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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 
         ΔΗΜΟ ΙΝΣΙΚΗ 
 
 

Α π ι θ.   ς ν ε δ π ί α ζ η ρ: 11/28-4-2022  

 

Απιθ. Αποθ: 62/2022 

Απόζπαζμα από ηο ππακηικό ηηρ 11ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δημοηικού ςμβοςλίος 

 

ΘΕΜΑ 4ο   Έγκπιζη διοικηηικών αποβολών για ηη διάνοιξη δημοηικού  

                            δπόμος ζηην Κοινόηηηα Ροδόποληρ. 

                

                    

     ην ηδεξόθαζηξν , ζήκεξα ηελ 28ε ηνπ κελόο Απξηιίνπ, ηνπ έηνπο 2022, 

εκέξα  Πέκπηε    θαη ώξα 14:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε 

ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κε κεηθηή ζύλζεζε δειαδή θαη κε ηειεδηάζθεςε θαη κε 

δηα δώζεο παξνπζία , ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό πξση: 3071/21.04.2022  

έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ  ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα ζε όινπο 

ηνπ Γεκνηηθνύο πκβνύινπο θαη ζηνλ θ.  Γήκαξρν θαη δεκνζηεύζεθε 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ  Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87).  

Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνύ ην ζώκα βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία κε ηελ 

παξνπζία δεθαελλέα    (19) κειώλ  θαη ηελ απνπζία νθηώ     (8) κειώλ,  

όπσο: 

 

 ΠΑΡΟΝΣΕ  ΑΠΟΝΣΕ 

 1 Αξγπξνπνύινπ ηαπξνύια 1 Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο 
2 Γεσξγηάδεο Άλζηκνο 2 Ησαλλίδνπ Καξία 

3 Γεκόπνπινο Θσλζηαληίλνο 3 Θνξσλίδεο Παύινο 
4 Γήκνπ Ησάλλεο 4 Κνπκηδίδεο Υαξάιακπνο 

5 Εαπξίδεο Δπζηάζηνο 5 Ραβαλίδεο Υξήζηνο 

6 Ειαηίληζεο Αληώληνο 6 αββίδεο Παλαγηώηεο 
7 Ηληδέο Ληθόιανο 7 Σζίληζηνο Γεώξγηνο 
8 Θνζκίδεο Παλαγηώηεο 8 Φραγθαιής Δεκήηρηος 

9 Ιαδαξίδεο Θενιόγνο   

10 Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο   

11 Ινύγγνο Εήζεο   
12 Καπξνθξύδεο Θπξηάθνο   

13 Ληθεθόξνπ Θσλζηαληίλνο   
14 Ληθνιάνπ Ιεσλίδαο   

15 Παλαγησηίδεο Ησζήθ   
16 Ρόδε νπιηάλα   

17 παλίδεο Δπζύκηνο   

18 Σνξνπλίδεο Ησάλλεο   

19 Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα   

 

Πξόεδξνη πκβνπιίσλ Θνηλνηήησλ: 1) Αξγπξόπνπινο Θπξηάθνο (Θαζηαλνύζζαο) 

2) Κπειειήο Ληθόιανο (Ρνδόπνιεο ) 
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 ηε ζπλεδξίαζε παξέζηε θαη ν Γήκαξρνο θ. Γνκνπρηζίδεο Φώηηνο πνπ 

θιήζεθε λόκηκα. 
 

Ο θ. Θνξσλίδεο  εηζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζην πάλει ηεο ηειεδηάζθεςεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ εξσηεκάησλ πνπ ππνβάιινληαλ ζην Πξνεδξείν.  
Ο θ. αββίδεο Παλαγηώηεο  εηζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζην πάλει ηεο 

ηειεδηάζθεςεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξσηεκάησλ πνπ ππνβάιινληαλ ζην 

Πξνεδξείν.  

Ο θ. Κνπκηδίδεο Υαξάιακπνο  εηζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζην πάλει ηεο 
ηειεδηάζθεςεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξσηεκάησλ πνπ ππνβάιινληαλ ζην 

Πξνεδξείν. 

