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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ   ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ                                                     Αρ.Πρωτ.: 16904/29-10-2018 

∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 

Α ρ ι θ µ. Α π ό φ α σ η ς : 373/2018 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό 23/2018 της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  Πάρου 

 

Θέµα: Επανεξέταση της γνωµοδότησης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου επί του θέµατος Ειδικού 

Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) περιοχής ιδιοκτησίας ΕΚΤΕΡ ΑΕ στη ∆Κ Νάουσας Πάρου. 

Στην Πάρο σήµερα 26 Σεπτεµβρίου 2018 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19.00΄, το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο Πάρου συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στο δηµοτικό κτίριο πρώην Ξενοδοχείο 

«ΞΕΝΙΑ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 14656/21-09-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 

του, που δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου Πάρου και επιδόθηκε µε 

αποδεικτικό στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους και στον ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133), καθώς και στους Προέδρους των Συµβουλίων των 

∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 74 του               

Ν. 4555/2018, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας 

διάταξης. 

Πριν από την έναρξη  της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε 

νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 27 µελών παραβρέθηκαν 23 µέλη και ονοµαστικά οι:  

Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους  

Π α ρ ό ν τ ε ς Α π ό ν τ ε ς 

1. Άγουρος Άγγελος 1. Καλακώνας Μηνάς 

2. Αντιπαριώτης ∆ηµήτριος 2. Λεοντής Μικές  

3. Βλαχογιάννης Χρήστος 3. Σαραντινός Χριστόδουλος - Γεώργιος 

4. Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα 4. Χανιώτη Μαρία 

5. Καστρουνής Σωτήριος  

6. Καραχάλιος Σταύρος  

7. Κεφάλας Φραγκίσκος  

8. Λουκής Γεώργιος του ∆ηµ.  

9. Λουκής Γεώργιος του Κων.  

10. Μαλαµατένιος Εµµανουήλ  

11. Μαλινδρέτος Χαράλαµπος  

12. Μανωλάκη Θεοδοσία  

13. Μαρινόπουλος Αθανάσιος  

14. Παντελαίος Ηλίας  

15. Πατέλης Άγγελος  

16. Πετρόπουλος Ιωάννης  

17. Πούλιος Γεώργιος  

18. Ροκονίδας Κωνσταντίνος  

19. Ρούσσος Βατίστας  

20. Ρούσσος Κων/νος  

21. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα  

22. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος  

23. Τσιγώνιας Νικόλαος  
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Οι απόντες Σύµβουλοι δεν παρευρέθηκαν αν και νόµιµα είχαν κληθεί σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 

πρωτ. 14656/21-09-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.  

• O κ. Κεφάλας Φραγκίσκος απήλθε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ’ αρθµ. 

370/2018 απόφασης και επανήλθε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ’ αριθµ. 371/2018 

απόφασης. 

• Ο κ. Χριστόδουλος - Γεώργιος Σαραντινός προσήλθε κατά την διάρκεια της συζήτησης της 

υπ’ αριθµ. 373/2018 απόφασης. 

• Ο κ. Γεώργιος Τριπολιτσιώτης απήλθε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ’ αρθµ. 

375/2018 απόφασης και επανήλθε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ’ αριθµ. 376/2018 

απόφασης. 

• Ο κ. ∆ηµήτριος Αντιπαριώτης απήλθε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ’ αρθµ. 

376/2018 απόφασης, επανήλθε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ’ αριθµ. 378/2018 

απόφασης, στη συνέχεια απήλθε κατά την διάρκεια της συζήτησης της υπ’ αριθµ 391/2018 

απόφασης και επανήλθε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ’ αριθµ. 392/2018 απόφασης. 

• Ο κ. Σταύρος Καραχάλιος απήλθε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ’ αρθµ. 381/2018 

απόφασης και επανήλθε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ’ αριθµ. 382/2018 απόφασης. 

• Ο κ. Ιωάννης Πετρόπουλος απήλθε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ’ αρθµ. 

381/2018 απόφασης και επανήλθε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ’ αριθµ. 382/2018 

απόφασης. 

• Ο κ. Χαράλαµπος Μαλινδρέτος απήλθε κατά την διάρκεια της συζήτησης της υπ’ αρθµ. 

