ’  αριθ.  8/2020 απόφαση του  Συμβουλίου  της  
Κοινότητας Λίνδου και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον 

αποχαρακτηρισμού τμήματος με στοιχεία (1-2-3-4-5-1) Δημόσιας 
κτηματολογικής οδού προς παραλία, και την ανταλλαγή αυτού με τμήμα της 

Μερίδας οικοδομών 141 Λίνδου με στοιχεία (4-6-7-Ζ-Η-4), όπως αυτά 
περιγράφονται στο συνημμένο στην αίτηση του πολίτη τοπογραφικό διάγραμμα, 
με την προϋπόθεση να γίνει πρωτίστως η χάραξη της οριογραμμής του 

αιγιαλού και της παραλίας στην συγκεκριμένη περιοχή από τον αρμόδιο φορέα.  
 

 
 

ΑΔΑ: ΨΦΖΤΩ1Ρ-Π7Θ



7 

 

 
 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΦΖΤΩ1Ρ-Π7Θ



8 

 

 
 

 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μιχαήλ Σοκορέλος, κάλεσε το Σώμα 

να αποφασίσει σχετικά. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 
 

 Την υπ’ αριθ. 15/05-03-2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   
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 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, 

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί 
σαράντα ένα (41) παρόντων μελών  του Δημοτικού στο συγκεκριμένο 

θέμα, ψήφισαν «ΥΠΕΡ» και οι σαράντα ένας (41) 
 

 

            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 15/05.03.2021 Απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής για  τον αποχαρακτηρισμό  τμήματος με στοιχεία (1-2-3-4-5-1) 
Δημόσιας κτηματολογικής οδού προς παραλία, και την ανταλλαγή αυτού με 

τμήμα της Μερίδας οικοδομών 141 Λίνδου με στοιχεία (4-6-7-Ζ-Η-4), όπως 
αυτά περιγράφονται στο συνημμένο στην αίτηση του πολίτη τοπογραφικό 

διάγραμμα, με την προϋπόθεση να γίνει πρωτίστως η χάραξη της οριογραμμής 
του αιγιαλού και της παραλίας στην συγκεκριμένη περιοχή από τον αρμόδιο 
φορέα, σύμφωνα και με την υπ’ αριθ.  8/2020 απόφαση του  Συμβουλίου  της  

Κοινότητας Λίνδου . 
 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                                                                             

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                                                                                                                 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ                                ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 
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