
1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Συνεδρίαση 4η
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         της 18/5/2012               
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ                                Αριθ. Απόφασης 13/2012
Δ/νση:Κανάρη 3 τ.κ. 14569

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 18/5/2012 συνεδρίασης

του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης.

Σήμερα 18 Μαΐου 2012  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 17.00 το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας  
Άνοιξης  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στο  Δημοτικό  Κατάστημα,  ύστερα  από  την  υπ’άριθμ. 
32/14-5-2012 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της  Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης  που 
δημοσιεύθηκε στην εξώθυρα του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε στα μέλη του Συμβουλίου 
της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα κατωτέρω θέματα της  
ημερήσιας διάταξης:

1ο  Γνωμοδότηση περί παροχής ή μη υδροδότησης στoν κo Στρατηγό Δημήτριο.
2ο  Γνωμοδότηση περί παροχής ή μη υδροδότησης στην Στρατάκος-Ταρνάρης Ο.Ε. 
3ο  Εκδίκαση ενστάσεων κατά της ανάρτησης Πολεοδομικής Μελέτης.
4ο  Καταγραφή απομειωτήρων ταχύτητας (speed stoppers) ή διατάξεων ήπιας Κυκλοφορίας του   
     Δημοτικού Οδικού Δικτύου.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής πρέπει να διαπιστωθεί η απαρτία του σώματος.
                    
        ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 Θεοφίλου Σπύρος
 Μανώλογλου Χρύσα
 Σοφούλη Ευαγγελία

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης ύστερα από την διαπίστωση της 
απαρτίας κατά τα 3/5  τρείς παρόντες δύο απόντες κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός απόφασης: 13/2012
Θέμα 3ο «Εκδίκαση ενστάσεων κατά της ανάρτησης Πολεοδομικής Μελέτης.»

Για  το  3ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  την  εισήγηση  έκανε  ο  Πρόεδρος  του  Συμβουλίου  της 
Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης ο οποίος είπε τα εξής:
«Κατά την ανάρτησης της Β΄ Φάσης της αναφερόμενης το θέμα μελέτης το οποίο περιλαμβάνει την 
οριστική πρόταση πολεοδομικής μελέτης δηλαδή το ρυμοτομικό σχέδιο με τους οικοδομήσιμους 
κοινόχρηστους  και  κοινωφελείς  χώρους,  τις  χρήσεις  γης,  τους  όρους  δόμησης  σύμφωνα  με  τις 
αναγκαιότητες και τα προγραμματικά μεγέθη για κοινωνικές υποδομές μετά τη διερεύνηση και του 
ισοζυγίου γης , τον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς σε γή σύμφωνα με το Ν.1337/83 υποβλήθηκαν  
συνολικά 1000 περίπου ενστάσεις οι οποίες ταξινομήθηκαν ανά υποενότητες, συντάχθηκε Πίνακας 
Ενστάσεων με τις γνωμοδοτήσεις της Μελετητικής εταιρείας.     
   Κατά το άρθρο 83 του Ν.3852/2010 « το συμβούλιο της Δημοτικής  κοινότητας εκφράζει γνώμες και 
διατυπώνει προτάσεις είτε με δική του πρωτοβουλία,  είτε κατόπιν παραπομπής από τα αρμόδια 
όργανα του Δήμου» σχετικά με «….με την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλασης της περιοχής».   
   Επειδή η οργάνωση της Κεντρικής Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, έχει  όλους τους σχετικούς 
φακέλους  αλλά  και  οι   ειδικοί  επιστήμονες     είναι  απασχολημένοι  σε  αυτές,   η  εκδίκαση των  
ενστάσεων αυτών από το Συμβούλιο μας περιέχει σοβαρότατους κινδύνους να μην είναι σωστή διότι 
το θέμα είναι εντελώς εξειδικευμένο.  
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   Φρονώ ότι το Συμβούλιό μας δεν πρέπει να εκφράσει γνώμη επί των ενστάσεων που υποβλήθηκαν  
και πρέπει να παραπέμψει στα ειδικά αρμόδια όργανα του Δήμου την εκδίκασή τους.
   Παρακαλώ όπως ενεργήσετε τα δέοντα».

Το θέμα τέθηκε σε συζήτηση όπου και ακούστηκαν  οι απόψεις όλων των Συμβούλων. 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΟΙΞΕΩΣ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Και παραπέμπει το θέμα στα αρμόδια όργανα του Δήμου Διονύσου λόγω αναρμοδιότητας του για 
την εκδίκαση των συγκεκριμένων ενστάσεων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 13/2012

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           ΤΑ  ΜΕΛΗ
                 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΟΙΞΗΣ                       1. ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ  ΧΡΥΣΑ
                                                                                         2. ΣΟΦΟΥΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
  

Ακριβές απόσπασμα 
Άνοιξη αυθημερόν

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Σ.Δ.Κ.Α.

Θεοφίλου Σπύρος 

 
  


