
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Αγ. Στέφανος: 11.10.2016 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  Αρ. Πρωτ: 28433 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                                                                                                 
 
 
 
 
ΠΡΟΣ :  Την  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.  
 
ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης περί άρσης αντιρρήσεων πράξης 
χαρακτηρισµού ∆ασαρχείου κατόπιν αιτήµατος Κ.ΤΣΙΟΥΜΑ”.  
 
Σχετ:   1. το µε αρ. πρωτ. 27926/5.10.16   έγγραφο του ∆ηµάρχου  
            2. Η  µε αρ. πρωτ. Υ∆ΟΜ 19128/16 αίτηση του ενδιαφεροµένου  
           3.  Το µε αρ. πρωτ. 27461/4.10.16 έγγραφο της Υ.∆ΟΜ. προς την Ο.Ε 
του ∆ήµου «περί άρσης των Ασκηθέντων αντιρρήσεων»  
 4. Η αριθ. 28041/10-10-2016 γνωµοδοτική απάντηση της Νοµικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου 
           
 

Με το υπό σχετ. (2) έγγραφο ζητήθηκε από τον αιτούντα κ. Τσιούµα η εκ 

µέρους του ∆ήµου λήψη απόφασης για την ανάκληση ή παραίτηση από τις 

ασκηθείσες αντιρρήσεις του ∆ήµου κατά της µε αρ. 5507/470/3.2.14 πράξης 

χαρακτηρισµού του ∆ασαρχείου Πεντέλης για τους λόγους που αναφέρονται 

σ’ αυτή.  

 

Σε απάντηση στα υπό σχετ. (1 & 3) έγγραφα ζητήθηκε και µας χορηγήθηκε η 

υπό σχετ. (4) γνωµοδότηση της νοµικής υπηρεσίας, κάνοντάς µας γνωστά τα 

ακόλουθα:  

 

«Ύστερα από την ανάρτηση της 5507/470/3.2.14 Πράξης Χαρακτηρισµού του 

∆ασαρχείου Πεντέλης και κατόπιν του µε αρ.πρωτ. 5224/25.2.14 εγγράφου 

της Τ.Υ για τον λόγο ότι ένα τµήµα της Πράξης εντάσσετο εντός του σχεδίου 

Πόλης της ∆.Ε Αγ.Στεφάνου ελήφθει η µε αρ. 101/14 ΑΟΕ µε την οποία 

αποφασίσθηκε η άσκηση αντιρρήσεων κατά της εν λόγω Πράξης οι οποίες 

(αντιρρήσεις) πράγµατι ασκήθηκαν από τον ορισθέντα δικηγόρο κ. Ν.Χλέπα.  



 

 

 

Λαµβάνοντας υπόψη:  

Α]  ότι από την εν λόγω Πράξη στην ουσία δεν εγένετο χαρακτηρισµός περι 

δασικής έκτασης εις βάρος του ∆ήµου ούτε εθίγοντο ιδιοκτησιακά του 

δικαιώµατα  

Β] ότι η άσκηση αντιρρήσεων  στην ουσία υπαγορεύθηκε από την ανάγκη 

εναντίωσης στην υπέρβαση των ορίων αρµοδιότητας του ∆ασαρχείου 

καθόσον η έκδοση της προκείµενης Πράξης αφορούσε σε  ανεπίτρεπτη κατά 

τις σχετικές διατάξεις παρέµβαση  σε περιοχή εντός σχεδίου Πόλης  

Γ] το γεγονός ότι το αντικείµενο του προστατευτέου δικαιώµατος του ∆ήµου 

που εξυπηρετείτο από την άσκηση των εν λόγω αντιρρήσεων και συγκείµενο 

στην αναρµοδιότητα του ∆ασαρχείου στην δια της Πράξεως µη σύννοµη 

περέµβασή του σε εντός σχεδίου πόλης περιοχή, έχει εν τοις πράγµασι 

καταστεί ανευ αντικειµένου λόγω του ισχύοντος πια νέου νοµοθετικού 

πλαισίου  µε τις ρυθµίσεις του Ν. 4389/27.5.16 (ΦΕΚ Α’ τ.94)  

∆] το γεγονός ότι από τη διατήρηση σε εκκρεµοδικία των εν λόγω 

αντιρρήσεων, πέραν των όσων αναφέρει ο ενδιαφερόµενος για την γνωστή σε 

όλους ταλαιπωρία, των σε οµοία θέση µε αυτόν, από το ∆ασαρχείο σε σχέση 

µε την ιδιοκτησία τους, υφίσταται σοβαρό ενδεχόµενο τυχόν κρίσης αντίθετης 

µε τα συµφέροντα του ∆ήµου. 

Συντασσόµεθα µε το υπο σχετ. (3) έγγραφο της Υ∆ΟΜ και την περιεχοµένη 

σ’αυτό εισηγητική αιτίαση, εκτιµώντας δε,  σύµφωνα µε τα ανωτέρω, ως 

αλυσιτελείς πλέον τις ασκηθείσες αντιρρήσεις κατά της µε αρ. 5507/470/14 

Πράξεως του ∆ασαρχείου Πεντέλης, φρονούµε ότι η Οικονοµική Επιτροπή 

δύναται να προβεί σε  αποδοχή του αιτήµατος του ενδιαφεροµένου και λήψη 

απόφασης περι παραίτησης από το δικόγραφο των ασκηθεισών Αντιρρήσεων 

η οποία δύναται να χωρήσει αβλαβώς για τα συµφέροντα του ∆ήµου.»  

 

Έχοντας υπόψη: 

1.Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 

2.Την αριθ.5507/470/3.2.14 Πράξη Χαρακτηρισµού του ∆ασαρχείου Πεντέλης. 

3.Την αριθ. 101/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 



4. Την   µε αρ. πρωτ. Υ∆ΟΜ 19128/16 αίτηση του ενδιαφεροµένου κου 
Τσιούµα Κων/νου. 
5Την  αριθ. 28041/10-10-2016 γνωµοδοτική απάντηση της Νοµικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου. 
 

εκτιµώντας  σύµφωνα µε τα ανωτέρω, ως αλυσιτελείς πλέον τις ασκηθείσες 

αντιρρήσεις κατά της µε αρ. 5507/470/14 Πράξεως του ∆ασαρχείου Πεντέλης, 

και θεωρώντας ότι   η Οικονοµική Επιτροπή δύναται να προβεί σε  αποδοχή 

του αιτήµατος του ενδιαφεροµένου, 

προτείνουµε την λήψη απόφασης περί παραίτησης από το δικόγραφο των 

ασκηθεισών Αντιρρήσεων η οποία δύναται να χωρήσει αβλαβώς για τα 

συµφέροντα του ∆ήµου.  

                                                         
 
 

Η Εντεταλµένη Σύµβουλος 
Αγ. Στεφάνου & Πολεοδοµίας 

 
 
 
 
 
 

Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνηµµένα 
Η γνωµοδότηση της Νοµ. Υπηρεσίας 


