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ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης επί της πρότασης τροποποίησης για άρση 
ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης σε τρία όµορα οικόπεδα στο Ο.Τ. 289 του 
εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου της ∆ηµ. Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας, 
σε συµµόρφωση µε την αριθ. 93/2011 απόφαση του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών, βάσει της αριθ. 27/2013 απόφασης της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής (επανεισαγωγή)». 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. 
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήµερα στις 
5.2.2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
1551/31-1-2014 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 3/2014) του Προέδρου 
αυτού κ. Γεωργίου Παπακώστα, που δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και 
επιδόθηκε νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στην κα ∆ήµαρχο και 
στις 2 Προέδρους των Συµβουλίων των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»). 

 

Η ∆ήµαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
Ο Γραµµατέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     
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ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 11/2014 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 2072/10-2-2014 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών 

Οργάνων του ∆ήµου και 
∆ιοικητικής Μέριµνας 

Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049029-028, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
              papako-g@otenet.gr 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 5.2.2014 τακτικής 
Συνεδρίασης Νο. 2/2014 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

1. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
2. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
3. ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
4. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
5. ΤΑΦΑΣ ΗΛΙΑΣ 
6. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
7. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
8. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
9. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
10. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
11. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
 

12. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
13. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
14. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
15. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
16. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
17. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
18.ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
19. ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
20. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
21. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
22. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

23. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 
24. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
25.ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
26. ΠΑΠΑΝΙΚΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
27. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
28. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
29. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
30.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
31.∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ      
ΧΡΗΣΤΟΣ 
32. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
33. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 ∆ιοικητικού, µόνιµος 
υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 26 παρόντες 
και 7 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
    
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ  
 

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                  
Μπόβος Χαράλαµπος                                         Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος    
Κότσιρας Παύλος                                                Κόντος Σταύρος 
Παϊδας Αδαµάντιος                                             Κοσµά Σταυρούλα 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη           Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Τάφας Ηλίας                                                        Βαλασσάς Βεργής 
Κουτσάκης Μιχαήλ                                             Χωρινός Ζαχαρίας 
Παπανικολάου Νικόλαος                                   Παπαλουκά Ευτυχία 
Παπακώστας Γεώργιος                                       
Καραβίας Γεώργιος                                             
Χατζηδάκη Μαρία                                                
Τοµπούλογλου Ιωάννης                                      
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα    
Πολίτης Σταύρος     
Βασιλόπουλος Αριστείδης   
Γρετζελιάς Παντελής                                       
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Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Παπανίκα Αικατερίνη                                            
Νικολόπουλος Φώτης 
Λαζαρίδης Πέτρος 
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή                                         
   
   
    
Σηµειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν παρούσα  η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα  ∆ήµητρα ∆ερµανούτσου, ενώ ήταν 

απούσα η Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα 

Αιµιλία Σταθούλια. 

 

Απουσίες :  

 

Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, 

απουσίαζαν δικαιολογηµένα έχοντας ενηµερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του ∆.Σ. 

 

Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία της κας ∆ηµάρχου και των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε 

την έναρξη της σηµερινής τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο 

2ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

 

Οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεµάτων της Η.∆., µε γραπτή δήλωση που τους µοίρασε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και την 

συµπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυµούν να µιλήσουν σε κάθε θέµα της Η.∆.  

2ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο  Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση το υπ΄αριθµ. πρωτ. 770/17-1-2014 έγγραφο του Γραφείου Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου και την υπ΄αρ. 27/2013 διαβιβασθείσα Απόφαση αυτής, 
ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 συνεδρίασης 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος 
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Αριθ. Απόφασης: 27/2013 
        
 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
 
 

« Λήψη απόφασης επί της 
πρότασης τροποποίησης για άρση 
ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης σε 
τρία όµορα οικόπεδα στο Ο.Τ. 
289 του εγκεκριµένου 
ρυµοτοµικού σχεδίου της 
∆ηµοτικής Ενότητας Νέας 
Φιλαδέλφειας του ∆ήµου 
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος σε 
συµµόρφωση προς την 93/2011 
Απόφαση του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών » 