381/2018 απόφασης και επανήλθε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ’ αριθµ. 384/2018 

απόφασης. 

• Η κ. Θεοδοσία Μανωλάκη απήλθε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ’ αρθµ. 

381/2018 απόφασης και επανήλθε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ’ αριθµ. 384/2018 

απόφασης. 

• Ο κ. Γεώργιος Λουκής του Κων/νου απήλθε κατά την διάρκεια της συζήτησης της υπ’ 

αρθµ. 382/2018 απόφασης και επανήλθε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ’ αριθµ. 384/2018 

απόφασης. 

• Ο κ. Χρήστος Βλαχογιάννης απήλθε κατά την διάρκεια της συζήτησης της υπ’ αρθµ. 

389/2018 απόφασης και επανήλθε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ’ αριθµ. 392/2018 

απόφασης. 

 Παρών ήταν και ο ∆ήµαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος.  

 Στην  συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του ∆ήµου Πάρου κ. Νικόλαος Σπανόπουλος. 

 Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Ρούσσος Βατίστας ενηµέρωσε το Σώµα ότι όλη η 

συζήτηση καταγράφεται σε οπτικοακουστικά µέσα όπως προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία 

και ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

Θέµα 2
ο
 : Η.∆. 

   
                                                                                       Εισηγητής: κ. Ραγκούσης   

Με την υπ’ αριθµό 339/2017 (Α∆Α:ΩΑΨΞΩΞΓ-Ζ∆Μ) απόφαση, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο είχε 

γνωµοδοτήσει αρνητικά στην πρόταση περί ειδικού χωροταξικού σχεδιασµού ιδιοκτησίας ΕΚΤΕΡ 

Α.Ε. στη ∆ηµοτική Κοινότητα Νάουσας για τους περιβαλλοντικούς & πολεοδοµικούς λόγους που 

αναφέρονται στο υπ’ αριθµ. 44/09-06-2017 υπηρεσιακό σηµείωµα της ∆/νσης Πολεοδοµικού 

Σχεδιασµού, Υπηρεσίας ∆όµησης & Περιβάλλοντος του ∆ήµου Πάρου, καθώς και στην υπ’ αριθµ  

37/2017 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νάουσας και επιπλέον διότι δεν τηρούνται όσα 

προβλέπονται στο Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (ΓΠΣ) του ∆ήµου Πάρου νήσου Πάρου Νοµού 

Κυκλάδων (ΦΕΚ 148/Α.Α.Π/2-5-2012). 

Με την υπ’ αριθµ. πρωτ. ∆ήµου Πάρου 7283/23-05-2018 αίτησή της, η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. αιτείται την 

επανεξέταση της γνωµοδότησης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου επί του θέµατος Ειδικού Χωρικού 

Σχεδίου (ΕΧΣ) περιοχής ιδιοκτησίας της στη ∆/Κ Νάουσας Πάρου αναφέροντας τα εξής: «Σε 

συνέχεια της υπ’ αριθµ. 339/2017 απόφασης µε την οποία το ∆ηµοτικό Συµβούλιο γνωµοδότησε 

αρνητικά για την έγκριση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) σε ακίνητο ιδιοκτησίας της εταιρίας 

µας στην περιοχή ∆/Κ Νάουσας, παρακαλούµε όπως επανεξετάσετε την διατυπωθείσα θέση σας, 

λαµβάνοντας υπόψη σας τα νέα στοιχεία για το θέµα που προκύπτουν από το µε ηµεροµηνία 

ΑΔΑ: ΩΖΓ0ΩΞΓ-ΠΘΒ



 3 

30/04/2018 συνηµµένο σηµείωµα του συντάξαντος την µελέτη του ΕΧΣ, Καθηγητή Πολεοδοµίας 

και χωροταξικού σχεδιασµού του Πανεπιστηµίου Θεσσαλία κ. ∆ηµήτρη Οικονόµου. ∆εδοµένου, 

ότι επιθυµούµε τη δια ζώσης, ενώπιον σας παρουσίαση των θέσεων µας, ευελπιστούµε ότι θα µας 

γνωστοποιήσετε εγκαίρως τον χρόνο εξέτασης της ως άνω αιτήσεώς µας, ώστε να διασφαλιστεί η 

προηγούµενη ακρόασή µας, η οποία δεν επετεύχθη κατά την έκδοση της υπ’ αρ. 339/2017 

απόφασης. 

