
Ο ΣΟΙΠ απευθύνθηκε από τον περασµένο Οκτώβριο σε έγκριτο νοµικό,  για την γνωµοδότηση του σε 

θέµατα που απασχολούν τα µέλη του για την ανάπτυξη και αξιοποίηση της περιοχής. 

  

«Καλησπέρα κύριε Χρόνη Θωµόπουλε, 

  

Παρακαλούµε για την επιστηµονική  βοήθεια σας στα παρακάτω θέµατα, για την προστασία των 

συµφερόντων των µελών του Συλλόγου Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας .. 

  

Εφαρµογή του Ν. 4030/2011 

Ποιες ενέργειες και πότε πρέπει να εκδηλώσει ο ΣΟΙΠ  προς τον ΓΓ Περιφέρειας Αττικής ή οποιαδήποτε 

άλλη αρχή για την αδράνεια του ∆ήµου Ωρωπού να συµµορφωθεί µε τις προβλέψεις του ΝΟΜΟΥ 

4030/2011  για την καταγραφή και επιθεώρηση όλων των έργων υποδοµής της περιοχής ∆ΙΠ και τον 

προγραµµατισµό της ολοκλήρωσης τους ; 

  

Συνεταιρισµός  ∆ΙΠ 

Ποιες ενέργειες και πότε πρέπει να εκδηλώσει ο ΣΟΙΠ  για την προστασία των συµφερόντων των µελών 

του  προς τις αρµόδιες ∆ικαστικές αρχές από τις επιπτώσεις της  «εξαφάνισης» του συνεταιρισµού ∆ΙΠ 

(τελευταία ενέργεια του η συνηµµένη πρόσκληση για γενική συνέλευση που δεν υλοποιήθηκε)  ; 

Ο συνεταιρισµός διαθέτει περίπου 60 οικόπεδα για διανοµή σε ιδιοκτήτες κτηµάτων που πολεοδοµήθηκαν 

από το σχέδιο πόλης της ΙΠ το έτος 1977. Πως προκαλείται και από ποιον  η εκκαθάριση του ; 

  

Αξιοποίηση Κοινωφελή Χώρου 

Ποιες ενέργειες πρέπει να εκδηλώσει ο ΣΟΙΠ  προς την ∆ηµοτική Κοινότητα Αφιδνών και  τον ∆ήµο 

Ωρωπού   για την αξιοποίηση έστω και  ενός   Κοινωφελή Χώρου (πολυχώρος) για την εξυπηρέτηση των 

1000 περίπου κατοίκων της ΙΠ ; 

  

Σ.Χ.Ο.O.Α.Π.   ΑΦΙ∆ΝΩΝ 

Ποιες ενέργειες πρέπει να εκδηλώσει ο ΣΟΙΠ  προς τον ΓΓ Περιφέρειας Αττικής  για την πραγµατική 

καταγραφή και ανάδειξη των προβληµάτων της περιοχής στα πλαίσια της µελέτης  Φάσης Α΄ του 

ΣΧΟΟΑΠ,   η οποία αναγράφει ότι το 96% των έργων υποδοµής έχουν κατασκευαστεί και ότι ο πληθυσµός 

του οικισµού είναι 83 κάτοικοι αντί του πραγµατικού 959  της απογραφής του  2011 ;   Η µελέτη εισάγεται 

στο τοπικό συµβούλιο εκτάκτως αύριο 24/10 για έγκριση. 

  

  

Με εκτίµηση 

  

  

Παναγιώτης Πάντος 

  

Ως εκπρόσωπος του ∆.Σ. ΣΟΙΠ µε εξουσιοδότηση του προέδρου»  

 