 
 Στη Νέα Χαλκηδόνα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα επί της οδού Αχαρνών 464 
& Αγ. Αναργύρων, σήµερα την 10 του µηνός ∆εκεµβρίου 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα  11:30 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄ αριθ. 16929/04-12-2013 έγγραφη 
πρόσκληση του Αντιδηµάρχου και Προέδρου αυτής κου Παπανικολάου Νικόλαου, 
που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και δηµοσιεύθηκε στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθ. 75 του Ν. 3852/2010, 
παρισταµένης ως γραµµατέα της τακτικής υπαλλήλου του ∆ήµου  κας 
Μαραγκουδάκη Ειρήνης µε βαθµό ∆΄. 
 Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν: 
 
           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ 

 
1) Παπανικολάου Νικόλαος, Πρόεδρος                    1) Κόντος Σταύρος 
2) Τάφας Ηλίας                                                         2) Χατζηδάκη Μαρία                                                
3) Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη                  
4) Κουτσάκης Μιχαήλ 
5) Γραµµένος Σπυρίδων 
6) Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
7) Παϊδας Αδαµάντιος 

       
 Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση ήταν παρόντες, κατά τη διάρκεια του κάθε 
θέµατος το οποίο αφορούσε τον καθένα εξ αυτών, οι κ.κ. ∆ρεπανιάς ∆ηµήτριος (θέµα 
1ο Η.∆.) και  Ραφαηλίδης Αθανάσιος (θέµα 2ο Η.∆.), καθώς επίσης και η υπάλληλος 
του ∆ήµου κα Παπαδοπούλου Γωγώ, η οποία κλήθηκε να δώσει διευκρινίσεις για το 
2ο και 3ο θέµα της Η.∆. 
  Κατά τη συνεδρίαση τα θέµατα της Η.∆. συζητήθηκαν µε την εξής σειρά: 2ο, 
3ο, 1ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14ο, 15ο, 16ο, 17ο. 
 Κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του 2ου 
θέµατος της Η.∆., αποχώρησε ο κος Τάφας Ηλίας. 
 Κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του 1ου 
θέµατος της Η.∆., αποχώρησε ο κος Κουτσάκης Μιχαήλ. 
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 Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής και εισηγούµενος το 2ο θέµα ηµερήσιας διάταξης είπε: 
 Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών µε την υπ΄ αριθµ. 13886/05-12-2012 
εισήγησή της καλεί να προβούµε σε λήψη απόφασης-γνωµοδότησης σχετικά µε επί 
της πρότασης τροποποίησης για άρση ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης σε τρία όµορα 
οικόπεδα στο Ο.Τ. 289 του  εγκεκριµένου  ρυµοτοµικού  σχεδίου  της  ∆ηµοτικής 
Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος σε 
συµµόρφωση προς την 93/11 Απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας. 
 Για ενηµέρωσή µας, µας γνωρίζει τα κάτωθι: 

          Με  το  υπ’ αρ.  πρωτ. Φ24/138/12/09-02-2012 έγγραφο του Τµήµατος 
Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και Εφαρµογών (Β) - ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού – Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής (αρ. πρωτ. ∆.Φ.Χ. 1905/21-02-2012), 
φωτοαντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται προς γνώση σας, ζητείται από το ∆ήµο µας 
να γνωµοδοτήσει µε σχετική Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, επί της πρότασης για 
άρση ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης σε τρία όµορα οικόπεδα στο Ο.Τ. 289 του  
εγκεκριµένου  ρυµοτοµικού  σχεδίου  της  ∆ηµοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος σε συµµόρφωση προς την 93/11 Απόφαση του 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας. 

