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                                                                   ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                     

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ                                         

ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΟΤ                                                                    

                                                                             

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
 

Από ην πξαθηηθό ηεο  40
εο

 /2019  θαηεπείγνπζαο  ζπλεδξίαζεο 

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Άλδξνπ. 

 

Αριθ. Απόθαζης  278/2019                           Περίληψη 

 

Λήςε απόθαζεο Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πξνο θαηάζεζε 

ζηελ Κπβέξλεζε, γηα αλαζηνιή αδεηνδνηήζεσλ θαη 

εξγαζηώλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε Αηνιηθώλ Πάξθσλ, κέρξη λα 

ππάξμεη Δηδηθό Υσξνηαμηθό ρέδην γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

ΑΠΔ  

 

 

ήκεξα ζηηο 11 Γεθεκβξίνπ 2019 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 14:00 ζπλήιζε ην Γεκνηηθό 

πκβνύιην ζε δεκόζηα θαηεπείγνπζα ζπλεδξίαζε ζην θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Άλδξνπ, 

ύζηεξα από ηε κε αξηζκό 13494/9-12-2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ ηνηρνθνιιήζεθε ζηνπο εηδηθνύο ρώξνπο αλαθνηλώζεσλ, 

αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη επηδόζεθε λόκηκα ζηνπο δεκνηηθνύο 

ζπκβνύινπο θαζώο θαη ζε όινπο ηνπο Πξνέδξνπο θαη Δθπξνζώπνπο ησλ Σνπηθώλ 

Κνηλνηήησλ ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ 

Ν.3852/2010 όπσο ηζρύνπλ γηα ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα θαησηέξσ 

ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

ΘΕΜΑ 1
ο
      

           Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη ζε 

ζύλνιν 21 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 17, ήηαλ παξόληεο δύν από ηνπο Πξνέδξνπο 

θνηλνηήησλ άλσ ησλ 300 θαηνίθσλ θαη πέληε από ηνπο Πξνέδξνπο έσο 300 θαηνίθσλ .   

 

Δπίζεο παξαζηάζεθε θαη ν Γήκαξρνο Άλδξνπ θ. Λνηζάξεο Γεκήηξηνο πνπ θιήζεθε 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 67 παξ. 6 ηνπ Ν. 3852/2010. 

Π α ρ ό ν η ε ς 

1. Θενδσξάθεο Γηακαληήο (Αλη/δξνο)  

2. Γηαλλίζεο Γεκήηξηνο  

3. Αδάκεο Βαζίιεηνο (Απνρώξεζε θαηά ηε 

    ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο ηεο ΖΓ )  

4. Σζανύζεο ππξίδσλαο (Απνρώξεζε θαηά 

ηε ζπδήηεζε ηνπ 3
νπ

 ζέκαηνο ηεο ΖΓ θαη 

επαλήιζε θαηά ηε ςεθνθνξία ηνπ 4
νπ

 

ζέκαηνο ηεο ΖΓ) 

5. Μνπζηάθαο Νηθόιανο   

10. Μακάε Αλαζηαζία  

11. Μακάε Αλδξνλίθε   

12. Αληώλνγινπ Αληώληνο 

(Απνρώξεζε θαηά ηε ζπδήηεζε 

ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο ηεο ΖΓ)  

13. Θενδόζηνο νπζνύδεο 

14. Σξαλάθνο Γεώξγηνο  

15.  ηεθάλνπ Νηθόιανο  

16. Σεληαθόο Γεκήηξηνο   
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6. Μαθξή Αζελά  

7. Μπηζηθώηζε Αλαζηαζία  

8. Φσκάο Γεώξγηνο  

9. Καπάθεο Ησάλλεο  

  

 

 

17. Μπαθέιαο Ησάλλεο 

 (Απνρώξεζε θαηά ηε ζπδήηεζε 

ηνπ 4
νπ

 ζέκαηνο ηεο ΖΓ)  

 

  

 

 

Α π ό ν η ε ς (Οι οποίοι δεν προζήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 

 

1. Μπάιιαο Διεπζέξηνο  

2. Βελεηίθε Μαξία  

 

3. Βάκβνπθαο Δκκαλνπήι  

4. Βηδάιεο Νηθόιανο  

 

 

        Πρόεδροι Κοινοηήηων  Πρόεδροι Κοινοηήηων έως 300 

        άνω ηων 300 καηοίκων    καηοίκοσς  

 

                                                 Π α ρ ό ν η ε ς 

 

1. αξξήο Κσλ/λνο,  Μεζαξηάο 

2. Αζηξάο Αξηζηνηέιεο  Λακύξσλ 

 

1) Σξηδήκαο Αλδξέαο, Μαθξνηαληάινπ 

2) Κσλζηαληήο Νηθόιανο, Βηηαιίνπ 

3) Πέηζαο Πέηξνο, ηεληώλ 

4) Αζηξάο Υξήζηνο ,πλεηίνπ 

5) Λεκπέζεο Πέηξνο, Άξλεο  

 