Με την υπ’ αριθµό 223/2018 απόφαση, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο είχε εγκρίνει την αναβολή του 

θέµατος και την διαβίβαση της υπ’ αριθµ. πρωτ ∆ήµου Πάρου 7283/23-05-2018 επιστολής της 

ΕΚΤΕΡ ΑΕ στην ∆ηµοτική Κοινότητα Νάουσας ώστε να γνωµοδοτήσει σχετικά και στη συνέχεια 

να επανέλθει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για λήψη της απόφασης. 

Η ∆ηµοτική Κοινότητα Νάουσας µε την υπ’ αριθµό 40/2018 απόφασή της, προτείνει στο ∆ήµο 

Πάρου την έγκριση του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου περιοχής ιδιοκτησίας ΕΚΤΕΡ Α.Ε. στη 

∆ηµοτική Κοινότητα Νάουσας, µε την προϋπόθεση να µη θέσει κανένα ζήτηµα µε τις γειτονικές 

της εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισµού. 

Η ∆/νση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού, Υπηρεσία ∆όµησης & Περιβάλλοντος του ∆ήµου Πάρου, 

στο υπ’ αριθµ. 7283/8-6-2018 έγγραφό της µε θέµα: Επανεξέταση της 339/2017 απόφαση του ∆/Σ, 

µας γνωστοποιεί ότι η υπηρεσία εµµένει στο υπ’ αριθµ. 44/9-6-2017 υπηρεσιακό της σηµείωµα µε 

τις εξής επισηµάνσεις: α) Σε κάθε περίπτωση ότι η Έγκριση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ), 

αντίστοιχου του θέµατος, είναι νόµιµη και µάλιστα µπορεί να γίνει και δυσµενέστερη (µεγαλύτερη 

επιτρεπόµενη δόµηση) και β) Το υπό εξέταση Ειδικό Χωρικό Σχέδιο (ΕΧΣ) θα εξεταστεί από τις 

αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού. 

Κατά την τοποθέτηση του ο κ. ∆ήµαρχος είπε: «Εµείς εδώ σαν ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχουµε ηθική 

υποχρέωση και νοµική υποχρέωση να υπερασπιστούµε τα συµφέροντα του νησιού µας. Αυτό είναι 

ξεκάθαρο. Και πρέπει µε το χέρι στην καρδιά να αποφασίσουµε τι είδους ανάπτυξη χρειαζόµαστε 

και πως  θέλουµε το αύριο αυτού του τόπου. ∆εν µπορούµε να πούµε όχι στην ανάπτυξη και δεν 

µπορούµε να πούµε βέβαια και όχι στο σταµάτηµα κάποιων πραγµάτων. Πρέπει όµως να µπούνε  

σοβαροί κανόνες και οι κανόνες αυτοί να χαρακτηρίζουν το αύριο αυτού του τόπου. Λοιπόν, κατά 

τα λεγόµενα της επιχείρησης. Πιστεύω κι εγώ πραγµατικά ότι δεν είναι µεγάλη επένδυση. Γιατί αν 

το πούµε και το δούµε λίγο διαφορετικά, αν αυτά τα στρέµµατα δεν τα είχε ένας και ήταν σε άλλο 

κοµµάτι του νησιού και τα είχαν 10 από 30, η επένδυση αυτή σε σύνολο θα ήταν µεγαλύτερη. 

Σίγουρα δεν θα υπήρχε ένας κεντρικός σχεδιασµός που να υπάρχει. Ουσιαστικά αυτό είναι ένα 

µικρό χωριό. Σαφέστατα υπάρχει ένα γενικό πολεοδοµικό σχέδιο, το οποίο το αλλάζει το ειδικό 

κλπ. Εµείς πρέπει να δούµε το σύνολο του νησιού. Πόσο χωράει, τι χωράει και πως αυτό το οποίο 

θα κατασκευαστεί εδώ, µέχρι πότε θα κατασκευάζεται και τι χρώµα θα έχει και τι χαρακτήρα. 

