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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ     
ΔΗΜΟΣ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                                               ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α                                                 
Από το πρακτικό της  
19-03- 2021 συνεδρίασης του   
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                                        
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                                                           
ΑΔΑ 66ΧΦΩΞΚ-Ο36 
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ: 015/2021  
                                                                       ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 

ΠΕΡΙ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης Πρώτης Ανάρτησης 
Πράξης Εφαρμογής περιοχών επέκτασης του Εγκεκριμένου 
Ρυμοτομικού Σχεδίου στην Δ. Ε. Ανθούσας του Δήμου 
Παλλήνης (Αττικής). 
 
 

Σήμερα στις 19 του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ του έτους 2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 18:00 το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Παλλήνης συνήλθε σε συνεδρίαση, εξ΄ αναβολής της προκαθορισμένης 
καταρχάς συνεδρίασης στις 16/02/2021 ημέρα Τρίτη, λόγω ανωτέρας βίας από τα έκτακτα καιρικά 
φαινόμενα, κατ   εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, και σε συνδυασμό των όσων 
προβλέπονται στο άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ.Φυλ.55/τ.Α'/11-03-2020) 
"Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του" κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 005/12-03-2021 πρόσκλησης 
του ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΜΕΡΟΥ, ο οποίος και προεδρεύει στην εν λόγω συνεδρίαση.  
Παρών είναι, κατόπιν πρόσκλησης, και ο Δήμαρχος Αθανάσιος Ζούτσος. 
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ  αριθμ. πρωτ. 77233/13.11.2020 426 εγκύκλιο του υπουργείου 
Εσωτερικών,  
Η εν λόγω συνεδρίαση λαμβάνει χώρα μέσω τηλεδιάσκεψης.    
 
Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών τριάντα τριών 
(33) μελών παρευρέθηκαν παρόντα και τα είκοσι επτά (27) μέλη και ονομαστικά οι: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
ΣΜΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΜΕΡΤΖΑΝΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ–ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΕΛΙΣΣΑ-ΚΟΛΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ- ΖΙΝΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ)-
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΔΙΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ- ΤΣΙΤΖΙΚΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ- 
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ–ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ-ΠΑΝΟΥΣΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ- 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
ΜΑΚΡΗ ΡΑΧΗΛ-ΜΗΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΚΟΠΤΗ ΜΑΡΙΑ– ΜΙΛΙΑ. 
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ - ΡΙΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.  
Ανεξάρτητοι: ΚΟΥΤΣΙΚΟΥΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.  
ΑΠΟΝΤΕΣ: ΜΑΚΡΗ ΡΑΧΗΛ-ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΜΗΛΑΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΣΜΥΡΛΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 
Παρόντες οι: Πρόεδρος της Κοινότητας Ανθούσας: Μαρκουλής Γεώργιος. 
Πρόεδρος της Κοινότητας Παλλήνης: Κούτρα  Νικόλαος.  
Απών ο Πρόεδρος της Κοινότητας Γέρακα Αντωνόπουλος Λάμπρος 

Κατά τη συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης προσήλθε ο  ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
Κατά τη συζήτηση των προ ημερησίας διάταξης, προσήλθαν οι ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ και ΜΗΛΑΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ.  
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Εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του συμβουλίου είπε:   
H ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΡΟΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε» Ανάδοχος  της μελέτης «Κτηματογράφηση – 

πολεοδομική μελέτη επέκτασης – Πράξη εφαρμογής εκτός σχεδίου περιοχών κοινότητας 

Ανθούσας Αττικής»  μας υπέβαλλε την μελέτη «Α’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ  

ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε ΑΝΘΟΥΣΑΣ  ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ) » 

Στον Δήμο ΠΑΛΛΗΝΗΣ, θα πραγματοποιηθεί Α’ ανάρτηση της Πράξης εφαρμογής των περιοχών της 
Δ.Ε ΑΝΘΟΥΣΑΣ του Δήμου ΠΑΛΛΗΝΗΣ μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης του 
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ( ΦΕΚ 167ΑΑΠ/2016).  
Καλούνται οι ιδιοκτήτες, των οποίων τα γεωτεμάχια (ακίνητα), βρίσκονται εντός της παραπάνω 
Πολεοδομικής μελέτης, να λάβουν γνώση του Σχεδίου  της Πράξης Εφαρμογής, το οποίο θα αναρτηθεί 
διαδικτυακά ( λόγω των συνθηκών covid -19 )  
από ΔΕΥΤΕΡΑ 05-04-2021 έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-05-2021 στην ιστοσελίδα του Δήμου 
(www.pallini.gr  - Ανακοινώσεις ) 
 Όσοι εκ των ιδιοκτητών ενδιαφέρονται μπορούν να εξυπηρετηθούν ηλεκτρονικά καταθέτοντας 
αίτηση με το ΚΑΕΚ της ιδιοκτησίας τους στο email: press@pallini.gr Θα τους αποσταλεί 
απόσπασμα της πρότασης πράξης εφαρμογής και οι σχετικοί πίνακες, που αφορούν την 
ιδιοκτησία τους.  
Σε περίπτωση που απαιτείται μπορούν να ζητήσουν να ενημερωθούν τηλεφωνικά από την 
Τεχνική υπηρεσία στα τηλέφωνα 2106604649 -717 ώρες 9.00 π.μ.-12 μ. εκτός Παρασκευής) 
Όσοι έχουν αντιρρήσεις με τα στοιχεία της προτεινόμενης Πράξης Εφαρμογής, πρέπει μέσα στην 
αποκλειστική προθεσμία της ανάρτησης να καταθέσουν ΕΝΣΤΑΣΗ με το ΚΑΕΚ της ιδιοκτησίας τους 
πλήρως τεκμηριωμένη, στο πρωτόκολλο του Δήμου Παλλήνης (email: protokollo@0156.syzefxis.gov.gr 
τηλ 2106604678-713) αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους ενίστανται, συνοδευόμενη με 
αποδεικτικά στοιχεία που στοιχειοθετούν τις αντιρρήσεις τους.(Έντυπο ένστασης επισυνάπτεται) 
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 1337/83, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων της ως άνω περιοχής δεν έχουν υποβάλλει μέχρι σήμερα δήλωση 
ιδιοκτησίας, πρέπει να την υποβάλουν στο παραπάνω διάστημα στο πρωτόκολλο του Δήμου. Γίνεται 
γνωστό στους ιδιοκτήτες, ότι αν δεν υποβληθεί δήλωση Ιδιοκτησίας: α) είναι αδύνατη οποιαδήποτε 
δικαιοπραξία εν ζωή και αυτοδικαίως και απολύτως άκυρη, εφόσον πραγματοποιηθεί, β) δεν θα 
χορηγείται άδεια οικοδομής στο ακίνητο και γ) στον Πίνακα της Πράξης Εφαρμογής το ακίνητο θα 
φαίνεται αγνώστου ιδιοκτήτη. 
Για Ενημέρωση–Διόρθωση–Συλλογή Δηλώσεων Ιδιοκτησίας και συνοδευτικών εγγράφων όπως επίσης 
και τυχόν ενστάσεων (Άρθρο 12 Ν. 1337 & Ν. 2242/94), κάθε ιδιοκτήτης (πλήρη κυριότητα, ψιλή 
κυριότητα, επικαρπία) μαζί με την δήλωση ιδιοκτησίας (έντυπο που επισυνάπτεται η ευρίσκεται στο 
διαδίκτυο) απαιτείται να υποβάλει: 
Συμβόλαιο ιδιοκτησίας μέχρι και πριν την ημερομηνία 28-05-2014( απλή φωτοτυπία) 
Πιστοποιητικά μεταγραφής των τίτλων ιδιοκτησίας (απλή φωτοτυπία) 
Πρόσφατο πρωτότυπο μερίδας του κάθε ιδιοκτήτη (πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία) του 
ακινήτου πριν από 28-05-2014 μέχρι σήμερα (πρωτότυπο από υποθηκοφυλακείο). 
Πιστοποιητικά βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων (πρόσφατα πρωτότυπα από υποθηκοφυλακείο). 
Κτηματολογικό φύλλο ακινήτου και Κτηματολογικό διάγραμμα από το Εθνικό κτηματολόγιο (Προσφατα). 
Όσοι εκ των ιδιοκτήτων έχουν αποκτήσει εμπράγματο δικαίωμα ιδιοκτησίας στην παραπάνω 
περιοχής μετα τις 05-9-2017 (Οριστικοποίηση του Εθνικού Κτηματολογίου μαζι με την δηλωση 
ιδιοκτησίας (έντυπο που επισυνάπτεται η ευρίσκεται στο διαδίκτυο) απαιτείται να υποβάλλουν: 
Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ( απλή φωτοτυπία)  

Κτηματολογικό φύλλο ακινήτου και Κτηματολογικό διάγραμμα από το Εθνικό κτηματολόγιο 

http://www.pallini.gr 
mailto:press@pallini.gr
mailto:protokollo@0156.syzefxis.gov.gr
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Μετά από διαλογική συζήτηση,  το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, όπως φαίνεται και στα  
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, και κατόπιν σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ομόφωνα 

Εγκρίνει την Α’ ανάρτηση της Πράξης εφαρμογής των περιοχών της Δ.Ε ΑΝΘΟΥΣΑΣ του Δήμου 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού 
σχεδίου (ΦΕΚ 167ΑΑΠ/2016).  
Οι ιδιοκτήτες, των οποίων τα γεωτεμάχια (ακίνητα), βρίσκονται εντός της παραπάνω Πολεοδομικής 
μελέτης, θα λάβουν γνώση του Σχεδίου της Πράξης Εφαρμογής, το οποίο θα αναρτηθεί διαδικτυακά 
(λόγω των συνθηκών covid-19) από ΔΕΥΤΕΡΑ 05-04-2021 έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-05-2021 στην 
ιστοσελίδα του Δήμου (www.pallini.gr-Ανακοινώσεις) 
Απών από τη ψηφοφορία ο ΜΗΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ.  
 
Ορθή επανάληψη σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. 10122/01-04-2021 σχετικής διόρθωσης από την Τεχνική 
Υπηρεσία αναφορικά με την ορθή αναγραφή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης protokollo@0156.syzefxis.gov.gr    

          Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό: 015/2021. 
                                                                           

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

 

        Ο   Πρόεδρος 
     Κων/νος Σμέρος                         
 

Έπονται 28 υπογραφές 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 
                                                                         Ο   Πρόεδρος 

                                                                        Κων/νος Σμέρος      
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