Α π ό ν η ε ς     (Οι οποίοι δεν προζήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 

 

1. ηεθάλνπ Γεώξγηνο,   Άλδξνπ 

2. Βνιίθα Άλλα, Μπαηζίνπ 

3. Φηιηππίδεο Ησάλλεο, Πηηξνθνύ 

4. Αλησλέιινο Ησάλλεο, Κνξζίνπ 

5. Κνπξέιε Μαξία, Όξκνπ Κνξζίνπ 

6. Υέικεο Νηθόιανο, Γαπξίνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Λνπζίδεο Δπάγγεινο Παιαηνθάζηξνπ 

2)Αζαλαζίνπ Καιιηόπε, Ακκνιόρνπ 

3) Μακάεο Δπάγγεινο, Άλσ Γαπξίνπ 

4)Μαλδαξάθαο Υξήζηνο  Βνπξθσηήο 

5)Μέμεο Αλδξέαο, Καηαθνίινπ 

6)Μαλέηαο Νηθόιανο, Καππαξηάο  

7)Γεκεηξάθε Μαξία,  Κνρύινπ 

8)Γάξαο Βαζίιεηνο, Φειινύ 

9)πέξηνο Δπζηάζηνο, Απνηθίσλ 

10) Μνπζηάθαο Γεκήηξηνο ,Παιαηόπνιεο 

11) ηακάηεο Γεκήηξηνο  Απξνβάηνπ 

 

 

  

ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληεο νη Αληηπξόεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ Κνξζίνπ θαη Όξκνπ 

Κνξζίνπ θθ. Παληεξιήο Ησάλλεο θαη Εάλλεο Γεώξγηνο αληίζηνηρα. 

Δπίζεο ήηαλ παξόληεο ν Γ/ληήο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο Γόκεζεο θαη Πεξηβάιινληνο 

θ. Γθιάξαο Κσ/λνο, ε Γ/ληξηα Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ θ. Υάβηαξνπ Γαξπθαιιηά  θαη 

ε Ννκηθή ύκβνπινο ηνπ Γήκνπ Άλδξνπ θ. Κπξηάηα Αηθαηεξίλε.  
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ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξώλ θαη ν ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Ησάλλεο  Μήιαο γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 

Λόγσ απνπζίαο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαζήθνληα Πξνέδξνπ 

άζθεζε ν Αληηπξόεδξνο θ. Θενδσξάθεο Γηακαληήο, βάζε ηνπ άξζξνπ 69 παξάγξαθνο 2 

ηνπ Ν.3852/2010 όπσο ηζρύεη.  

Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Αληηπξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο 

θαη θαηόπηλ έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηα θαηεπείγνληα  ζέκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη 

πξέπεη λα ζπδεηεζνύλ: 

1. «Λήςε απόθαζεο Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ πξνο θαηάζεζε ζηελ Κπβέξλεζε, γηα 

αλαζηνιή αδεηνδνηήζεσλ θαη εξγαζηώλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε Αηνιηθώλ Πάξθσλ, κέρξη 

λα ππάξμεη Εηδηθό Χσξνηαμηθό Σρέδην γηα ηελ εγθαηάζηαζε ΑΠΕ  

2. Τξνπνπνίεζε Τερληθνύ Πξνγξάκκαηνο έηνπο 2019 – απνδέζκεπζε πηζηώζεσλ  

3. Έγθξηζε δηεμαγσγήο επόκελεο ζπλεδξίαζεο εθηόο έδξαο  

4. Μίζζσζε αθηλήηνπ γηα εγθαηάζηαζε δεκαηνπνηεηή.  

5. Καη όπσο αλαθέξζεθε ζηελ ππ΄αξηζκ. 13494/9-12-2019 πξόζθιεζε : 

Σν πξώην ζέκα ζεσξείηαη θαηεπείγνλ λα ζπδεηεζεί δηόηη ε Σεηάξηε 11 Γεθεκβξίνπ 

είλαη ε παγθόζκηα εκέξα βνπλώλ θαη ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ εθδειώζεηο ππέξ ηεο 

πξνζηαζίαο ηεο θύζεο παλειιαδηθά  

Σν δεύηεξν ζέκα ζεσξείηαη θαηεπείγνλ λα ζπδεηεζεί δεδνκέλεο ηεο ιήμεο ηνπ ηξηκήλνπ 

γηα ηηο απνδεζκεύζεηο θαη ηεο νινθιήξσζεο ηνπ λένπ ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο.   