 
 Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ν θ. Ινύγγνο Εήζεο 

ελεκέξσζε ηνλ Πξόεδξν όηη ε απνπζία ηνπ θ. Ραβαλίδε Υξήζηνπ νθείιεηαη ζε 

ζνβαξό ιόγν πγείαο.  
 Αθνύ ππνβιήζεθαλ ηα εξσηήκαηα πξνο ην Πξνεδξείν από πιεπξάο ησλ 

επηθεθαιήο παξαηάμεσλ θαη ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ν θ. Γήκνπ είπε όηη 

ζπληζηά πξνζβνιή πξνο ην ζώκα ε ζπκκεηνρή ηνπ θ. Γεκάξρνπ ζηε 

ζπλεδξίαζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο από ην γξαθείν ηνπ πνπ είλαη δίπια ζηελ 
αίζνπζα θαη όρη ε δηα δώζεο παξνπζία ηνπ. Γηακαξηπξόκελνο σο πξνο απηό 

απνρώξεζε από ηελ αίζνπζα θαη καδί ηνπ απνρώξεζαλ θαη νη ινηπνί ζύκβνπινη 

ηεο αληηπνιίηεπζεο πιελ ηνπ θ. παλίδε Δπζύκηνπ πνπ παξέκεηλε ζπλδεδεκέλνο 
ζην πάλει ηεο ηειεδηάζθεςεο. πγθεθξηκέλα απνρώξεζαλ νη Γεκνηηθνί 

ύκβνπινη : 1) Γεσξγηάδεο Άλζηκνο 2) Γεκόπνπινο Θσλζηαληίλνο 3) Γήκνπ 

Ησάλλεο 4) Θνζκίδεο Παλαγηώηεο 5) Ιαδαξίδεο Θενιόγνο 6) Ινύγγνο Εήζεο 7) 

Παλαγησηίδεο Ησζήθ 8) Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα. 
 Κεηά ηελ απνρώξεζε ησλ νθηώ (8) ζπκβνύισλ ηεο Αληηπνιίηεπζεο ν θ. 

Πξόεδξνο πξνρώξεζε ζηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ εθόζνλ 

ζύκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ λ. 3463/2006 ¨ 
¨6. Τα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ πνπ ήηαλ παξόληα θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη κε ηελ παξνπζία ηνπο 

ππήξμε απαξηία θαη αλ αθόκα απνρσξήζνπλ, κεηαγελέζηεξα, ζεσξνύληαη παξόληα κέρξη ην ηέινο ηεο 

ζπλεδξίαζεο, σο πξνο ηελ ύπαξμε απαξηίαο. Η απαξηία απηή ζεσξείηαη όηη ζπληξέρεη γηα όια ηα ζέκαηα πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο ζπλεδξίαζεο. Σηελ πεξίπησζε απηή γηα ηε ιήςε απόθαζεο γηα 

θάζε ζπγθεθξηκέλν ζέκα ε απαηηνύκελε πιεηνςεθία δελ ππνινγίδεηαη επί ησλ πξαγκαηηθά παξόλησλ κειώλ 

θαηά ηε ςεθνθνξία, αιιά βάζεη ηνπ αξηζκνύ ησλ κειώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ απαξηία .̈ 

 

Ο θ. Πξόεδξνο εηζεγήζεθε ηε ζπδήηεζε ελόο (1) εθηάθηνπ ζέκαηνο πεξί 
πξόζιεςεο πδξνλνκέα γηα ην αξδεπηηθό δίθηπν Αριαδνρσξίνπ θαη ην αίηεκα 

ηνπ έγηλε νκόθσλα απνδεθηό από ην ζώκα.  

 

Σν 4ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο εηζεγήζεθε ν θ.  Ηαθσβίδεο Ηάθσβνο , Γεληθόο 
Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ  θαη είπε ηα αθόινπζα : 

  

Κε ηε κε αξηζκ. 204/29-11-2021 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ , 
απνθαζίζηεθε ε δηάλνημε δεκνηηθνύ δξόκνπ ζηελ Θνηλόηεηα Ρνδόπνιεο. Ο 

παξαπάλσ δξόκνο αλήθεη ζηελ θπξηόηεηα ηνπ Γήκνπ ηληηθήο βάζεη ηεο κε αξηζκ. 

πξση: 10211/13-6-1983  απόθαζε ηνπ Λνκάξρε εξξώλ κε ηελ νπνία νη δξόκνη 

ηεο δηαλνκήο ζπλνιηθήο έθηαζεο 99.121 η.κ,   παξαρσξήζεθαλ ζηελ ηέσο 
θνηλόηεηα Ρνδνπόιεσο ε νπνία ζήκεξα  αλήθεη ζην Γήκν ηληηθήο (λ. 

