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Αμηόηηκε θ. Δήκαξρε,
ρεηηθά κε ηα ππ’ αξηζκ. 20, 21 θαη 22 ζέκαηα* ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο
Σαθηηθήο

πλεδξίαζεο

ηνπ

Δεκνηηθνύ

πκβνπιίνπ

πνπ

πξόθεηηαη

λα

πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 18.01.2016, θαη ζπγθεθξηκέλα
20. Λήςε απόθαζεο επί ηνπ απνραξαθηεξηζκνύ ηνπ αθηλήηνπ πνπ
απνηειεί ηκήκα ηνπ

ρώξνπ Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ ζην Ο.Σ. Γ666α, ζηελ

Πνιενδνκηθή Γλόηεηα 4 (Κσλζηαληηλνπνιηηώλ) ηεο ΔΓ Ππιαίαο ηνπ Δήκνπ
Ππιαίαο-Υνξηηάηε (Ιδηνθηεζία Κσλ. Καξαβαζίιε θ.ιπ.) ζε εθαξκνγή ηεο ππ’
αξηζκ. Α243/2011 απόθαζε ηνπ Γ’ Σξηκεινύο Σκήκαηνο ηνπ Δηνηθεηηθνύ
Πξσηνδηθείνπ Θεζ/λίθεο(Δ.Π.Θ.).
21. Λήςε απόθαζεο επί ηνπ απνραξαθηεξηζκνύ ηνπ αθηλήηνπ πνπ
απνηειεί ηκήκα ηνπ ρώξνπ Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ ζην Ο.Σ. Γ666α, ζηελ
Πνιενδνκηθή Γλόηεηα 4 (Κσλζηαληηλνπνιηηώλ) ηεο ΔΓ Ππιαίαο ηνπ Δήκνπ
Ππιαίαο-Υνξηηάηε (ηδηνθηεζίαο ησλ θ. Βαζίιεηνπ Μπαθίξα, Γιπηλίθεο Λέξα
θ.ιπ.) ζε εθαξκνγή ηεο ππ’ αξηζκ. 2420/2012 απόθαζε ηνπ η’ Σξηκεινύο
Σκήκαηνο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Θεζ/λίθεο (Δ.Π.Θ.).
22. Λήςε απόθαζεο επί ηνπ απνραξαθηεξηζκνύ ηνπ αθηλήηνπ πνπ
απνηειεί ηκήκα ηνπ ρώξνπ Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ ζην Ο.Σ. Γ666α, ζηελ
Πνιενδνκηθή Γλόηεηα 4 (Κσλζηαληηλνπνιηηώλ) ηεο ΔΓ Ππιαίαο ηνπ Δήκνπ

Ππιαίαο-Υνξηηάηε (Ιδηνθηεζίαο θ Μαξίαο Σξάθα) ζε εθαξκνγή ηεο ππ’
αξηζκ. 1430/2010

Απόθαζεο ηνπ Θ΄ Σξηκεινύο Σκήκαηνο Δηνηθεηηθνύ

Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο (Δ.Π.Θ.).
θαη ηελ απόθαζε πνπ θαιείζηε λα ιάβεηε σο Δεκνηηθό πκβνύιην, παξαθαινύκε
λα

ιάβεηε

ζνβαξά

ππόςε

ηελ

επηζπκία

ηνπ

πλδέζκνπ

Καηνίθσλ

λα

εμαθνινπζήζεη ν ραξαθηεξηζκόο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ σο θνηλσθεινύο ρώξνπ
εθπαίδεπζεο γηα ηελ αλέγεξζε Γπκλαζίνπ – Λπθείνπ όπσο πξνβιέπεη ην Γεληθό
Πνιενδνκηθό ρέδην ηνπ Δήκνπ Ππιαίαο (ΦΓΚ 47Δ/26-1-1988 θαη ΦΓΚ 811Δ/14-111988) εδώ θαη 27 ρξόληα, εγθξίζεθε από ηνλ ΟΡΘΓ θαη εθθξεκεί ε ηειηθή έγθξηζή
ηνπ από ην ΤΠΓΚΑ.
Δελ είκαζηε αξκόδηνη λα ππνδείμνπκε ηνλ ηξόπν, σζηόζν ζεσξνύκε όηη
ηπρόλ άξζε ηνπ θνηλσθεινύο ραξαθηήξα ηνπ ππόςε ρώξνπ ζα δεκηνπξγήζεη
ζημανηικό έλλειμμα φς προς ηην κάλσυη ηφν αναγκών ηοσ πολεοδομικού
ζτεδιαζμού ηης περιοτής και θα επιθέρει ζημανηική δσζτέρεια ζηη
λειηοσργία ηοσ Σσνοικιζμού. Η πνιενδνκηθή αλαγθαηόηεηα δηαηήξεζεο ηεο
δέζκεπζεο αθηλήηνπ σο ρώξνπ εθπαίδεπζεο είλαη δεδνκέλε, πνιύ πεξηζζόηεξν
πνπ είναι γνφζηά ηα προβλήμαηα ζτολικής ζηέγης ζηο Σσνοικιζμό μας
(Δημοηικό και Γσμνάζιο – Λύκειο), προβλήμαηα ποσ επιηείνονηαι καη΄
ανηανάκλαζη ηφν προβλημάηφν ζτολικής ζηέγης ζηη Δημοηική Ενόηηηα
Πσλαίας.
Εκηιμούμε όηι ο Δήμος σπηρεηώνηας ηο Δημόζιο Σσμθέρον οθείλει να
μην προτφρήζει ζε ενέργειες ποσ οδηγούν ζηην άρζη ηοσ ταρακηηριζμού
ηοσ ζσγκεκριμένοσ τώροσ φς κοινφθελούς, να προζηαηεύζει ηο τώρο ώζηε
να μην απφλέζει ηο δημόζιο ταρακηήρα ηοσ.
Ωο εθ ηνύηνπ, όζνλ αθνξά ζην πεξηερόκελν ηεο από 23-11-2015 εηζήγεζεο
ηεο Τπεξεζίαο (ζπληάθηεο: ηέξγηνο Κπξηαδήο) πξνο ην Δεκνηηθό πκβνύιην,
ζπκθσλνύκε κε ην γεληθό πλεύκα ηεο πεξί κε άξζεο ηεο ξπκνηνκηθήο
απαιινηξίσζεο (ε νπνία ζα θαζηζηνύζε ηα ελ ιόγσ νηθόπεδα, νηθνδνκήζηκα),
αιιά αλαξσηηόκαζηε θαηά πόζνλ ην λα ηεζνύλ σο ππόρξενη γηα ηελ θαηαβνιή
απνδεκίσζεο νη ηδησηηθνί νηθνδνκηθνί ζπλεηαηξηζκνί «Η Κσλζηαληηλνύπνιηο» θαη
«Η Πξόνδνο» θαη όρη ν Δήκνο Ππιαίαο – Υνξηηάηε, ζπληείλεη ηειηθά πξνο ηνλ
επηδησθόκελν ζηόρν ηεο δηαζθάιηζεο ηνπ θνηλσθεινύο ραξαθηήξα ηνπο.
Λόγσ ηεο πξναλαθεξόκελεο επηθύιαμεο, αιιά θαη γηα ηε δηαηύπσζε κηαο
ζπλνιηθόηεξεο εκπεξηζηαησκέλεο άπνςεο γηα ην όιν δήηεκα εθ κέξνπο ησλ
θαηνίθσλ ηνπ ζπλνηθηζκνύ Κσλζηαληηλνππνιηηώλ, ν ύλδεζκνο πξνρώξεζε ζε
Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειώλ ηνπ ζηηο 08.01.2016 θαηά ηελ νπνία
απνθαζίζηεθε, κεηαμύ άιισλ, ε ιήςε λνκηθήο γλσκνδόηεζεο πξνθεηκέλνπ λα ηελ
λα πξνζθνκίζεη ζην Δεκνηηθό πκβνύιην ηεο 18.01.2016.

Καηόπηλ ηνύηνπ, θαη ζε ζπλέρεηα ηεο παξνύζαο επηζηνιήο, ζα θαηαζέζνπκε
ελώπηνλ ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ:





ηελ απόθαζε ηεο από 08.01.2016 έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ
πλδέζκνπ
ππνγξαθέο θαηνίθσλ ηνπ πλνηθηζκνύ Κσλζηαληηλνππνιηηώλ πνπ δεηνύλ
ΝΑ ΜΗΝ ΑΡΘΓΙ ν ραξαθηεξηζκόο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νηθνπέδσλ σο
θνηλσθειώλ
λνκηθή γλσκνδόηεζε επί ησλ ελ ιόγσ ζεκάησλ

πξνθεηκέλνπ λα ηεζνύλ ππόςε ησλ Δεκνηηθώλ πκβνύισλ.
Γπίζεο, δεηνύκε λα καο δνζεί ν ιόγνο ζην Δεκνηηθό πκβνύιην ώζηε λα
εθζέζνπκε, εθ κέξνπο ησλ θαηνίθσλ ηνπ ζπλνηθηζκνύ Κσλζηαληηλνππνιηηώλ ηνπο
νπνίνπο θαη εθπξνζσπνύκε, ηηο απόςεηο καο επί ηνπ ηόζν ζεκαληηθνύ γηα ηνλ
ζπλνηθηζκό καο απηνύ δεηήκαηνο.

Με εθηίκεζε,

Σν δ.ζ. ηνπ ΚΚ
Γιάννης Κεζζόποσλος, Πρόεδρος
Κωνζηανηίνος Ζαβλάρης, Ανηιπρόεδρος
Αργύρης Λιάπης, Γραμμαηέας
Νίκη Αργσρίοσ, Ταμίας
Καίηη Παπαθαναζίοσ, μέλος