Σν ηξίην ζέκα ζεσξείηαη θαηεπείγνλ λα ζπδεηεζεί πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί άκεζα ε 

απόθαζε δηεμαγσγήο ηεο επόκελεο ζπλεδξίαζεο ζην Γαύξην ώζηε λα ζπδεηεζεί ζέκα 

πνπ αθνξά ηελ πεξηνρή Γαπξίνπ κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γλσκνδόηεζεο ηνπ 

Γήκνπ ζηηο 18/12/2019 

Σν ηέηαξην ζέκα ζεσξείηαη θαηεπείγνλ λα ζπδεηεζεί δηόηη κεηά ηελ αλαθνίλσζε από ην 

ηΔ ηεο απόξξηςεο ηεο αηηήζεσο αθπξώζεσο ηνπ Γήκνπ Άλδξνπ θαηά ηεο άξλεζεο ηνπ 

ΤΠΠΟ λα ρνξεγήζεη παξάηαζε πεξηβαιινληηθώλ όξσλ γηα ηνλ δεκαηνπνηεηή ζηελ 

πθηζηάκελε ζέζε ζηε ηαπξνπέδα Άλδξνπ, ππάξρεη επηηαθηηθή αλάγθε λα βξεζεί 

άκεζα άιινο θαηάιιεινο πξνο ηνύην ρώξνο.      

Σν ζπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηνλ Αληηπξόεδξν ηνπ Γ.. έθξηλε σο θαηεπείγνπζα ηε 

ζπλεδξίαζε θαη δέρηεθε λα ζπδεηεζνύλ  ομόθωνα, ηα αλσηέξσ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο 

ηε ζπλέρεηα ν Αληηπξόεδξνο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, εηζεγνύκελνο ην 1ν ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο έδσζε ην ιόγν ζηνλ Γήκαξρν Άλδξνπ θ. Λνηζάξε Γεκήηξην ν 

νπνίνο κεηαμύ άιισλ αλέθεξε : Με αθνξκή ηελ αλαηαξαρή πνπ ππάξρεη ζην λεζί ζρεηηθά 

κε ηελ άηαθηε ρσξνζέηεζε αλεκνγελλεηξηώλ εδώ θαη πνιιά ρξόληα, αλέθεξε πσο έρνπκε 

θηάζεη ζην ζεκείν κεδέλ. Τόληζε πσο δελ είλαη απέλαληη ζηηο ΑΠΕ θαη ζηηο 

αλεκνγελλήηξηεο δπζηπρώο όκσο ε εθαξκνγή ηνπ ππάξρνληνο εηδηθνύ ρσξνηαμηθνύ 

αθήλεη ην ζύλνιν ησλ λεζηώλ αθάιππηα κελ ιακβάλνληαο ππόςε ην κέγεζνο νύηε ηελ 

θιίκαθα νύηε ην ηνπίν. Πξέπεη λα δηακνξθώζνπκε σο θνηλσλία σο λεζί κε επζύλε ηνπ 

αλώηαηνπ νξγάλνπ πνπ είλαη ην δεκνηηθό ζπκβνύιην κηα αληηπξόηαζε. Αλ δελ 

ζπλεηδεηνπνηήζνπκε πνπ βξηζθόκαζηε θαη δελ γίλνπκε ξεαιηζηέο δελ ζα κπνξέζνπκε λα 

αληηκεησπίζνπκε ηελ πξαγκαηηθή δεκηά πνπ ζα δεκηνπξγήζεη ην γάδσκα ησλ βνπλώλ από 

βηνκεραληθέο θαη όρη αλεκνγελλήηξηεο. Σπλερίδνληαο αλέθεξε όηη ήξζε ε ώξα θαη κε 

αθνξκή ηελ απόθαζε πνπ πήξε ε Πεξηθέξεηα όια ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ην ίδην πξόβιεκα λα ζπληαρζνύλ καδί κε ηνλ Πεξηθεξεηάξρε γηα λα 

δηεθδηθήζνπλ ην απηνλόεην πνπ είλαη κηα επηθαηξνπνίεζε ηνπ εηδηθνύ ρσξνηαμηθνύ γηα ηα 
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λεζηά ώζηε λα θαζνξηζηνύλ νη πεξηνρέο πνπ ζα κπνξνύλ λα αλαπηπρζνύλ νη ΑΠΕ, 

ζέηνληαο παξάιιεια ηνλ πξνβιεκαηηζκό ηνπ γηα ηε δηαθνπή εξγαζηώλ ησλ έξγσλ πνπ 

έρνπλ εγθξηζεί κε νκόθσλεο απνθάζεηο δεκνηηθώλ ζπκβνπιίσλ.  

Αθνινύζσο ν Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ αλέγλσζε ηελ απόθαζε ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ην 

ζέκα . 