3852/2010). 

πγθεθξηκέλα πξόθεηηαη γηα ηελ νδό  κήθνπο 600 κέηξσλ θαη πιάηνπο 5 κέηξσλ 
(παξάιιεια κε ηε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή)  πνπ εθηείλεηαη ζην Ο.Π 19 θαη ζηα 

νηθόπεδα 103-123 θαη ζηνλ αγξό 400, έηζη όπσο απνηππώλεηαη ζην από 19-11-

2021 ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ Πνιηηηθνύ Κεραληθνύ Σ.Δ θ. 
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Γηώξγνπ Κεζατθνπ πνπ ζεσξήζεθε από ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο Γόκεζεο 

ηνπ Γήκνπ θ. Θνζκίδε άββα. ηελ παξαπάλσ απόθαζε θαηνλνκάζηεθαλ 16 

θεξόκελνη ηδηνθηήηεο θαηαπαηεηέο βάζεη ηνπ ζρεηηθνύ ηνπνγξαθηθνύ 
δηαγξάκκαηνο ζηνπο νπνίνπο έγηλε επίδνζε ηεο απόθαζεο δηα ηνπ λνκίκνπ ηξόπνπ 

(απνδεηθηηθό επίδνζεο ή  ζπξνθόιιεζεο, ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηε Γεξκαλία ) 

πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλώζε θαη λα ζπκκνξθσζνύλ.  
 

 

Από ηνπο παξαπάλσ ηδηνθηήηεο- θαηαπαηεηέο κόλν νη θιεξνλόκνη Τθαληίδε 

Κηραήι (ηδηνθηεζία λ. 9 ζην ζρεηηθό ηνπνγξαθηθό ) θαηέζεζαλ Τπεύζπλε Γήισζε 
ζπκκόξθσζεο πξνο ηε κε αξηζκ. 204/2021 απόθαζε Γ..  

 

ύκθσλα κε ην άξζξν 178 παξ. 4 ηνπ λ. 3463/2006 ¨Ζ αθίλεηε πεξηνπζία 

ησλ Γήκσλ θαη ησλ Θνηλνηήησλ πξνζηαηεύεηαη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

λνκνζεζίαο, πεξί πξνζηαζίαο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ, όπσο θάζε 

θνξά ηζρύνπλ. Δπί δηνηθεηηθήο απνβνιήο απνθαίλεηαη ην δεκνηηθό ή θνηλνηηθό 

πκβνύιην, ελώ ην ζρεηηθό πξσηόθνιιν εθδίδεη ν Γήκαξρνο ή Πξόεδξνο 

Θνηλόηεηαο. 

Δπεηδή ε δηάλνημε ηνπ παξαπάλσ δξόκνπ θπξηόηεηαο ηνπ Γήκνπ , είλαη 

κείδνλνο ζεκαζίαο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη   ειεύζεξε  πξόζβαζε ζηελ  

νηθία θάζε δεκόηε , πξνηείλεηαη ε ζύληαμε ησλ αληίζηνηρσλ πξσηνθόιισλ 

δηνηθεηηθήο απνβνιήο από ην Γήκαξρν ηληηθήο θ. Γνκνπρηζίδε Φώηην θαηά ησλ 

δεθαπέληε (15) ηδηνθηεηώλ –θαηαπαηεηώλ. πγθεθξηκέλα πξνηείλεηαη : 

1. Ζ ζύληαμε πξσηνθόιινπ δηνηθεηηθήο απνβνιήο θαηά ηνπ Κνπκνπιίδε 

Κηιηηάδε ηνπ Ησάλλε  ,από ην  αθίλεην έθηαζεο 135,70 η.κ (ππό ζηνηρεία 

1,2,3,4,1 ζην ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα) πνπ θαηαιακβάλεηαη πέξαλ ηνπ κε 

αξηζκ. 103 νηθνπέδνπ θπξηόηεηάο  ηνπ . 