Όσον αφορά λοιπόν εδώ στην προκειµένη περίπτωση δεν φαίνεται να είναι µεγάλη επένδυση γιατί 

κάπου αλλού θα γίνει, µε άλλο τρόπο, ίσως και µεγαλύτερη που εκεί πρέπει να σταµατήσουµε. 

Θέλουµε έναν σοβαρό σύµµαχο και µία µεγάλη επιχείρηση, µία εταιρία από πίσω, όχι µεγάλη 

επιχείρηση, µία µεγάλη εταιρία που να πει, ξέρετε κάτι; Εµείς σε αυτόν τον τόπο δεν θέλουµε 

ανεµογεννήτριες, όπως είπε και ο Θανάσης ο Μαρινόπουλος. Από την άλλη µεριά θέλουµε 

σίγουρα µε κάποιο τρόπο να διασφαλίσουµε ότι ο βιολογικός δεν θα πειραχτεί, θα ενισχυθεί, δεν 

θα πειραχτεί, γιατί εκεί είναι θέµα επιβίωσης του τόπου µας. Έχουµε τρεις βιολογικούς, 

χρειαζόµαστε πέντε που λέει ο λόγος, ε αν χάσουµε κι έναν, τελειώνουµε. Στην προκειµένη 

περίπτωση λοιπόν, όσον αφορά το θέµα, εγώ πιστεύω ότι αυτό που µας δίνει τη δυνατότητα, την 

γνωµοδότηση µας, εφόσον βέβαια πάρει Αρχαιολογία, ό,τι άλλο χρειάζεται, είναι µία νόµιµη 

κατασκευή, εµείς δεν θα λέγαµε όχι».  

Κατά την τοποθέτηση του ο κ. Βλαχογιάννης είπε: «Εφόσον η αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου, η 

Πολεοδοµική Υπηρεσία λέει ότι όλα γίνονται νόµιµα, δεν υπάρχει καµία παρανοµία και από τη 

στιγµή που η ∆ηµοτική Κοινότητα Νάουσας οµόφωνα συµφωνεί, κι εγώ δεν βλέπω πως µπορώ να 

πω όχι. Πως µπορώ να γνωµοδοτήσω όχι. ∆ηλαδή θα ήµουνα προκατειληµµένος να πω όχι, όταν 

αυτό το όχι δεν µπορώ να το στηρίξω πουθενά. Αν και δεν το θέλω, λέω ναι κι εγώ µε βάση 

αυτά». 
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Κατά την τοποθέτηση του ο κ. Καστρουνής είπε: «Πραγµατικά η φέρουσα ικανότητα πρέπει να 

είναι ένα πολύ µεγάλο θέµα και ένα πρίσµα µέσα από το οποίο πρέπει να προσεγγίζουµε τα 

θέµατα του µέλλοντος. Εγώ πιστεύω ότι κάποιοι άνθρωποι µέσα στην 10ετία του 90 ίσως και του 

80 πραγµατικά έβλεπαν κάποια πράγµατα. Και είχαν θέσει κάποιους όρους σε αυτόν τον τόπο. 

∆υστυχώς τα τελευταία χρόνια αυτές οι ευαισθησίες για τον τόπο µας τον ίδιο, πραγµατικά έχει 

πάει περίπατο αυτή η έννοια της φέρουσας ικανότητας. Θέλουµε δίκτυα παντού, είτε αυτά είναι 

ύδρευσης, είτε για νερό δηλαδή που δεν έχουµε. Και φέτος δεν ξέρω πως την περάσαµε την 

χρονιά. Με δίκτυα, τα οποία, ΟΤΕ ή ∆ΕΗ που παρεµβαίνουν πολύ άσχηµα στο περιβάλλον το 

οποίο έχουµε, δρόµους επίσης, δίκτυα οδικά που δηµιουργούν πολύ σοβαρά ζητήµατα. Εδώ, κύριε 

∆ήµαρχε, µπορεί να το αναφέρατε, αλλά ποτέ δεν ήρθατε εδώ να φέρετε µία πρόταση πραγµατικά 

