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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Αυτοτελές Τµήµα  
Υποστήριξης των  Πολιτικών Οργάνων 
Ταχ. ∆/νση: Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
Τ.Κ. 136 73, Αχαρνές 
Συντάκτης: A. Σπανάκης 
Τηλ.: (+30)  213 2072398  -  399 
Fax:  (+30)  213 2072396 
E-mail: dhmsym@acharnes.gr 
 
Απόσπασµα από το 3o   Πρακτικό                                                                                                        
Αριθµ. Αποφ:29 
Αριθµ. Θέµατος στην ηµερήσια διάταξη 31o                                                                                                          
Συνεδρίαση της 20/2/2017                                                                                                                          
Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε  
η πρόσκληση 10533/16/2/2017 
 
 
              ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 
            
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
1.Τσουκαλάς Ηλίας                                                                                     1.Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης                                                                          
2.Τοπαλίδης Ευστάθιος                                                                                 2.Γιαµαρέλος Γεώργιος                                                                      
3.Βρεττός Μιχάλης                                                                                     3.Κατσούρος Σπυρίδων                                                                                  
4.Βρεττός Σπύρος                                                                                      4.Κοσµίδου Λουίζα                                                                                     
5.Γιαννακόπουλος ∆ηµήτριος                                                           5.Λαζάρου Ιωάννης                                                                                     
6.Ρούσσας Κωνσταντίνος                                                                                6.Μηλιώρη Αφροδίτη                                                                                    
7.∆ασκαλάκης Γεώργιος                                                                                 7.Μουκάνης Μαρίνος                                                              
8.Παντελιά Εύη                                                                                        8.Ντούρος Σωτήριος                                                                                    
9.Ζητούνης Ηλίας                                                                                      9.Σασαρίδης Κωνσταντίνος                                                                              
10.Καµπόλης Οδυσσέας                                                      10.Τοπαλλιανίδης Βασίλειος                                                                             
11.Κατάρας Αναστάσιος                                                                                  11.Τσάτσης Νικόλαος                                                                                    
12.Κοσµίδης Παναγιώτης                                                                                 12.Χαριτίδη Μαρία                                               
13.Συρινίδης Θεόδωρος                                                                                  13.Αγγελοπούλου Παναγιώτα                                                                              
14.Πολυµενέας Παναγιώτης                                                                               14.Αφουξενίδης Θεόφιλος                                                                                
15.Ναυροζίδου Μαρία                                  15.Λαζάρου Βασίλειος                                                                                   
16.Σταύρου Γεώργιος                                                                                 16.Ξαγοράρης Νικόλαος                                                                                  
17.Ποιµενίδης Γεώργιος                                                                                 17.Ορφανίδης Χαράλαµπος                                                                                
18.Παλιούρας Αντώνιος                                                                                  18.Σαχσανίδη Ελένη                                                                        
 19.Σιδηρόπουλος Γεώργιος                                                                               
  20.Χίος Αναστάσιος                                                                                     
 21.Χριστοπούλου Σοφία                                                                                  
 22.Πεδιαδίτης Στέργιος                                                                                 
 23.Ποιµενίδου Όλγα                                                     
  24.Γρηγοριάδης Παναγιώτης                                                                              
  25.Μιχαηλίδης ∆ηµήτριος                                                                                
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 26.Ευθυµιάδου Τουµανίδη Γεωργία                                                                        
  27.Παπαδόπουλος Πολύκαρπος                                                                             
 
 
                                                 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
κος Ιωάννης Κασσαβός νόµιµα προσκεκληµένος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση. 
 
Κατά την διάρκεια των ανακοινώσεων o Κος Πρόεδρος δηλώνει στο Σώµα ότι 
προσήλθε στην συνεδρίαση η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Ποιµενίδου Όλγα.  
Πριν την εκφώνηση του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι κ.κ. Σαχσανίδη Ελένη, Σιδηρόπουλος Γεώργιος και Ορφανίδης 
Χαράλαµπος δηλώνουν στο Σώµα ότι αποχωρούν από την συνεδρίαση. 
  
Κατά την διάρκεια της συζήτησης του 3ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης 
προσήλθε  στην συνεδρίαση η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Αγγελοπούλου Παναγιώτα.  
 
Πριν την εκφώνηση του 5ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης o Κoς Πρόεδρος 
ανακοινώνει στο Σώµα ότι αποχωρεί από την συνεδρίαση ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος 
κος Χίος Αναστάσιος.  
 
Κατά την διάρκεια της συζήτησης του 5ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης o Κoς 
Πρόεδρος ανακοινώνει στο Σώµα ότι αποχωρεί από την συνεδρίαση ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κος Ξαγοράρης Νικόλαος.  
 
Πριν την εκφώνηση του 6ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ο Κος Πρόεδρος 
ανακοινώνει στο Σώµα ότι αποχωρούν από την συνεδρίαση οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
κ.κ. Λαζάρου Βασίλειος και Αγγελοπούλου Παναγιώτα. Επίσης κατά την διάρκεια 
της συζήτησης του ίδιου θέµατος δηλώνουν στο Σώµα ότι αποχωρούν από την 
συνεδρίαση οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Αφουξενίδης Θεόφιλος και Ποιµενίδου 
Όλγα. 
 
