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ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για Επικαιροποίηση – Τροποποίηση του από 11-6-01
Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 467/Δ/18-6-01) του Παραδοσιακού (Προσφυγικού) Οικισμού
σύμφωνα με την υφιστάμενη Μελέτη Προσφυγικού Οικισμού και το Ν.
4269/2014 (Φ.Ε.Κ. 142/Α/28-6-2014) (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)»

Το Δημοτικό 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
22.6.2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 12432/18-
6-2015 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 7/2015) του Προέδρου αυτού κ.
Γεωργίου Πάνου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε
νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και στους 2
Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο
67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

O Δήμαρχος : AΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ
Ο Γραμματέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ



Αρ. Απόφασης: 136/2015

Αρ. Πρωτοκόλλου: 13000/25-6-2015

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών

Οργάνων του Δήμου και
Διοικητικής Μέριμνας

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου


Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια

Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος
Τηλ.: 213-2049029-028, 213-2049000
FAX :  213-2049006
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr

georgepanosfx@gmail.com





ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της από 22.6.2015 τακτικής
Συνεδρίασης Νο. 7/2015 του Δ.Σ. του
Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα:
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
4. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ
6. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
7. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ

ΑΝΤΩΝΙΑ
8. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
9. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ

ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ
11.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

12. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
13. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14. ΔΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
15.ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ
17. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
18. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
19. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
20. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ

ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ
21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ
22. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

23. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
25 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
26.ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
27. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
28. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
29. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

ΕΥΤΥΧΙΑ
30. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
31. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
32. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
33. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ

Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα
πρόχειρα πρακτικά αυτού, η κα Αλίκη Μολακίδου, ΔΕ Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,
υπάλληλος Αορ. Χρόνου, από την έναρξη της Συνεδρίασης μέχρι και τη συζήτηση και
ψηφοφορία επί των Ε.Η.Δ. θεμάτων και ακολούθως αντικαταστάθηκε από τον κ.
Πλέσσα Κων/νο, ΤΕ1 Διοικητικού, μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος, για το υπόλοιπο της Συνεδρίασης και μέχρι τη λήξη αυτής.

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:

ΔΗΜΑΡΧΟΣ :   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ________

Κουμαριανός  Ευάγγελος Γεωργαμλής  Λύσσανδρος
Τομπούλογλου Ιωάννης
Παπανικολάου  Νικόλαος

Καλαμπόκης  Ιωάννης                                        Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία
Γαβριηλίδης  Γαβριήλ Κουτσάκης  Μιχαήλ
Ανανιάδης  Νικόλαος Αγαγιώτου  Βασιλική
Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ Σιώρης  Νικόλαος
Παπαλουκά  Ευτυχία
Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία
Παπακώστας  Βασίλειος
Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος
Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος
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Αντωνόπουλος  Δημήτριος
Ρόκου  Χαρίκλεια
Πάνος  Γεώργιος
Δούλος  Ορέστης
Καλύβης  Γεώργιος
Γαλαζούλα  Αλίκη
Χαραμαρά  Γεωργία
Μανωλεδάκης  Θεόδωρος
Ανδρέου  Χριστίνα
Κοπελούσος  Χρήστος
Αράπογλου  Γεώργιος
Πλάτανος  Ελευθέριος
Κανταρέλης  Δημήτριος
Κόντος  Απόστολος
Ντάτσης  Κωνσταντίνος
Γκούμα  Δανάη-Εύα

Σημειώνεται ότι από την  Συνεδρίαση ήταν απούσα η Πρόεδρος του Συμβουλίου της

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα Δήμητρα Αθανασίου, ενώ ήταν παρών ο

Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Γεώργιος

Κατερίνης.

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις :

 Η κα Ε.Παπαλουκά  προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και

πριν την ψηφοφορία επί του 8ου θέματος της Η.Δ..

 Ο κ. Δ.Κανταρέλης αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης

και πριν την ψηφοφορία επί του 9ου θέματος της Η.Δ..

 Ο κ. Γ.Γαβριηλίδης και η κα Δ.Ε.Γκούμα αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση κατά τη

διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 10ου θέματος της Η.Δ..