2. Ζ ζύληαμε πξσηνθόιινπ δηνηθεηηθήο απνβνιήο θαηά ησλ θιεξνλόκσλ 

Σζαληεξίδε Αλαζηαζίνπ ηνπ Δπζηαζίνπ  (Σζαληεξίδεο Δπζηάζηνο, 

Σζαληεξίδεο Αξηζηείδεο, Σζαληεξίδνπ νθία) ,από ην  αθίλεην έθηαζεο 

56,13 η.κ (ππό ζηνηρεία 5,6,7,8,5 ζην ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα) πνπ 

θαηαιακβάλεηαη πέξαλ ηνπ κε αξηζκ. 105 νηθνπέδνπ θπξηόηεηάο  ηνπο . 

3. Ζ ζύληαμε πξσηνθόιινπ δηνηθεηηθήο απνβνιήο θαηά ηνπ Καπξνγηαλλίδε 

Βαζηιείνπ  ηνπ Ησάλλε  ,από ην  αθίλεην έθηαζεο 100,35 η.κ (ππό ζηνηρεία 

9,10,11,12,9 ζην ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα) πνπ θαηαιακβάλεηαη πέξαλ ηνπ 

κε αξηζκ. 108 νηθνπέδνπ θπξηόηεηάο  ηνπ . 

4. Ζ ζύληαμε πξσηνθόιινπ δηνηθεηηθήο απνβνιήο θαηά ηεο Θαξπνθύιιε 

Διέλεο ηνπ Γεσξγίνπ   ,από ην  αθίλεην έθηαζεο 71,68 η.κ (ππό ζηνηρεία 

10,13,14,11,10 ζην ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα) πνπ θαηαιακβάλεηαη πέξαλ 

ηνπ κε αξηζκ. 109 νηθνπέδνπ θπξηόηεηάο  ηνπ . 
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5. Ζ ζύληαμε πξσηνθόιινπ δηνηθεηηθήο απνβνιήο θαηά ηνπ Γεκεηξηάδε 

ηπιηαλνύ ηνπ Βαζηιείνπ  ,από ην  αθίλεην έθηαζεο 48,93 η.κ (ππό ζηνηρεία 

16,19,20,21,22,23,16 ζην ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα) πνπ θαηαιακβάλεηαη 

πέξαλ ηνπ κε αξηζκ. 112 νηθνπέδνπ θπξηόηεηάο  ηνπ . 

6. Ζ ζύληαμε πξσηνθόιινπ δηνηθεηηθήο απνβνιήο θαηά ηεο ηδεξνπνύινπ 

Αηθαηεξίλεο ηνπ ηεθάλνπ  ,από ην  αθίλεην έθηαζεο 7,03 η.κ (ππό ζηνηρεία 

24,25,26,27,24 ζην ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα) πνπ θαηαιακβάλεηαη πέξαλ 

ηνπ κε αξηζκ. 113 νηθνπέδνπ θπξηόηεηάο  ηεο . 

7. Ζ ζύληαμε πξσηνθόιινπ δηνηθεηηθήο απνβνιήο θαηά ηεο Σζηξαλίδνπ νθίαο 

ηνπ Γεκεηξίνπ  ,από ην  αθίλεην έθηαζεο 6,17 η.κ (ππό ζηνηρεία 

25,28,29,30,25 ζην ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα) πνπ θαηαιακβάλεηαη πέξαλ 

ηνπ κε αξηζκ. 370 νηθνπέδνπ θπξηόηεηάο  ηεο . 

8. Ζ ζύληαμε πξσηνθόιινπ δηνηθεηηθήο απνβνιήο θαηά ηεο Τθαληίδνπ Διέλεο 

ηνπ Θενδώξνπ θαη ηεο Αλαηνιήο  ,από ην  αθίλεην έθηαζεο 29,44 η.κ (ππό 

ζηνηρεία 31,32,33,34,31 ζην ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα) πνπ θαηαιακβάλεηαη 

πέξαλ ηνπ κε αξηζκ. 114 νηθνπέδνπ θπξηόηεηάο  ηεο . 

9. Ζ ζύληαμε πξσηνθόιινπ δηνηθεηηθήο απνβνιήο θαηά ηεο Σζηξαλίδνπ 

Σξηαληαθπιιηάο ηνπ Ραθαήι  ,από ην  αθίλεην έθηαζεο 45,12 η.κ (ππό 

ζηνηρεία 35,36,37,38,39,40,41,42,35 ζην ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα) πνπ 

θαηαιακβάλεηαη πέξαλ ηνπ κε αξηζκ. 116 νηθνπέδνπ θπξηόηεηάο  ηεο . 