Για ενηµέρωση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σας γνωρίζουµε τα πιο κάτω :   
(1) Με το από 30-03-1970 Β.∆. (Φ.Ε.Κ. 75∆/14-04-1970) εγκρίθηκε η 

Τροποποίηση και Επέκταση των ρυµοτοµικών σχεδίων Μεταµορφώσεως, Ηρακλείου 
και Ν. Φιλαδέλφειας ( Αττικής ), ως και η τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου Ν. 
Ιωνίας ( Αττικής ) και καθορίστηκαν όροι και περιορισµοί δόµησης των οικοπέδων 
αυτού, σύµφωνα µε την οποία το Ο.Τ. 289 του πρώην ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας 
χαρακτηρίστηκε « Κοινόχρηστος Χώρος ». 

(2) Με την από 24-07-2006 Αίτηση – Προσφυγή τους οι κ.κ. Μαρίνα και 
Ιωάννης Κόρµαλη, Πηνελόπη Ραφαηλίδου και η Εταιρεία «ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
ΜΠΟΥΣΙΝΑΚΟΓΛΟΥ Ο.Ε.», ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθηνών, ζήτησαν να ακυρωθεί η σιωπηρή άρνηση της ∆ιοίκησης να προβεί στην 
άρση της ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης σε ιδιοκτησία τους στο Ο.Τ. 289, που 
επεβλήθη µε το από 30-03-1970 Β.∆. ( Φ.Ε.Κ. 75∆/14-04-1970 ). Επισυνάπτονται οι 
υπ’ αριθµ. 4062/2008 και 51531/2009 Κλήσεις του Τριµελούς ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών, τα υπ’ αρ. πρωτ. 1465/60/2008/08-02-2008 και 
20563/2009/18-01-2010 έγγραφα του Τµήµατος Πολεοδοµικού Σχεδιασµού – ∆/νσης 
Πολεοδοµίας Βόρειου Τοµέα – Ν.Α. – Ν.Α.Π.Π. ,  τα υπ’ αρ. πρωτ. 7844/11-03-2008 
και 3073/18-02-2010 έγγραφα του Τµήµατος Α΄ ∆/νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού – 
Γενικής ∆/νσης Πολεοδοµίας – Υ.Π.Ε.Κ.Α.  

(3) Με την υπ’ αριθµόν 93/2011 Απόφαση του Τριµελούς ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου έγινε δεκτή η προαναφερθείσα Προσφυγή και η υπόθεση αναπέµφθηκε 
στη ∆ιοίκηση « µε σκοπό, αφού ελέγξει την συνδροµή του άρθρου 28 του Ν. 
1337/1984 να  άρει, µε τροποποίηση του οικείου ρυµοτοµικού σχεδίου, την επίδικη 
απαλλοτρίωση ».   
         (4) Με την µε αρ. κατάθεσης ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 10515/08-11-2011 
Αίτηση Αναίρεσης ενώπιον του Σ.τ.Ε. του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, κατά  
των Μαρίνας συζ. Μιχ. Κόρµαλη κλπ. , ο ∆ήµος µας ζήτησε την αναίρεση της υπ΄αρ. 
93/11 Απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας.  

(5) Με  το  υπ’ αρ.  πρωτ. Φ24/138/12/09-02-2012 έγγραφο του Τµήµατος 
Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και Εφαρµογών (Β) - ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού – Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής (αρ. πρωτ. ∆.Φ.Χ. 1905/21-02-
2012), ζητείται από το ∆ήµο µας να γνωµοδοτήσει µε σχετική Απόφαση ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, επί της πρότασης για άρση ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης σε τρία όµορα 
οικόπεδα στο Ο.Τ. 289 του  εγκεκριµένου  ρυµοτοµικού  σχεδίου  της  ∆ηµοτικής 
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Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος σε 
συµµόρφωση προς την 93/11 Απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας. 