για το πώς µπορούµε αυτόν τον τόπο να τον σώσουµε. Ειλικρινά να τον σώσουµε. Γιατί ζούµε από 

αυτόν τον τόπο και θα πρέπει να ζήσουν και τα παιδιά µας από αυτόν τον τόπο. Το θέµα της 

φέρουσας ικανότητας του νησιού είναι ένα πολύ µεγάλο ζήτηµα. Πραγµατικά αυτά που 

συµβαίνουν και ακούγονται και για Μύκονο και για Σαντορίνη είναι πολύ σοβαρά πράγµατα που 

πρέπει να τα πάρουµε υπόψη µας πολύ σοβαρά  αν πραγµατικά σκεφτόµαστε αυτός ο τόπος πως 

µπορεί και που πρέπει να πάει. Εγώ είµαι κατά µίας τέτοιας πρότασης και όχι βέβαια µόνο αυτής, 

αλλά σας είπα ότι πρέπει να υπάρχει ένας κανονισµός και ένας µπούσουλας που να είναι σεβαστός 

βέβαια και όχι µε Προεδρικά ∆ιατάγµατα, πως το είπαµε; Που θα µπορούν να αναιρούν τις 

αποφάσεις του Παριανού λαού. Πραγµατικά λοιπόν αυτά τα πράγµατα πρέπει να µπούνε στον 

κόσµο κάτω και να πάρουν αποφάσεις που θα τηρούνται». 

 Κατά την τοποθέτηση του ο κ. Ροκονίδας είπε: «Λοιπόν, ο φίλος ο Σωτήρης φάσκει και 

αντιφάσκει. Και θα ξεκινήσω από εκεί για να πω ότι καταρχήν µας έχει ταλανίσει αυτό το θέµα 

για δεύτερη φορά, τρίτη φορά. Υπάρχουν όλα βέβαια ερωτηµατικά, για εισηγήσεις, την πρώτη, 

την δεύτερη και την τρίτη φορά. Αλλά υπάρχουν και ορισµένα ζητήµατα, δηλαδή τοποθετήσεις, οι 

οποίες δεν αντιλαµβάνοµαι αν διακρίνονται από αφέλεια ή από σκοπιµότητα. Αυτή τη στιγµή το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο γνωµοδοτεί. Είναι δυνατόν λοιπόν να γνωµοδοτήσει θετικά ή αρνητικά και η 

άδεια να παρθεί. ∆εν κατάλαβα δηλαδή, ήταν θετικές οι γνωµοδοτήσεις σε µία σειρά εγκρίσεων 

µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων όπου τελικά το αρµόδιο Υπουργείο ενέκρινε ας πούµε την 

αδειοδότηση µίας επένδυσης; Ένα ζήτηµα είναι αυτό. ∆εύτερο. Θα µε κάνεις να κάνω τον 

Συνήγορο του Κωβαίου και του κάθε Κωβαίου. ∆ιότι ο κάθε Κωβαίος µπορεί να έχει την διάθεση 

να υπερασπίσει και να προασπίσει τον τόπο του, να φτιάχνει ένα γενικό πολεοδοµικό σχέδιο και 

να έρχεται λοιπόν ένα ειδικό χωροταξικό, δυνατότητα που δεν την δίνει ο κάθε Κωβαίος, 

δυνατότητα που την δίνει ο κεντρικός σχεδιασµός και να ανατρέπει λοιπόν το γενικό πολεοδοµικό 

σχέδιο. Κύριε Πρόεδρε, δεν θα κουβεντιάζαµε τόση ώρα, αν τελικά υπήρχε ένας κεντρικός 

σχεδιασµός ο οποίος έλεγε, για την κάθε βραχονησίδα του Αιγαίου η φέρουσα ικανότητα είναι 

δεδοµένη, το κάθε νησάκι έχει τη δυνατότητα να κουβαλήσει επάνω του αυτό, σε επίπεδο 

δόµησης, σε επίπεδο επισκεπτών, σε επίπεδο οχηµάτων κλπ, και εποµένως εγώ οριοθετώ ορισµένα 

πράγµατα. Λοιπόν, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδηµα για την κεντρική πολιτική εξουσία. ∆εν το 

κάνει. Και δεν το κάνει, δεν θα αναπτύξω τώρα, γιατί θα φάω τον χρόνο µου γιατί δεν το κάνει.  