10. Ζ ζύληαμε πξσηνθόιινπ δηνηθεηηθήο απνβνιήο θαηά ηεο  Κνπηεβειίδνπ 

Άλλαο ηνπ Παλαγηώηε ,από ηα  αθίλεηα έθηαζεο  α) 21,25 η.κ (ππό ζηνηρεία 

43,44,45,46,43 ζην ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα) θαη β) 33,81 η.κ. (ππό 

ζηνηρεία 47,48,49,50,47 ζην ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα) πνπ θαηαιακβάλεηαη 

πέξαλ ηνπ κε αξηζκ. 118 νηθνπέδνπ θπξηόηεηάο  ηεο . 

11. Ζ ζύληαμε πξσηνθόιινπ δηνηθεηηθήο απνβνιήο θαηά ησλ  

Γξακκαηηθόπνπινο Θσλζηαληίλνο ηνπ Θνζκά θαη   Γξακκαηηθόπνπινο 

Θεόδσξνο ηνπ Θνζκά, από ην  αθίλεην έθηαζεο 77,97 η.κ (ππό ζηνηρεία 

51,52,53,54,51 ζην ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα) πνπ θαηαιακβάλεηαη πέξαλ 

ηνπ κε αξηζκ. 119 νηθνπέδνπ θπξηόηεηάο  ηνπο . 

12. Ζ ζύληαμε πξσηνθόιινπ δηνηθεηηθήο απνβνιήο θαηά ηνπ Γεκαξρόπνπινο 

Θεόδσξνο ηνπ Γεκεηξίνπ, από ην  αθίλεην έθηαζεο 148,20 η.κ (ππό 

ζηνηρεία 55,56,57,58,55 ζην ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα) πνπ θαηαιακβάλεηαη 

πέξαλ ηνπ κε αξηζκ. 121 νηθνπέδνπ θπξηόηεηάο  ηνπ . 

13. Ζ ζύληαμε πξσηνθόιινπ δηνηθεηηθήο απνβνιήο θαηά ηνπ Θνθώλαο 

Αζαλάζηνο ηνπ Βαζηιείνπ  ,από ην  αθίλεην έθηαζεο 28,06 η.κ (ππό ζηνηρεία 
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56,59,60,61,56 ζην ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα) πνπ θαηαιακβάλεηαη πέξαλ 

ηνπ κε αξηζκ. 122 νηθνπέδνπ θπξηόηεηάο  ηνπ . 

14. Ζ ζύληαμε πξσηνθόιινπ δηνηθεηηθήο απνβνιήο θαηά ηεο   Ακπειίδνπ 

Θαιηόπεο ηνπ Παξαζθεπά, από ην  αθίλεην έθηαζεο 227,47 η.κ (ππό 

ζηνηρεία 59,62,63,64,65,66,60,59 ζην ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα) πνπ 

θαηαιακβάλεηαη πέξαλ ηνπ κε αξηζκ. 123 νηθνπέδνπ θπξηόηεηάο  ηεο . 

15. Ζ ζύληαμε πξσηνθόιινπ δηνηθεηηθήο απνβνιήο θαηά ηνπ Δθξαηκίδε  

Βαζίιεηνπ ηνπ Δθξαίκ ,από ην  αθίλεην έθηαζεο 18,35 η.κ (ππό ζηνηρεία 

65,66,67,65 ζην ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα) πνπ θαηαιακβάλεηαη πέξαλ ηνπ 

κε αξηζκ. 400 αγξνύ θπξηόηεηάο  ηνπ . 

 

 

Αθνύ νινθιεξώζεθε ην ζέκα ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ην ζώκα λα απνθαζίζεη 

ζρεηηθά κε ηηο πξνηεηλόκελεο δηνηθεηηθέο απνβνιέο ησλ δεθαπέληε (15) 

θεξόκελσλ ηδηνθηεηώλ-θαηαπαηεηώλ δεκνηηθήο έθηαζεο πνπ παξαρσξήζεθε 

ζηνλ ηέσο Γήκν Θεξθίλεο σο δξόκνο βάζεη ηεο κε αξηζκ. πξση: 10211/13-6-

1983  απόθαζε ηνπ Λνκάξρε εξξώλ. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αθνύ έιαβε ππόςε : 

 ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ, 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ άξζξν 178 παξ. 4 ηνπ λ. 3463/2006 
 ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξν 179 παξ. 1α ηνπ λ. 3463/2006 ζύκθσλα κε ηηο 

νπνίεο ¨Σα αθίλεηα ηνπ νηθηζκνύ πνπ είραλ πεξηέιζεη ζην Γήκν ή ηελ 

Θνηλόηεηα από όπνπ απηόο απνζπάηαη, πεξηέξρνληαη ζην Γήκν ή ηελ 

Θνηλόηεηα, όπνπ πξνζαξηάηαη¨. 
 Σν από 19-11-2021 ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ Πνιηηηθνύ 

Κεραληθνύ Σ.Δ θ. Γηώξγνπ Κεζατθνπ πνπ ζεσξήζεθε από ηνλ Πξντζηάκελν 

ηνπ Σκήκαηνο Γόκεζεο ηνπ Γήκνπ θ. Θνζκίδε άββα. 
 ηε κε αξηζκ. 156/2021 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη ηε κε 

αξηζκ. 20/2021 απόθαζε ηνπηθνύ ζπκβνπιίνπ 

 ηε κε αξηζκ. 204/2021 απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, 

 ηα από 21-1-2022 απνδεηθηηθά επίδνζεο ηεο κε αξηζκ. 204/2021 απόθαζεο 
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πξνο α) Κνπκνπιίδε Κηιηηάδε, β) θιεξνλόκνπο 

Σζαληεξίδε Αλαζηαζίνπ ηνπ Δπζηαζίνπ, γ)Καπξνγηαλλίδε Βαζίιεην ηνπ 

Ησάλλε δ) Θαξπνθύιιε Διέλε ηνπ Γεσξγίνπ ε) Γεκεηξηάδε ηπιηαλό ηνπ 
Βαζηιείνπ ζη) ηδεξνπνύινπ Αηθαηεξίλε ηνπ ηεθάλνπ δ) Σζηξαλίδνπ νθία 

ηνπ ηεθάλνπ ε) Κνπηεβειίδνπ Άλλα ηνπ Παλαγηώηε ζ) Γξακκαηηθόπνπιν 

Θσλ/λν θαη Γξακκαηηθόπνπιν Θεόδσξν ηνπ Θνζκά η) Θνθθώλα Αζαλάζην 
ηνπ Ληθνιάνπ 

 ηα από 1-3-2022 απνδεηθηηθά ζπξνθόιιεζεο ηνπ κε αξηζκ.πξση: 

11532/13-12-2021 δηαβηβαζηηθνύ εγγξάθνπ κε ζπλεκκέλε ηε κε αξηζκ. 

204/2021  απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πξνο :α) Τθαληίδνπ Διέλε 
ηνπ Θενδώξνπ β) θιεξνλόκνπο Τθαληίδε Κηραήι γ) Σζηξαλίδνπ 

Σξηαληαθπιιηά ηνπ Ραθαήι δ)Γεκαξρόπνπιν Θεόδσξν ηνπ Γεκεηξίνπ ε) 

Ακπειίδνπ Θαιιηόπε ηνπ Παξαζθεπά 
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 Σελ από 8-3-2022 ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηνλ θ. Δθξαηκίδε Βαζίιεην ηνπ 

Δθξαίκ (θάηνηθν Γεξκαλίαο) κε ηελ νπνία ηνπ θνηλνπνηήζεθε ε κε αξηζκ. 

204/2021 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
 Σηο από 18-3-2022 Τπεύζπλεο Γειώζεηο ησλ θιεξνλόκσλ Τθαληίδε Κηραήι 

( Τθαληίδνπ Θπξηαθή, Τθαληίδε Θεόδσξνπ, Τθαληίδνπ νθίαο θαη 

Τθαληίδνπ Άλλαο) όηη απνδέρνληαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ αγξνηηθνύ δξόκνπ 
πνπ δηέξρεηαη από ηελ πξώελ ηδηνθηεζία ηνπ Τθαληίδε Κηραήι ζύκθσλα κε 

ην κε αξηζκ. Πξση : 11532/13-12-2021 έγγξαθν πνπ ηνπο θνηλνπνηήζεθε.  
 