Συγκεκριµένα  ζητείται :  « 7. Γνωµοδότηση του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – 
Χαλκηδόνος εντός τριµήνου από τη λήψη του παρόντος ( και εφόσον έχει πλήρη 
στοιχεία ) για την επανεπιβολή της απαλλοτρίωσης στην εν λόγω ιδιοκτησία, σχετικά 
µε το αν υπάρχει πολεοδοµική αναγκαιότητα διατήρησης του επίδικου χώρου και για 
την πρόθεση και δυνατότητα ή την αδυναµία άµεσης αποζηµίωσης των ιδιοκτητών. 
∆εν αρκεί δε η δήλωση περί αδυναµίας αποζηµίωσης των ιδιοκτητών της εκτάσεως αν 
δεν τεκµηριώνεται νοµίµως, δεδοµένου ότι ο αρνητικός ισχυρισµός του ∆ήµου 
οφείλει να συνοδεύεται από συγκεκριµένα στοιχεία οικονοµικής διαχείρισης, 
συµπεριλαµβανοµένης και της δανειοληπτικής ικανότητας αυτού από τα οποία να 
προκύπτουν οι προτεραιότητές του ως προς την απόκτηση των απαραίτητων για την 
εφαρµογή του πολεοδοµικού σχεδιασµού κοινοχρήστων χώρων και να αποδεικνύεται 
η πραγµατική αδυναµία αποκτήσεως του συγκεκριµένου χώρου. 

8. Εγγραφή της πίστωσης για την αποζηµίωση της ιδιοκτησίας στον 
προϋπολογισµό του 2012 και των επόµενων ετών και βεβαίωση της οικονοµικής 
υπηρεσίας του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος ότι οι διατιθέµενες πιστώσεις 
αντιστοιχούν στις αντικειµενικές αξίες των ακινήτων.  

Εφόσον η εν λόγω άρση απαλλοτρίωσης επηρεάζει την πολεοδοµική 
λειτουργία της περιοχής σε βαθµό που να απαιτείται αναδιάταξη του ρυµοτοµικού 
σχεδίου θα πρέπει να τηρηθεί η προβλεπόµενη διαδικασία περί τροποποίησης του 
εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου από το ∆ήµο ».   

(6) Με την υπ’ αρ. πρωτ. 6438/29-05-2012 αίτηση του κ. Α. Ραφαηλίδη 
υπεβλήθη στο ∆ήµο µας φάκελος µε σχετικά δικαιολογητικά. 

 (7) Επισηµαίνεται ότι δεν έχει συνταχθεί Πράξη Αναλογισµού - 
Αποζηµιώσεως για τον επίδικο χώρο και ως εκ τούτου ο ∆ήµος δεν γνωρίζει για το 
ποια έκταση ενδεχοµένως είναι υπόχρεος να αποζηµιώσει. 

(8) Επισυνάπτεται επιπλέον η υπ΄ αρ. 270/2009 Απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Νέας Ιωνίας που αναφέρεται σε παρόµοιο µε την παρούσα θέµα. 

             Με βάση λοιπόν τα ανωτέρω, παρακαλούµε όπως προβείτε σε λήψη 
απόφασης - γνωµοδότησης σχετικά µε:  
          (Α) η Ε.Π.Ζ. εξακολουθεί να θεωρεί αναγκαία τη διατήρηση του Ο.Τ. 289 της  
∆ηµοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος  σαν 
« Κοινόχρηστο Χώρο » και δεν συµφωνεί µε την άρση ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης 
σε τρία όµορα οικόπεδα στο Ο.Τ. 289 του  εγκεκριµένου  ρυµοτοµικού  σχεδίου  της  
∆ηµοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, σε 
συµµόρφωση προς την 93/11 Απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας ,  ή  
     (Β) η Ε.Π.Ζ. κρίνει ότι δεν υφίσταται πολεοδοµικά ενδεδειγµένη ανάγκη και 
οικονοµική δυνατότητα από την πλευρά του ∆ήµου, και συµφωνεί µε την άρση 
ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης σε τρία όµορα οικόπεδα στο Ο.Τ. 289 του  εγκεκριµένου  
ρυµοτοµικού  σχεδίου  της  ∆ηµοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας του ∆ήµου 
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, σε συµµόρφωση προς την 93/11 Απόφαση του 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας. 
     Στη συνέχεια να εισηγηθείτε σχετικά στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου µας, 
όπως προβλέπεται από το άρθρο 73 του Ν. 3852 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/07-06-2010). 
 