ηε ζπλέρεηα ην ιόγν έιαβε ν επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο αληηπνιίηεπζεο θ. νπζνύδεο 

Θενδόζηνο ν νπνίνο κεηαμύ άιισλ ηόληζε όηη ζα πξέπεη  λα ππάξμεη κηα ζπλνιηθή 

εθπξνζώπεζε γηα ηηο Κπθιάδεο πνπ ζα έρεη κεγαιύηεξε δύλακε πξνο ηα Τπνπξγεία.  

Καηόπηλ ην ιόγν έιαβε ν επηθεθαιήο ηεο ειάζζνλνο αληηπνιίηεπζεο θ. Καπάθεο 

Ησάλλεο ν νπνίνο κεηαμύ άιισλ ηόληζε πσο πξέπεη λα εξεπλεζεί πσο κπνξνύλ λα  

κεησζνύλ νη επηπηώζεηο αιιά θαη ηαπηόρξνλα λα απμεζνύλ ηα νθέιε ησλ Σνπηθώλ 

Κνηλσληώλ. Σέινο αλέθεξε πσο πξέπεη λα ππάξμεη κηα ζπληνληζηηθή επηηξνπή απ΄όια 

ηα λεζηά . Πξέπεη λα ππάξρεη κηα πξόηαζε,  έλα πιαίζην πάλσ ζην νπνίν λα δνύκε πνπ 

δηαθσλνύκε θαη πνπ ζπκθσλνύκε.   

Ο δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ. Σζανύζεο ππξίδσλαο πξόηεηλε ε Δπηηξνπή πνπ έρεη 

ζπζηαζεί επηπξόζζεηα λα εξεπλήζεη ην ζύλνιν ησλ αδεηνδνηήζεσλ ζην λεζί, πόζεο από 

απηέο έρνπλ εγθξηζεί θαη επίζεο ηνλ αξηζκό ησλ αλεκνγελλεηξηώλ. Γηα λα δεκηνπξγεζεί 

αληηπξόηαζε ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ απηέο νη πιεξνθνξίεο. 

Αθνινύζσο ν Αληηδήκαξρνο Άλδξνπ θ. Γηαλλίζεο Γεκήηξεο κεηαμύ άιισλ ηόληζε πσο 

είλαη ζσζηό νκόθσλα λα ζπκπξάμνπκε κε ηελ απόθαζε ηεο Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ 

θαη ζα πξέπεη  ηειηθά λα δνύκε όρη ηελ πιήξε άξλεζε αιιά ηη έρεη πξνρσξήζεη γηα λα 

κελ απηναλαηξεζνύκε   

Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε, ε νπνία απνηππώλεηαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα 

πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.  

 

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο, θάιεζε ην ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά  

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ:  

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010 όπσο ηζρύνπλ 

 Σελ ππ΄αξηζκ. 154/2019 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Ννηίνπ Αηγαίνπ 

 Σελ αλσηέξσ εηζήγεζε  

θη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε,  

Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι      ομόθωνα  : 

 

πληάζζεηαη κε ηελ απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Ννηίνπ Αηγαίνπ θαη  

δεηά από ηελ Κπβέξλεζε θαη θάζε εκπιεθόκελν θνξέα, λα αλαζηαινύλ νη 

νπνηεζδήπνηε αδεηνδνηήζεηο θαη εξγαζίεο γηα ηα Αηνιηθά Πάξθα, κέρξη λα γίλεη έλα 

εηδηθό ρσξνηαμηθό ζρέδην πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη µηα δίθαηε, εύινγε θαη απνδεθηή, 

κεηά από δηαβνύιεπζε, ρσξνζέηεζε ησλ Αηνιηθώλ Πάξθσλ πνπ επηρεηξνύληαη λα 

εγθαηαζηαζνύλ ζηα λεζηά ηνπ Ννηίνπ Αηγαίνπ. 

Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 278/2019. 

Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε  

ε πίζησζε ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 
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  Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ             ΣΑ ΜΔΛΖ 

       (ππνγξαθή)     (ππνγξαθέο) 

                    Θενδσξάθεο Γηακαληήο   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   Αθξηβέο Απόζπαζκα 

   Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. 

   Μπάιιαο Διεπζέξηνο 

 

 

 

 

Γηαλλίζεο Γεκήηξηνο  

Σζανύζεο ππξίδσλαο  

Μνπζηάθαο Νηθόιανο   

Μαθξή Αζελά  

Μπηζηθώηζε Αλαζηαζία  

Φσκάο Γεώξγηνο  

Καπάθεο Ησάλλεο  

Μακάε Αλαζηαζία  

Μακάε Αλδξνλίθε   

Θενδόζηνο νπζνύδεο 

Σξαλάθνο Γεώξγηνο  

ηεθάλνπ Νηθόιανο  

Σεληαθόο Γεκήηξηνο 

Αδάκεο Βαζίιεηνο  

Αληώλνγινπ Αληώληνο  

Μπαθέιαο Ησάλλεο    
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