 κεηά από δηαιογηθή ζσδήηεζε 
 

Ομόυωνα  Απουασίζει 

 

Δγθξίλεη ηελ ζύληαμε ησλ θάησζη πξσηνθόιισλ δηνηθεηηθήο απνβνιήο από ην 

Γήκαξρν ηληηθήο θ. Γνκνπρηζίδε Φώηην: 

  

1. Θαηά ηνπ Κνπκνπιίδε Κηιηηάδε ηνπ Ησάλλε  ,από ην  αθίλεην έθηαζεο 

135,70 η.κ (ππό ζηνηρεία 1,2,3,4,1 ζην ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα) πνπ 

θαηαιακβάλεηαη πέξαλ ηνπ κε αξηζκ. 103 νηθνπέδνπ θπξηόηεηάο  ηνπ . 

2. Θαηά ησλ θιεξνλόκσλ Σζαληεξίδε Αλαζηαζίνπ ηνπ Δπζηαζίνπ  

(Σζαληεξίδεο Δπζηάζηνο, Σζαληεξίδεο Αξηζηείδεο, Σζαληεξίδνπ νθία) 

,από ην  αθίλεην έθηαζεο 56,13 η.κ (ππό ζηνηρεία 5,6,7,8,5 ζην 

ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα) πνπ θαηαιακβάλεηαη πέξαλ ηνπ κε αξηζκ. 105 

νηθνπέδνπ θπξηόηεηάο  ηνπο . 

3. Θαηά ηνπ Καπξνγηαλλίδε Βαζηιείνπ  ηνπ Ησάλλε  ,από ην  αθίλεην έθηαζεο 

100,35 η.κ (ππό ζηνηρεία 9,10,11,12,9 ζην ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα) πνπ 

θαηαιακβάλεηαη πέξαλ ηνπ κε αξηζκ. 108 νηθνπέδνπ θπξηόηεηάο  ηνπ . 

4. Θαηά ηεο Θαξπνθύιιε Διέλεο ηνπ Γεσξγίνπ   ,από ην  αθίλεην έθηαζεο 

71,68 η.κ (ππό ζηνηρεία 10,13,14,11,10 ζην ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα) πνπ 

θαηαιακβάλεηαη πέξαλ ηνπ κε αξηζκ. 109 νηθνπέδνπ θπξηόηεηάο  ηνπ . 

5. Θαηά ηνπ Γεκεηξηάδε ηπιηαλνύ ηνπ Βαζηιείνπ  ,από ην  αθίλεην έθηαζεο 

48,93 η.κ (ππό ζηνηρεία 16,19,20,21,22,23,16 ζην ηνπνγξαθηθό 

δηάγξακκα) πνπ θαηαιακβάλεηαη πέξαλ ηνπ κε αξηζκ. 112 νηθνπέδνπ 

θπξηόηεηάο  ηνπ . 

6. Θαηά ηεο ηδεξνπνύινπ Αηθαηεξίλεο ηνπ ηεθάλνπ  ,από ην  αθίλεην 

έθηαζεο 7,03 η.κ (ππό ζηνηρεία 24,25,26,27,24 ζην ηνπνγξαθηθό 

δηάγξακκα) πνπ θαηαιακβάλεηαη πέξαλ ηνπ κε αξηζκ. 113 νηθνπέδνπ 

θπξηόηεηάο  ηεο . 

7. Θαηά ηεο Σζηξαλίδνπ νθίαο ηνπ Γεκεηξίνπ  ,από ην  αθίλεην έθηαζεο 6,17 

η.κ (ππό ζηνηρεία 25,28,29,30,25 ζην ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα) πνπ 

θαηαιακβάλεηαη πέξαλ ηνπ κε αξηζκ. 370 νηθνπέδνπ θπξηόηεηάο  ηεο . 
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8. Θαηά ηεο Τθαληίδνπ Διέλεο ηνπ Θενδώξνπ θαη ηεο Αλαηνιήο  ,από ην  

αθίλεην έθηαζεο 29,44 η.κ (ππό ζηνηρεία 31,32,33,34,31 ζην ηνπνγξαθηθό 

δηάγξακκα) πνπ θαηαιακβάλεηαη πέξαλ ηνπ κε αξηζκ. 114 νηθνπέδνπ 

θπξηόηεηάο  ηεο . 