Πριν την εκφώνηση του 11ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης  ο Κος Πρόεδρος 
ανακοινώνει στο Σώµα ότι αποχωρεί από την συνεδρίαση ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος 
κ. Πεδιαδίτης Στέργιος. 
 
Μετά την εκφώνηση του 21ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης  ο Κος Πρόεδρος 
ανακοινώνει στο Σώµα ότι αποχωρεί από την συνεδρίαση η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα 
Χριστοπούλου Σοφία. 
 
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου µεταξύ του (ΚΧ) 
910 & Ο.Τ. 911 της Π.Ε. «Αγ. Πέτρος Β΄» 

 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. κ. Ρούσσας Κωνσταντίνος αφού διαπιστώνει νόµιµη 

απαρτία, παρισταµένων µελών  31εκ του συνόλου 45 ∆ηµοτικών Συµβούλων 
κηρύσσει την έναρξη της 3ης Τακτικής Συνεδρίασης της 20/2/2017 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου φέρνει προς συζήτηση  στο Σώµα 
το 31ο  θέµα της ηµερήσιας  διάταξης  που αφορά «Τροποποίηση του 
εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου µεταξύ του (ΚΧ) 910 & Ο.Τ. 911 της Π.Ε. «Αγ. 
Πέτρος Β΄» και δίνει το λόγο στον Αντιδήµαρχο των Τεχνικών Υπηρεσιών Κο 
Πολυµενέα Παναγιώτη ο οποίος παρουσιάζει την εισήγηση του Τµήµατος 
Πολεοδοµικών Εφαρµογών η οποία αναγράφει τα εξής:      

Σας διαβιβάζουµε  την υπ΄αριθµ. 67369/4123/2016 αίτηση της εταιρείας 
«MISS SANDY ABEE», όπου σύµφωνα µε το τοπογραφικό διάγραµµα του 
Αγρονόµου & Τοπογράφου Μηχ/κού Φλώκου Ι. Χρήστου & την τεχνική έκθεση 
αυτού,  αιτείται τα παρακάτω: 

Την τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου µεταξύ του 
κοινόχρηστου χώρου (ΚΧ-Πράσινο) 910 & του Ο.Τ. 911 της Π.Ε. Αγ. Πέτρος Β΄» 
όπου βρίσκεται σε εξέλιξη ήδη η άρση απαλλοτρίωσης για το οποίο έχει ληφθεί η 
υπ΄αριθµ. 145/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αχαρνών, 
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της  ιδιοκτησίας του κ. Βρεττού Ιωάννη, µε Κ.Α. 190501 στο ΟΤ (ΚΧ)910 της Π.Ε. 
«Αγ. Πέτρος Β΄».   

Πιο συγκεκριµένα µε την παρούσα πρόταση αιτείται: 

Α)Τον αποχαρακτηρισµό των αµφότερων τµηµάτων του νέου Ο.Τ. 910Α που 
δηµιουργούνται µε την υπό εξέλιξη άρση απαλλοτρίωσης,  στο (ΚΧ)910, δηλαδή 
για τα νέα Κ.Χ.. 910 & 910Β από χώρο Πρασίνου σε οικοδοµήσιµο χώρο και την 
διάθεση αυτών στην Τράπεζα Γης του ∆ήµου. 

Β) Την συνένωση των νέων (ΚΧ) 910-910Β µε το προς άρση νέο Ο.Τ. 910Α   
απαλείφοντας τους αµφότερους πεζόδροµους δυτικά και ανατολικά του νέου Ο.Τ. 
910Α  δηµιουργώντας έτσι έναν ενιαίο πλέον οικοδοµήσιµο χώρο. 

Γ) Την συνένωση του ενιαίου πλέον οικοδοµήσιµου χώρου που 
δηµιουργείται, µε το Ο.Τ.911 απαλείφοντας τον πεζόδροµο βόρεια του 
υφιστάµενου (ΚΧ)910.  

Με την πρόταση αυτή η αιτούσα εταιρεία, αναφέρει ότι έχει έννοµο 
συµφέρον, σύµφωνα µε το άρθρο 12 παρ. 3 του Ν. 1337/83 και απώτερος σκοπός 
της είναι η αγορά των προς αποχαρακτηρισµό κοινόχρηστων χώρων, από την 
τράπεζα γης του ∆ήµου και η επέκτασή της σε αυτούς τους χώρους, διότι ήδη έχει 
υπογραφεί προσύµφωνο αγοράς (13200/22-08-2016),  για την προς άρση 
ιδιοκτησία του κ. Βρεττού Ιωάννη. Επίσης αναφέρει ότι στην  Π.Ε. «Αγ. Πέτρος 
Β΄» υπερκαλύπτεται το ποσοστό 10% για χώρους πρασίνου και η παρούσα 
πρόταση εξυπηρετεί το ∆ήµο ως προς τις οικονοµικές δυσχέρειες που διανύει λόγω 
του προγράµµατος Σ.Ο.Ε. -οικονοµικής εξυγίανσης-οικονοµικό παρατηρητήριο. 

 
Η Επιτροπή Χωροταξίας µε την υπ΄αριθµ.15/2016 γνωµοδότηση του υπ΄αριθµ. 

5/16-11-2016 Πρακτικού γνωµοδότησε κατά πλειοψηφία τα παρακάτω: 

Α) Αποδέχεται τον αποχαρακτηρισµό των αµφότερων τµηµάτων του νέου 
Ο.Τ.910Α, που δηµιουργήθηκε µε την υπό εξέλιξη άρση απαλλοτρίωσης, στο (ΚΧ) 
910, δηλαδή για τα νέα ΚΧ 910-910Β από Χώρο Πρασίνου σε οικοδοµήσιµο χώρο 
και την διάθεση αυτών στην Τράπεζα Γης του ∆ήµου. 

Β) Αποδέχεται την συνένωση των νέων (ΚΧ) 910 – 910Β µε το προς άρση 
νέο Ο.Τ. 910Α απαλείφοντας τους αµφότερους πεζόδροµους δυτικά και ανατολικά 
του νέου Ο.Τ. 910Α, δηµιουργώντας έτσι έναν ενιαίο πλέον οικοδοµήσιµο χώρο. 

Γ) Αποδέχεται την συνένωση του ενιαίου πλέον οικοδοµήσιµου χώρου που 
δηµιουργείται µε τον Ο.Τ. 911 απαλείφοντας τον πεζόδροµο βόρεια του 
υφιστάµενου (ΚΧ) 910. 

Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η  υπηρεσία µας, δεν συµφωνεί µε 
πολεοδοµικές ρυθµίσεις που επιφέρουν µείωση των εγκεκριµένων κοινόχρηστων 
και κοινωφελών χώρων, µε συνέπεια την επιδείνωση του οικιστικού περιβάλλοντος 
και τη στέρηση των ελεύθερων-αδόµητων χώρων της πόλης. Σύµφωνα µε την 
παρ. 1, άρθρο 3 του Ν.4315/2014(ΦΕΚ269Α /24-12-2014), µε την οποία 
αντικαταστάθηκε η παρ. 4α του άρθρου 29 του Ν.2831/2000, «….Επιτρέπεται η 
µείωση όταν η τροποποίηση γίνεται λόγω άρσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, η 
οποία: α)είτε γίνεται σε συµµόρφωση αποφάσεων των αρµόδιων δικαστηρίων, µε 
τις οποίες ακυρώνεται η άρνηση της διοίκησης να άρει την απαλλοτρίωση β)είτε 
έχει αρθεί αυτοδικαίως µετά την παρέλευση δεκαπενταετίας από την έγκριση του 
ρυµοτοµικού σχεδίου, µε το οποίο επιβλήθηκε για πρώτη φορά η ρυµοτοµική 
απαλλοτρίωση ή δέσµευση του ακινήτου γ)είτε έχει αρθεί αυτοδικαίως µετά την 
παρέλευση πενταετίας από την κύρωση της σχετικής πράξης εφαρµογής ή της 
πράξης αναλογισµού», λαµβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις και τους 
περιορισµούς του άρθρου 32 του Ν.4067/2012, όπως ισχύει.  
       Τέλος ο Κος Πρόεδρος προτείνει την λήψη της σχετικής απόφασης. 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

Αφού έλαβε υπόψη: 

α)τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010,  

β)την εισήγηση του Τµήµατος Πολεοδοµικών Εφαρµογών 

γ)την υπ’ αριθµ.35/07-12-2016 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(µε 14 ψήφους υπέρ και 4 κατά των κ.κ Βρεττού Μιχάλη, Βρεττού Σπυρίδωνα, 
Κατάρα Αναστάσιου και Καµπόλη Οδυσσέα) 

  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

Α)Την Τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου µεταξύ του (ΚΧ) 910 
& Ο.Τ. 911 της Π.Ε. «Αγ. Πέτρος Β΄» σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ.15/2016 
γνωµοδότηση της Επιτροπής Χωροταξίας του υπ΄ αριθµ. 5/16-11-2016 Πρακτικού 
και την µε αριθµό 35/07-12-2016 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
 
Β) Τέλος το ∆.Σ. αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον Κο ∆ήµαρχο. 
 

 
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ρούσσας Κωνσταντίνος 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  - 
 
ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ  
Βρεττός Μιχάλης, Βρεττός Σπύρος, Γιαννακόπουλος ∆ηµήτριος, ∆ασκαλάκης 
Γεώργιος, Ζητούνης Ηλίας, Καµπόλης Οδυσσέας, Κατάρας Αναστάσιος, Κοσµίδης 
Παναγιώτης, Ναυροζίδου Μαρία, Παλιούρας Αντώνιος, Παντελιά Εύη, Ποιµενίδης 
Γεώργιος, Πολυµενέας Παναγιώτης, Σταύρου Γεώργιος, Συρινίδης Θεόδωρος, 
Τοπαλίδης Ευστάθιος, Τσουκαλάς Ηλίας 

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 
 
 
 

ΡΟΥΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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