Το ερώτηµα είναι το εξής όµως. Πρώτον, διακρίνεται, και θα µε συγχωρέσει ο Πρόεδρος της 

Νάουσας και οι Σύµβουλοι της Νάουσας, γιατί είναι οµόφωνη η απόφαση, από πολιτική αφέλεια. 

Τι σηµαίνει εγκρίνει αλλά µε την προϋπόθεση ότι; Τι σηµαίνει; ∆ηλαδή από πού τελικά µπορεί να 

γίνει σεβαστή αυτή η προϋπόθεση, την οποία βάζει η ∆ηµοτική Κοινότητα. Και δεν έχει να κάνει 

µε τις προθέσεις της εταιρίας. Για να το ξεκαθαρίσουµε. Εµείς δεν µπαίνουµε αυτή τη στιγµή στη 

λογική της συγκεκριµένης εταιρίας. Εµείς λέµε, η οποιαδήποτε εταιρία έχει την δυνατότητα 

σήµερα να πάρει µία άδεια, η οποία να είναι στην λογική µίας ήπιας εκµετάλλευσης και µετά από 

5 χρόνια η εταιρία αυτή να αλλάξει χέρια και να έχει η καινούργια ∆ιοίκηση της µία λογική 

εντατικής εκµετάλλευσης και οι 12.000 ας πούµε τετραγωνικά να γίνουν 44.000 τετραγωνικά; 

Μπορεί να το αποκλείσει κανείς αυτό; Όχι. Ούτε επίσης στέκει η λογική που ανέπτυξε πριν ο 

∆ήµαρχος και είπε, αν αυτό ήταν στα χέρια των ιδιωτών θα έκτιζαν περισσότερα. ∆ιότι τότε,  αν 

τα κτηµατάκια αυτά ήταν στα χέρια των ιδιωτών θα υπάγονταν στον γενικό πολεοδοµικό 

σχεδιασµό και άλλα θα ήταν µέσα σε αγροτική γη, άλλα θα ήταν σε γη που είχε άλλο συντελεστή 

και πάει λέγοντας. Και τότε θα βλέπαµε αν θα ήταν 12.000 τετραγωνικά η δοµηµένη γη ή όχι. 
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Λοιπόν, εδώ πρέπει να συνειδητοποιήσουµε πρώτον, ότι γινόµαστε κοµπάρσοι µίας ιστορίας, που 

η απόφαση µας δεν καθορίζει το µέλλον αυτής της επένδυσης, αλλά το βασικότερο, ότι τελικά το 

γενικό πολεοδοµικό σχέδιο του νησιού είναι άσκηση επί χάρτου η οποία κάθε λίγο και λιγάκι 

µπορεί να φυλλοροεί. Και µπορεί να φυλλοροεί µε αυτόν τον τρόπο. Σήµερα λοιπόν ήρθε ένα 

συγκεκριµένο ειδικό χωρικό σχέδιο, αύριο έρχεται ένα άλλο και µεθαύριο έρχεται ένα άλλο και 

πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν στο τέλος το έχεις ξεδοντιάσει και τελειώνει η ιστορία. Και θα λέµε ότι 

κάποτε τραβηχτήκαµε ας πούµε 3, 4, 5 χρόνια για να έχει το νησί γενικό πολεοδοµικό και να 

µπορεί να έχει τον µπούσουλα τον οποίο προχωράει και προασπίζει, δεν ξέρω εγώ τι, κλπ. Λοιπόν, 

όλα αυτά πρέπει να είναι καθαρά. Εδώ η δικιά µας τοποθέτηση δεν έχει να κάνει µε το 

περιεχόµενο της επένδυσης ΕΚΤΕΡ. Έχει να κάνει µε την οποιαδήποτε συγκεκριµένη και αυτού 

του είδους πρόταση, που δεν µπορεί να έρχεται αποσπασµατικά στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, διότι 

αγνοεί την φέρουσα ικανότητα του νησιού. Αυτό είναι το ζήτηµα. Και αυτό είναι το ζητούµενο για 

µας. Βλέπετε τα στοιχεία που επικαλέστηκε ο εισηγητής από µέρους της εταιρίας. Τα οποία 

βέβαια καταλαβαίνετε όταν µας λένε ότι 6.000 κλίνες και 10.000 κλίνες, δηλαδή σύνολο 16.000 

κλίνες στην Πάρο που τον Αύγουστο κοιµούνται πάνω από 100.000 άνθρωποι, ξέρω εγώ, τι να πει 

κανείς. Υπάρχει ο σχεδιασµός επί χάρτου και υπάρχει µία πραγµατικότητα, η οποία έχει πολύ 

µεγάλη απόσταση από τον σχεδιασµό στα χαρτιά.  

Το  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο 

 αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις των άρθρων 65, 69, 94 και 95 

του Ν.3852/2010, το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133), το άρθρο 75 του Ν.3463/2006, το 

Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (ΓΠΣ) του ∆ήµου Πάρου νήσου Πάρου Νοµού Κυκλάδων (ΦΕΚ 

148/Α.Α.Π/2-5-2012), τις υπ’ αριθµό 339/2017 & 223/2018 αποφάσεις του, την υπ’ αριθµό 

40/2018 απόφαση της ∆/Κ Νάουσας, το υπ’ αριθµό 7283/8-6-2018 έγγραφό της ∆ιεύθυνσης 

Πολεοδοµικού Σχεδιασµού, Υπηρεσία ∆όµησης & Περιβάλλοντος, κάθε άλλη σχετική διάταξη 

και τα στοιχεία του σχετικού φακέλου,  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία, 

Γνωµοδοτεί θετικά στην πρόταση περί ειδικού χωροταξικού σχεδιασµού σε ακίνητο ιδιοκτησίας 

της εταιρείας ΕΚΤΕΡ Α.Ε. στη ∆ηµοτική Κοινότητα Νάουσας. 

Οι κ.κ Άγγελος Πατέλης, Άννα Κάγκανη, Σταύρος Καραχάλιος, Κων/νος Ροκονίδας και Νικόλαος 

Τσιγώνιας ψήφησαν παρών. 

Ο κ. Σωτήριος Καστρουνής και ο κ.  Φραγκίσκος Κεφάλας, ψήφησαν κατά. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 373/2018. 

Ύστερα  από την εξάντληση των θεµάτων λύθηκε η συνεδρίαση. 

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ∆ήµαρχος Ο Πρόεδρος Τα µέλη 

(Τ.Υ.) (Τ.Υ) (Τ.Υ.) 

Μάρκος Ι. Κωβαίος Ρούσσος Βατίστας 1. Άγουρος Άγγελος 

  2. Αντιπαριώτης ∆ηµήτριος 

  3. Βλαχογιάννης Χρήστος 

  4. Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα 

  5. Καστρουνής Σωτήριος 

  6. Καραχάλιος Σταύρος 

  7. Κεφάλας Φραγκίσκος 

  8. Λουκής Γεώργιος του ∆ηµ. 

  9. Λουκής Γεώργιος του Κων. 

  10. Μαλαµατένιος Εµµανουήλ 

  11. Μαλινδρέτος Χαράλαµπος 

  12. Μανωλάκη Θεοδοσία 

  13. Μαρινόπουλος Αθανάσιος 

  14. Παντελαίος Ηλίας 

  15. Πατέλης Άγγελος 

  16. Πετρόπουλος Ιωάννης 

  17. Πούλιος Γεώργιος 
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  18. Ροκονίδας Κωνσταντίνος 

  19. Ρούσσος Κων/νος 

  20. Σαραντινός Χριστόδουλος - 

Γεώργιος 

  21. Σαρρή – Παπακυρίλλου 

Θεοδώρα 

  22. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος 

  23. Τσιγώνιας Νικόλαος 

 

Για την ακρίβεια 

 

 

 

 

Ο ∆ήµαρχος  

 

 

 

Ο Πρόεδρος 

Μάρκος Ι. Κωβαίος  Ρούσσος Βατίστας 
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