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ΘΕΜΑ:   Λήψη απόφασης αναφορικά με την «Άσκηση ενδίκων μέσων». 

                          

     Στην Άνδρο, σήμερα την 14η του μηνός Μαΐου του έτους 2021 ημέρα Παρασκευή 

και κατά τη διάρκεια των ωρών 10:00-12:00, πραγματοποιήθηκε Δια Περιφοράς 
Συνεδρίαση, μέσω τηλεφώνου, της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Άνδρου, ύστερα 

από την υπ’ αριθ. πρωτ.:  4881-10/08/2021 έγγραφη  πρόσκληση  του Προέδρου  

αυτής  κ. Δημητρίου Λοτσάρη, Δημάρχου Άνδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα 
τακτικά μέλη της Επιτροπής,  τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και  

δημοσιεύθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Άνδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 75 του N. 3852/10, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων. 
 Επισημαίνεται ότι η παρούσα Συνεδρίαση λαμβάνει χώρα δια περιφοράς, όπως 

αυτό προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της πράξης νομοθετικού 

περιεχομένου ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020, όπου ορίζονται τα εξής:  «1. Κατά το διάστημα 

λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των 
αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και 

των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να 

λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και 
της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε 

πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των 

συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών», καθώς και 

την Εγκύκλιο 426/77233/13-11-2020 ΥΠ.ΕΣ. 
 

 Δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων, στην παρούσα δια περιφοράς Συνεδρίαση, 

συμμετείχαν τα κάτωθι μέλη: 
1.  Δημήτριος Λοτσάρης, Πρόεδρος 

2. Νικόλαος Μουστάκας, Αντιπρόεδρος 

3. Δημήτριος Γιαννίσης 
4. Αναστασία Μπιθικώτση 

5. Μαρία Βενετίκη 

 

    Ο κ. Θεοδόσιος Σουσούδης και η κ. Αναστασία Μαμάη δεν απέστειλαν ψήφο. 
 

Για την τήρηση των πρακτικών της Δια περιφοράς συνεδρίασης κλήθηκε νόμιμα η κ. 

Γκέλυ Χαλά, υπάλληλος του Δήμου Άνδρου. 
 

Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την απαιτούμενη απαρτία, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης και έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 
 

Με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 77 του Ν.4555/18 ορίζονται τα εξής: 

 
«3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη 

αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή 

μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών 
της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι 
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κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, 

πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.» 
 

Έχει προκύψει ένα  ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται  κατεπείγον και πρέπει να 

συζητηθεί κατά προτεραιότητα.  Το θέμα αυτό για το οποίο θα πρέπει ληφθεί απόφαση 
αφορά την:  «Άσκηση ενδίκων μέσων». 

 

Ο λόγος του κατεπείγοντος συνίσταται στο γεγονός οτι η προθεσμία εκπνέει 
σήμερα και πρέπει να κατατεθούν στη Σύρο και να επιδοθούν στην Αθήνα οι ανακοπές. 

 

Για τον παραπάνω λόγο, θα πρέπει να τεθεί πρώτο αυτό το θέμα προς συζήτηση, 

παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας 
φύσης του. 

Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπ’ όψιν της: 

 την ανωτέρω εισήγηση,  
 την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 

του Ν.4555/18 

 το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια 
διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης 

του  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Την συζήτηση του θέματος: «Άσκηση ενδίκων μέσων», πριν την έναρξη της 

συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης 

που υπάρχει για την λήψη απόφασης.  
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το εν λόγω θέμα εκτός ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο:  «Άσκηση ενδίκων μέσων», έθεσε υπ’ όψιν της επιτροπής την από 

13/05/2021 εισήγηση της κ. Αικατερίνης Κυρτάτα, Δικηγόρος Δήμου Άνδρου, η οποία 

αναφέρει τα εξής: 
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Την 14-04-2021 κοινοποιήθηκε στον Δήμο το υπ’ αριθμ. πρωτ.   35/30-03-2021 

Πρωτόκολλο Κατεδάφισης, Άρσης και Απομάκρυνσης Κτισμάτων, Κατασκευών και 

Έργων σε χώρους  Αιγιαλού -  Παραλίας - Θάλασσας του Αναπληρωτή Προϊσταμένου 

της Κτηματικής Υπηρεσίας Κυκλάδων Α’ μετά της από 24-03-2021 συνημμένης 

εκθέσεως ελέγχου με το οποίο καλείται ο Δήμος Άνδρου όπως προβεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2971/2001 εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση του 

παρόντος, στην κατεδάφιση και απομάκρυνση των αυθαίρετων κατασκευών, ήτοι 

κυκλικού χώρου προσαπογείωσης ελικοπτέρων, διαμέτρου 14,20 μ. και συνολικής 

επιφάνειας 158 τ.μ. ευρισκόμενου τη θέση «Λιμένας Γαυρίου» της νήσου Άνδρου. 

Επίσης την 14-04-2021 κοινοποιήθηκε στον Δήμο το υπ’ αριθμ. 310/30-03-2021 

Πρωτόκολλο Καθορισμού Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας 

του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Κυκλάδων Α’ μετά της από 

24-03-2021 συνημμένης εκθέσεως ελέγχου, το οποίο παραλάβαμε την 14-04-2021, και 

με το οποίο καθορίστηκε εις βάρος του Δήμου Άνδρου καταβλητέα αποζημίωση ποσού 

τριών χιλιάδων διακοσίων δεκαοκτώ ευρώ και 0,24 λεπτά (3.218,24€) για την αυθαίρετη 

χρήση τμήματος αιγιαλού συνολικής έκτασης 158 τ.μ., ήτοι για την κατασκευή χώρου 

προσαπογείωσης ελικοπτέρων, για το χρονικό διάστημα από 09-07-2020 έως 29-03-

2021.   

Κατά αυτών, σε περίπτωση αντιρρήσεων, προβλέπεται η άσκηση ανακοπής σε 

προθεσμία τριάντα ημερών από την κοινοποίηση τους, προσδιοριζόμενης ταυτόχρονα 

και της δικασίμου. Αντίγραφο της ανακοπής και της κλήσης για συζήτηση κοινοποιείται 

υποχρεωτικά στην Κτηματική Υπηρεσία εντός της ίδιας προθεσμίας, ενώ 

προκαταβάλλεται υποχρεωτικά ποσοστό 20% επί της επιβληθείσας αποζημίωσης. 

Καταληκτική ημερομηνία είναι η 14-05-2021. 

Επίσης απαιτείται ο ορισμός δικαστικών επιμελητών για τις σχετικές επιδόσεις των 

ανακοπών.   

Ενόψει των ανωτέρω εισηγούμαι: 

Α. Την άσκηση ανακοπής κατά του υπ’ αριθμ. πρωτ. 35/30-03-2021 Πρωτοκόλλου 

Κατεδάφισης, Άρσης και Απομάκρυνσης Κτισμάτων, Κατασκευών και Έργων σε 

χώρους  Αιγιαλού -  Παραλίας - Θάλασσας του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της 
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Κτηματικής Υπηρεσίας Κυκλάδων Α’ μετά της από 24-03-2021 συνημμένης εκθέσεως 

ελέγχου 

Β. Την άσκηση ανακοπής κατά του υπ’ αριθμ. πρωτ. 310/30-03-2021 Πρωτοκόλλου 

Καθορισμού Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας του 

Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Κυκλάδων Α’ μετά της από 24-

03-2021 συνημμένης εκθέσεως ελέγχου 

 Γ. Να δοθεί εντολή στην με πάγια αντιμισθία δικηγόρο του Δήμου Άνδρου κα 

Αικατερίνη Κυρτάτα όπως ενεργήσει τα κατά Νόμο δέοντα για τους παραπάνω 

σκοπούς.  