9. Θαηά ηεο Σζηξαλίδνπ Σξηαληαθπιιηάο ηνπ Ραθαήι  ,από ην  αθίλεην 

έθηαζεο 45,12 η.κ (ππό ζηνηρεία 35,36,37,38,39,40,41,42,35 ζην 

ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα) πνπ θαηαιακβάλεηαη πέξαλ ηνπ κε αξηζκ. 116 

νηθνπέδνπ θπξηόηεηάο  ηεο . 

10.Θαηά ηεο  Κνπηεβειίδνπ Άλλαο ηνπ Παλαγηώηε ,από ηα  αθίλεηα έθηαζεο  α) 

21,25 η.κ (ππό ζηνηρεία 43,44,45,46,43 ζην ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα) θαη 

β) 33,81 η.κ. (ππό ζηνηρεία 47,48,49,50,47 ζην ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα) 

πνπ θαηαιακβάλεηαη πέξαλ ηνπ κε αξηζκ. 118 νηθνπέδνπ θπξηόηεηάο  ηεο . 

11.Θαηά ησλ  Γξακκαηηθόπνπινο Θσλζηαληίλνο ηνπ Θνζκά θαη   

Γξακκαηηθόπνπινο Θεόδσξνο ηνπ Θνζκά, από ην  αθίλεην έθηαζεο 77,97 

η.κ (ππό ζηνηρεία 51,52,53,54,51 ζην ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα) πνπ 

θαηαιακβάλεηαη πέξαλ ηνπ κε αξηζκ. 119 νηθνπέδνπ θπξηόηεηάο  ηνπο . 

12.Θαηά ηνπ Γεκαξρόπνπινο Θεόδσξνο ηνπ Γεκεηξίνπ, από ην  αθίλεην 

έθηαζεο 148,20 η.κ (ππό ζηνηρεία 55,56,57,58,55 ζην ηνπνγξαθηθό 

δηάγξακκα) πνπ θαηαιακβάλεηαη πέξαλ ηνπ κε αξηζκ. 121 νηθνπέδνπ 

θπξηόηεηάο  ηνπ . 

13.Θαηά ηνπ Θνθώλαο Αζαλάζηνο ηνπ Βαζηιείνπ  ,από ην  αθίλεην έθηαζεο 

28,06 η.κ (ππό ζηνηρεία 56,59,60,61,56 ζην ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα) πνπ 

θαηαιακβάλεηαη πέξαλ ηνπ κε αξηζκ. 122 νηθνπέδνπ θπξηόηεηάο  ηνπ . 

14.Θαηά ηεο   Ακπειίδνπ Θαιηόπεο ηνπ Παξαζθεπά, από ην  αθίλεην έθηαζεο 

227,47 η.κ (ππό ζηνηρεία 59,62,63,64,65,66,60,59 ζην ηνπνγξαθηθό 

δηάγξακκα) πνπ θαηαιακβάλεηαη πέξαλ ηνπ κε αξηζκ. 123 νηθνπέδνπ 

θπξηόηεηάο  ηεο . 

15.Θαηά ηνπ Δθξαηκίδε  Βαζίιεηνπ ηνπ Δθξαίκ ,από ην  αθίλεην έθηαζεο 18,35 

η.κ (ππό ζηνηρεία 65,66,67,65 ζην ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα) πνπ 

θαηαιακβάλεηαη πέξαλ ηνπ κε αξηζκ. 400 αγξνύ θπξηόηεηάο  ηνπ . 

 
Καηά ηε ζσδήηεζε ηοσ 4οσ ζέκαηος απείταλ από ηο πάλει ηες ηειεδηάζθευες οη Δεκοηηθοί 
ύκβοσιοη : 1) Νηθεθόροσ Κφλζηαληίλος 2) παλίδες Εσζύκηος 3) αββίδες Παλαγηώηες 4) 
Κορφλίδες Παύιος θαζώς θαη ο Πρόεδρος ηες Κοηλόηεηας Ροδόποιες θ. Μπειειής 
Νηθόιαος.  
 

   Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 62/2022 .  

   Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 



 8 

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ. 
                Σ..Τ 
   ΜΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΚΤΡΙΑΚΟ 

          Τπογπαθή 1 

ΣΑ ΜΕΛΗ 
Σ.Τ 

 
Τπογπαθέρ 18 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 
Σ.Τ 

 
ΔΟΜΟΤΥΣΙΔΗ ΦΩΣΙΟ 

 

 

ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 
ΜΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΚΤΡΙΑΚΟ 


