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και ∆ηµοτική- Κοινοτική Περιουσία στην εντός σχεδίου 
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Προς: ippokrateiospoliteia@gmail.com 
Κοιν.: ∆ΡΟΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ <g.drosos@ypes.gr>, "Kon A. Krawaritis" <kraw@otenet.gr>, SAKIS 
<saki@ath.forthnet.gr> 

���������� Προς το �∆.Σ. �ΣΟΙΠ  

� 

���������� �Αξιότιµοι κύριοι, 

� 

Σε συνέχεια της α̟ό 13-4-2011 ηλεκτρονικής ε̟ιστολής µου ̟ρος τον ΣΟΙΠ,� η 
ο̟οία ό̟ως ̟ροφορικά µε ̟ληροφορήσατε θα α̟αντηθεί µετά α̟ό συνεδρίαση� του 
∆.Σ. και για την ̟ληρέστερη ενηµέρωση µου αλλά και των µελών του συλλόγου� 
̟αρακαλώ να συµ̟εριλάβετε στην α̟άντηση σας για τα� θέµατα της ∆ηµοτικής- 
Κοινοτικής Περιουσία, της ολοκλήρωσης των Έργων Υ̟οδοµής, της είσ̟ραξης 

Τέλους Ακίνητης Περιούσιας α̟ό τα µη ηλεκτροδοτούµενα ακίνητα� στην εντός 
σχεδίου ̟εριοχή «ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΑΣ» τα εξής :  

� 

Ποιά είναι τα Ο.Τ. , η έκταση� και η ̟ροβλε̟όµενη χρήση ενός εκάστου α̟ό το 
σχέδιο ̟όλης� των κοινοχρήστων και των κοινωφελών� της «ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΑΣ»; 

� 

Ποιο είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς σήµερα κάθε κοινοχρήστου και 
κοινωφελή χώρου ; 

� 

Ποιά η θέση του ∆.Σ. του ΣΟΙΠ για την ιδιοκτησία των κοινωφελών χώρων της 
̟εριοχής α̟ό τις ̟αρακάτω διαφορετικές εκδοχές : 

� 

1.    Ανήκουν ιδιοκτησιακά στον ∆ήµο Ωρω̟ού σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία , �νοµολογία και την γνωµοδότηση του νοµικού συµβούλου της Κοινότητας 
Αφιδνών ;�  
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2.    Ανήκουν εξ αδιαιρέτου� και ̟οσοστιαία� στους νυν ιδιοκτήτες των� 1876 
οικο̟εδικών µερίδων ̟ου συµ̟εριλαµβάνονται� στην εντος σχεδίου ̟εριοχή ; 

3.    Ανήκουν στον οικοδοµικό συνεταιρισµό «∆ιεθνής Ι̟̟οκράτειος 
Πολιτεία ΣΥΝΠΕ» µη κερδοσκο̟ικού χαρακτήρα ΝΠΙ∆ και αν ναι για ̟οιο σκο̟ό 
αυτός θα τα αξιο̟οιήσει και ε̟΄ ωφελεία ̟οίων ; 

4.    Αναγνωρίζονται α̟οκλειστικά ιδιοκτησιακά δικαιώµατα 
µεµονωµένων ιδιωτών ̟ου ̟ροβάλλονται α̟ό τους ιδίους� σε ορισµένους� εξ΄ αυτών� 
των κοινωφελών� χώρων ;�  

� 

Προς ̟οία ∆ηµόσια Αρχή ̟ροσανατολίζεται το ∆.Σ. του ΣΟΙΠ να α̟ευθυνθεί 
και ̟ότε για την δια̟ίστωση και καταγραφή του βαθµού ολοκλήρωσης των 
̟ροβλε̟οµένων έργων υ̟οδοµής της ̟εριοχής ;�  

� 

Ποιές ενέργειες ̟ρόκειται να εκδηλώσει ο ΣΟΙΠ για� την ολοκλήρωση των 
έργων υ̟οδοµής, ̟ρος ̟οιά κατεύθυνση, ̟ότε, µε τι χρηµατοδότηση και ̟οιο 
χρονοδιάγραµµα ; 

� 

Ποια είναι η θέση του ∆.Σ. για την ανέγερση νη̟ιαγωγείου και δηµοτικού 
σχολείου σε καθορισµένα (α̟ό ̟οιόν ;) Ο.Τ. α̟ό τα διαθέσιµους ̟ρος το σκο̟ό αυτό 
χώρους της ̟εριοχής, µε δεδοµένα τις ΚΥΑ ̟ου έχουν εκδοθεί για την ίδρυση 
νη̟ιαγωγείου και δηµοτικού, την αίτηση ακύρωσης στα αρµόδια ∆ιοικητικά 
δικαστήρια ̟ου έχει καταθέσει η ̟ροηγούµενη Κοινοτική Αρχή για την ίδρυση 
νη̟ιαγωγείου, αλλά και την ̟ιεστική α̟αίτηση� κατασκευής σχολικού συγκροτήµατος 
(βρεφονη̟ιακού σταθµού, νη̟ιαγωγείου, δηµοτικού, γυµνασίου) για εξυ̟ηρέτηση των 
αναγκών των µαθητών της Κοινότητας Αφιδνών στην ο̟οία ανήκει η ̟εριοχή της 
«ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΑΣ» ;�  

� 

Με δεδοµένα τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία, ότι το Τέλος Ακίνητης 
Περιούσιας είναι νοµοθετηµένο έσοδο και α̟οτελεί αντα̟οδοτικό τέλος, να µας 
̟ληροφορήσετε : α) σε ̟οιες ενέργειες θα ̟ροβείτε ̟ροκειµένου να εισ̟ράξει ο ∆ήµος 
Ωρω̟ού� το Τέλος Ακίνητης Περιούσιας α̟ό τα µη ηλεκτροδοτούµενα ακίνητα και β) τι 
σκο̟εύετε να ̟ροτείνετε για την αξιο̟οίηση της ̟εριοχής µέσω αυτού του 
αντα̟οδοτικού� εσόδου ; 

� 

Τέλος ̟ρόκειται το νυν ∆.Σ. να διατηρήσει ή όχι τον ίδιο νοµικό σύµβουλο 
̟ου είχε ορίσει το ̟ροηγούµενο ∆.Σ. για να αντιµετω̟ίσει ο ΣΟΙΠ τα ̟αρα̟άνω 
̟ολυσύνθετα θέµατα ̟ου αναστέλλουν κατά την εκτίµηση µου την δυναµική� 
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ανά̟τυξη της ̟εριοχής ; 

� 

���  

���������Με εκτίµηση�  

� 

������� ������Παναγιώτης Α. Πάντος 

���� Αθήνα, �25-04-2011 

� 

� 

� 

� 

******************************************************************************************
******************************************************************************************
******************************************************************************************* 

From: Panagiotis Pantos [mailto:ppantos@hol.gr]  
Sent: Wednesday, April 13, 2011 10:54 PM 
To: ∆ΡΟΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (g.drosos@ypes.gr); Kon A. Krawaritis; info@compactad.gr; SAKIS 
Cc: 'ippokrateiospoliteia@gmail.com' 
Subject: « Έργα Υποδοµής, είσπραξη Τέλους Ακίνητης Περιούσιας και ∆ηµοτική- Κοινοτική Περιουσία 
στην εντός σχεδίου περιοχή «ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΑΣ» της Κοινότητας Αφιδνών» 

  

  

Ο δηµοτικός σύµβουλος κ. ∆ηµήτρης  Κιούσης καταγγέλλει κατά το πλέον επίσηµο 
τρόπο στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ωρωπού  την συµπεριφορά του Αντιδηµάρχου κ. 
Βαγγέλη Πάντου προερχόµενου από τη κοινότητα Αφιδνών µε ονόµατα και γεγονότα και 
αναφέρεται στην γνωστή σύσκεψη στο ΥΠΕΚΑ που προκάλεσε και επέτυχε µετά από 
πολύµηνη προσπάθεια ο ΣΟΙΠ και ειδικότερα ο πρόεδρος κ. Κώστας 
Κραββαρίτης  για τα θέµατα της περιοχής «ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΑΣ» της κοινότητας Αφιδνών.  

Περιµένω από την νέα διοίκηση του ΣΟΙΠ την δηµόσια θέση της  επί των 
γεγονότων αν το επιθυµεί αλλά ιδιαίτερα επί  των θεµάτων Έργων  Υποδοµής, 
είσπραξης Τέλους Ακίνητης Περιούσιας και ∆ηµοτικής- Κοινοτικής Περιουσία 
στην εντός σχεδίου περιοχή «ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΑΣ» που στην επιτροπή διαβούλευσης του 
∆ήµου Ωρωπού  η κ. Κάτια ∆ηµητρόπουλου έχει από εβδοµάδος (06-04-2011)  ήδη 
κάνει γνωστά και έχουν καταγράφει και κατατεθεί στα τηρούµενα πρακτικά από τον 
∆ήµο για τα οποία η δηµόσια θέση της επιβάλλεται .  
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Παναγιώτης Πάντος 

  

Ο δηµοτικός σύµβουλος κ. ∆ηµήτρης �Κιούσης καταγγέλλει 

http://www.youtube.com/user/2102524682#p/a/u/0/Jq6yI2dwznI 

� 

� 

� 

� 
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