3. Να οριστούν: α. η  «Αικατερίνη Μ. Δουράτσου – Παύλος Ε. Χρυσαφίδης» Εταιρία 

Δικαστικών Επιμελητών (Πλατεία Μιαούλη, Σύρος Α.Φ.Μ. 998226403 Δ.Ο.Υ. Σύρου) 

για την επίδοση των παραπάνω αναφερομένων ανακοπών στον Αναπληρωτή 

Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Κυκλάδων και β. Τον Θωμά Παπαδάκη 

(Σανταρόζα 3 Αθήνα,   Α.Φ.Μ. 140592698 Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών) για την επίδοση των 

παραπάνω αναφερομένων  ανακοπής στο Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπούμενο από τον 

κ. Υπουργό Οικονομικών και τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Κτηματικής 

Υπηρεσίας Κυκλάδων.   

Αικατερίνη Στ. Κυρτάτα 

Δικηγόρος Δήμου Άνδρου 

 

 

Στη συνέχεια τα μέλη κλήθηκαν να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπ’ όψιν: 

1. Την παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του 

άρθρου 3 του Ν.4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ.1 του άρθρου 

40 του Ν.4735/20 και ειδικότερα: «ι) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών 
στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων 

βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά...» 

2. την από 13/05/2021 εισήγηση της κ. Αικατερίνης Κυρτάτα, Δικηγόρο Δήμου 
Άνδρου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Την άσκηση ανακοπής κατά του υπ’ αριθμ. πρωτ. 35/30-03-2021 Πρωτοκόλλου 

Κατεδάφισης, Άρσης και Απομάκρυνσης Κτισμάτων, Κατασκευών και Έργων σε 

χώρους  Αιγιαλού -  Παραλίας - Θάλασσας του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της 

ΑΔΑ: ΨΖΖΙΩΨΙ-Ε3Θ



5 

 

Κτηματικής Υπηρεσίας Κυκλάδων Α’ μετά της από 24-03-2021 συνημμένης 

εκθέσεως ελέγχου 
2. Την άσκηση ανακοπής κατά του υπ’ αριθμ. πρωτ. 310/30-03-2021 Πρωτοκόλλου 

Καθορισμού Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας του 

Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Κυκλάδων Α’ μετά της 
από 24-03-2021 συνημμένης εκθέσεως ελέγχου 

3. Να δοθεί εντολή στην με πάγια αντιμισθία δικηγόρο του Δήμου Άνδρου κα 

Αικατερίνη Κυρτάτα όπως ενεργήσει τα κατά Νόμο δέοντα για τους παραπάνω 
σκοπούς.  

4. Να οριστούν: α. η  «Αικατερίνη Μ. Δουράτσου – Παύλος Ε. Χρυσαφίδης» Εταιρία 

Δικαστικών Επιμελητών (Πλατεία Μιαούλη, Σύρος Α.Φ.Μ. 998226403 Δ.Ο.Υ. 

Σύρου) για την επίδοση των παραπάνω αναφερομένων ανακοπών στον 
Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Κυκλάδων και β. Τον Θωμά 

Παπαδάκη (Σανταρόζα 3 Αθήνα,   Α.Φ.Μ. 140592698 Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών) για την 

επίδοση των παραπάνω αναφερομένων  ανακοπής στο Ελληνικό Δημόσιο 
εκπροσωπούμενο από τον κ. Υπουργό Οικονομικών και τον Αναπληρωτή 

Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Κυκλάδων.   

5. Σύμφωνα με το άρθρο 67§5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 184  του Ν. 4635/2019, η παρούσα να ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της 

Οικονομικής Επιτροπής στην επόμενη δημόσια τακτική συνεδρίασή της. 

 

Τα μέλη απέστειλαν την ψήφο τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέσω 
μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας. 

 

   Η απόφαση αυτή έλαβε  αύξοντα αριθμό  111/2021. 
 

      Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 

     Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

Δημήτριος Λοτσάρης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Νικόλαος Μουστάκας 

2. Δημήτριος Γιαννίσης 

3. Αναστασία Μπιθικώτση 

4. Μαρία Βενετίκη 
 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. 

 

Δημήτριος Λοτσάρης 
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