          Η Οικονοµική Υπηρεσία προς την οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται να 
ενηµερώσει την Ε.Π.Ζ. για την οικονοµική δυνατότητα του ∆ήµου σε κάθε 
περίπτωση. 
 
      

     Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε για λήψη σχετικής απόφασης. 
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Επισηµαίνεται ότι η ∆ηµοτική Κοινότητα Νέας Φιλαδέλφειας, µε το υπ΄ αριθµ. 
πρωτ. 13729/2013 έγγραφο, έχει επιστρέψει το φάκελο της υπόθεσης 
κρίνοντας ότι το θέµα δεν την αφορά, διότι η υπόθεση εκκρεµεί στα 
∆ικαστήρια. 
 
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των 

µελών της Ε.Π.Ζ., κατά την οποία ανταλλάχθηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο υπ΄αρ. 5/2013 Πρακτικό της Επιτροπής.  

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος κάλεσε την Ε.Π.Ζ. να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ε.Π.Ζ., αφού έλαβε υπόψη της: 
- την εισήγηση του κου Προέδρου 
- την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 13886/05-12-2012 εισήγηση της ∆.Τ.Υ. 
- τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν. 3852/2010  
- την από 07/11/2011 αίτηση αναιρέσεως της κας ∆ρόσου Ζαµπέτας (Γενικός 

Αριθµός Κατάθεσης 30116/2011 -  Αριθµός Κατάθεσης ∆ικογράφου 10515/2011 – 
Αριθµός Πρωτοκόλλου 55799/2011) 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο ∆ήµος, δια της δικηγόρου του κας ∆ρόσου 
Ζαµπέτας, έχει αιτηθεί της αναίρεσης της υπ΄ αρ. 93/11 Απόφασης του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθήνας και δεδοµένου ότι η υπόθεση αυτή εκκρεµεί στα ∆ικαστήρια, η 
Ε.Π.Ζ. εξακολουθεί να θεωρεί αναγκαία τη διατήρηση του Ο.Τ. 289 της  ∆ηµοτικής 
Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος  σαν « 
Κοινόχρηστο Χώρο » και δεν συµφωνεί µε την άρση ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης σε 
τρία όµορα οικόπεδα στο Ο.Τ. 289 του  εγκεκριµένου  ρυµοτοµικού  σχεδίου  της  
∆ηµοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος.  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 27/2013 
 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 

• Η παριστάµενη υπάλληλος της ∆.Τ.Υ. κα Γ.Παπαδοπούλου ανέλυσε το θέµα 
και παρείχε διευκρινίσεις επί των τεθέντων ερωτηµάτων. Ο κ. Α.Βασιλόπουλος 
ζήτησε να ορισθεί τιµή µονάδος και να γίνει σχετική εγγραφή στον 
προϋπολογισµό του ∆ήµου. Ο κ. ∆.Κανταρέλης αναφέρθηκε στην διαδηµοτική 
συνάντηση που είχε γίνει σχετικά µε την υπόθεση. Για πράξη προσκύρωσης ή 
αναλογισµού µίλησε ο κ. Σ.Κοσκολέτος, ζητώντας να πληροφορηθεί για την 
πρόταση της ∆ιοίκησης. Ο κ. Ν.Παπανικολάου αναφέρθηκε στο ιστορικό του 
θέµατος, στον κόµβο της οδού Αναγεννήσεως και στις ενέργειες που έχουν 
γίνει από την Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου. Αντίθετος στην άρση 
απαλλοτρίωσης δήλωσε ο κ. Π.Γρετζελιάς, εστιάζοντας στην ρυµοτοµική 
γραµµή και στις περιοχές που επηρεάζονται και ζητώντας να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στον χειρισµό του θέµατος. Στην απόφαση της Ε.Π.Ζ. αναφέρθηκε ο 
κ. Μ.Κουτσάκης, υπογραµµίζοντας την οµόφωνη εισήγησή της για µη άρση 
της απαλλοτρίωσης. Για ανάγκη σχετικής τροποποίησης του προϋπολογισµού 
του ∆ήµου µίλησε ο κ. Ι.Τοµπούλογλου, ζητώντας παράλληλα τον καθαρισµό 
του χώρου. Την συζήτηση έκλεισε η κα ∆ήµαρχος τονίζοντας τη θέση της 
∆ιοίκησης για διατήρηση του Ο.Τ. 289 ως κοινοχρήστου χώρου. 
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Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται 
µε την αριθ. 27/2013 απόφαση Ε.Π.Ζ. και τις παρατηρήσεις των µελών του σε 
ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος .   
 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, όσα 
ειπώθηκαν κατά τη συζήτηση του θέµατος, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και : 
 

• Τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 1 και 73 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
• Την αριθ. 27/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου 
• Την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 13886/05-12-2012 εισήγηση της ∆.Τ.Υ. του ∆ήµου 
• Την από 07/11/2011 αίτηση αναιρέσεως της κας ∆ρόσου Ζαµπέτας (Γενικός 

Αριθµός Κατάθεσης 30116/2011 -  Αριθµός Κατάθεσης ∆ικογράφου 
10515/2011 – Αριθµός Πρωτοκόλλου 55799/2011) 

• Το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 13729/2013 έγγραφο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας 
Φιλαδέλφειας 
 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
1.- Θεωρεί αναγκαία, απαραίτητη και επιβεβληµένη την διατήρηση του ΟΤ 289 

της ∆ηµοτικής Ενότητας Ν.Φιλ/φειας του ∆ήµου  Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος ως  
κοινόχρηστου χώρου πρασίνου και δεν εγκρίνει την άρση της ρυµοτοµικής 
απαλλοτρίωσης σε τρία όµορα οικόπεδα του ΟΤ 289 του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού 
σχεδίου της ∆ηµοτικής Ενότητας Ν. Φιλ/φειας του ∆ήµου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος 
για τους λόγους που αναφέρονται στην υπ΄αριθµ. 27/13  απόφαση της  Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος  και συγκεκριµένα  ,  διότι η 
αιτούµενη < ακύρωση- τροποποίηση- άρση > αποτελεί πολεοδοµική παρέµβαση µε 
ευρύτερες επιπτώσεις στην πολεοδοµική οργάνωση  του ∆ήµου Ν.Φιλ/φειας και ήδη 
του ∆ήµου  Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος  και στην ποιότητα ζωής της περιοχής εν όψει 
της θέσεως του ΟΤ 289  στο κεντρικό σηµείο του ∆ήµου, εκτάσεως πλέον των 5.000 
τµ. και της ιδιαίτερης σηµασίας της επίµαχης εκτάσεως [ ΟΤ 289] για την 
φυσιογνωµία της περιοχής λόγω της µορφής της και του χαρακτήρα της ως 
µοναδικού ελεύθερου πνεύµονα της περιοχής  ως µοναδικής ισορροπίας µεταξύ του 
πυκνοκατοικηµένου και υπαίθριου χώρου της περιοχής αυτής του ∆ήµου Ν. Φιλ/φειας 
και ήδη  ∆ήµου Φιλ/φειας – Χαλκηδόνος [λόγω της αυξηµένης και πιεστικής ανάγκης 
της περιοχής για ελεύθερους χώρους, διότι η περιοχή αυτή στερείται παντελώς 
πρασίνου, είναι η πλέον υποβαθµισµένη περιοχή του ∆ήµου Ν.Φιλ/φειας µε υψηλή 
πυκνότητα κατοίκησης  λόγω των υφισταµένων πολυόροφων εργατικών 
πολυκατοικιών και επιβαρυµένη  από κυκλοφοριακή άποψη πχ. ρύπους, 
συγκοινωνιακός κόµβος τριών ∆ήµων δηλ. του ∆ήµου  Ν.Ιωνίας, Ν. Φιλ/φειας  [ και 
ήδη   Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος] και  Μεταµόρφωσης κλπ], της διασφάλισης 
υγιεινών συνθηκών διαβίωσης στο σύνολο των περιοχών, της ισόρροπης ανάπτυξης 
σε µέσα υποδοµής, της πρόληψης της βλάβης και υποβάθµισης του περιβάλλοντος, 
της διαφύλαξης και διασφάλισης των ελευθέρων και αδόµητων χώρων ως  χώρων 
αναψυχής για όλους τους δηµότες  και κατοίκους του Λεκανοπεδίου προς όφελος όχι 
µόνον της παρούσης γενεάς αλλά και των µεταγενεστέρων [ δηλ. υπάρχει ζήτηµα 
γενικότερου ενδιαφέροντος µε ευρύτερες επιπτώσεις στην πολεοδοµική οργάνωση 
του ∆ήµου Ν. Φιλ/φειας και ήδη ∆ήµου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος µε την δηµιουργία  
βιώσιµου αστικού περιβάλλοντος και εξασφάλισης  καλύτερων δυνατών όρων 
διαβιώσεως των κατοίκων του Λεκανοπεδίου. 
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Εν προκειµένω πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι : 
 α] ο ∆ήµος Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, ως καθολικός διάδοχος του ∆ήµου 

Ν.Φιλ/φειας [ άρθρο 1 και 283 Ν. 3852/10]  έχει ασκήσει ενώπιον του  Σ.τ.Ε.  την 
από 7-11-11 [ υπ΄αριθµ. καταθ. 30116/10515/8-11-11 ]  αίτηση αναιρέσεως κατά 
των Μαρ. Κόρµαλη κλπ. και κατά της υπ΄αριθµ. 93/11 απόφασης του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών [ τµ. 19ον τριµ.], η οποία δεν έχει εισέτι εκδικασθεί και 

β] στον υπό κρίσιν χώρο του ΟΤ 289 έχει δηµιουργηθεί από πολλών ετών 
χώρος πρασίνου [ άρθρο 967 ΑΚ , άρθρ.28 Ν. 1338/83]. 

 
2.- Την διερεύνηση από κοινού µε τους όµορους ∆ήµους της δυνατότητας 

αποζηµίωσης του χώρου από το ΥΠΕΧΩ∆Ε και ήδη ΥΠΕΚΑ , διότι, αν και ο υπό κρίσιν 
χώρος του ΟΤ 289 ευρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Φιλαδέλφειας- 
Χαλκηδόνος, παρά ταύτα ευρίσκεται στην συµβολή των διοικητικών ορίων τριών 
όµορων ∆ήµων και δη των ∆ήµων Ν.Ιωνίας, Μεταµόρφωσης και Φιλαδέλφειας- 
Χαλκηδόνος, το δε ΥΠΕΧΩ∆Ε µελετούσε την δυνατότητα κατασκευής ανισόπεδου 
κόµβου στην περιοχή. 

Σε αρνητική περίπτωση θα πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία πρόβλεψης της 
αποζηµίωσης στον προϋπολογισµό του ∆ήµου. 

 
Αυτονόητο είναι ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εφαρµοσθούν οι σχετικές 

διατάξεις του Ν. 1337/83 περί σύνταξης πράξης αναλογισµού, εισφοράς γης, σε 
χρήµα κλπ. 
 
 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   11/2014. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 
         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                                    ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Μπόβος Χαράλαµπος 
Κότσιρας Παύλος 

Παϊδας Αδαµάντιος 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 

Τάφας Ηλίας 
Κουτσάκης Μιχαήλ 

Παπανικολάου Νικόλαος 
Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 

Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
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Πολίτης Σταύρος 
Βασιλόπουλος Αριστείδης 

Γρετζελιάς Παντελής 
Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Παπανίκα Αικατερίνη 
Νικολόπουλος Φώτης 

Λαζαρίδης Πέτρος 
∆ηµακόπουλος Χρήστος 

Αγαγιώτου Βασιλική 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
   
Αβραµίκου Αναστασία 
 
 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  
 

- Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
- ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
- Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
- Συµβούλιο ∆ηµ. Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 
- Αυτοτελές Γραφείο Νοµικής Υπηρεσίας 
- Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & ∆ηµ. Σχέσεων 
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