Απουσίες :

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης,

απουσίαζαν δικαιολογημένα έχοντας ενημερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ.
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Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την

έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο 8ο

θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

 Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Ν.Ανανιάδης ήταν απών από τη συζήτηση και ψηφοφορία

επί του θέματος, δηλώνοντας κώλυμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99

του Δ.& Κ.Κώδικα (Ν. 3463/06).

 Κατά τη συζήτηση του θέματος παρέστη και έδωσε διευκρινίσεις επ΄αυτού η

υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κα Γ.Παπαδοπούλου.

Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των

θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.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.Δ.

8ο ΘΕΜΑ Η.Δ.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με
βάση το υπ΄αριθμ. πρωτ. 12419/18-6-2015 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα
ακόλουθα:

Κύριε Δήμαρχε,
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ,

Θέμα : «Λήψη απόφασης για Επικαιροποίηση – Τροποποίηση του από 11-6-01 Π.Δ.
(Φ.Ε.Κ. 467/Δ/18-6-01) του Παραδοσιακού (Προσφυγικού) Οικισμού
σύμφωνα με την υφιστάμενη Μελέτη Προσφυγικού Οικισμού και του Ν.
4269/2014 (Φ.Ε.Κ. 142/Α/28-6-2014)»

Σχετ. : α) Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 41082/22-12-2010 και 17941/18-04-2011 έγγραφα
του Τμήματος Παραδοσιακών Οικισμών - Δ/νση Πολ/κού Σχεδιασμού -
Υ.Π.Ε.Κ.Α. (αρ. πρωτ. Δ.Φ.Χ. 99/07-01-2011 και 4792/03-05-2011)
β) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 11290/24-09-2010 έγγραφο Δ.Ν.Φ.
γ) Οι υπ’ αριθμ. 59/2003, 246/2003, 157/2005 και 133/2010 Α.Δ.Σ. Δ.Ν.Φ.
δ) Η υπ’ αρ. 168/2013 Α.Δ.Σ. Δ.Φ.Χ.
ε) Οι υπ' αριθμ. πρωτ. 7059/27-05-2013, 14139/17-10-2013, 15129/04-11-2013 και
13460/23-07-2014 αιτήσεις της κ. Τριανταφυλιάς Αντωνακάκη -Ηλιάδη
στ) Η υπ' αριθμ. πρωτ. 13565/07-10-2013 αίτηση του κ. Απόστολου Παπαϊωάννου
ζ) Η υπ' αριθμ. πρωτ. 14498/24-10-2013 αίτηση του κ. Θεόδωρου Μαγκλάρα

ΑΔΑ: ΩΩΓ2ΩΗΓ-Ο1Ν



5

η) Η υπ' αριθμ. πρωτ. 15248/07-11-2013 αίτηση των κ. κ. Αβραάμ, Νικολάου και Δημητρίου
Ανανιάδη
θ) Η υπ' αριθμ. πρωτ. 17336/12-12-2013 αίτηση του κ. Ιωάννη Τουρφαντόγλου –

Πρωϊμόπουλου
ι) Τα υπ’ αρ. πρωτ. 17315/11-12-2013, 12053/02-07-2014, 15946/23-09-

2014 και 9273/07-05-2015 έγγραφα Δ.Φ.Χ.
κ) Η με αρ. πρωτ. Δ.Φ.Χ. 10578/25-05-2015 Δεύτερη γνωμοδότηση επί
των παρατηρήσεων για επιμέρους ζητήματα Χρήσεων Γης, στο πλαίσιο της
διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης της πολεοδομικής μελέτης: Μελέτη
Προσφυγικού Οικισμού στο Δ.Φ.Χ. Αττικής

Κύριε Πρόεδρε,
Σας παρακαλούμε σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Δ.Φ.Χ. να εισάγετε το θέμα για λήψη σχετικής απόφασης.

Για ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Φ.Χ. σας γνωρίζουμε ότι:

Α) Με το από 11-6-2001 Π.Δ., που δημοσιεύθηκε  στο   Φ.Ε.Κ. 467Δ/18-6-2001,
χαρακτηρίσθηκε ως παραδοσιακός ο προσφυγικός οικισμός του Δ.Ν.Φ. και
καθορίσθηκαν ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης αυτού.

Η εφαρμογή του Π.Δ., τόσο στην εκπόνηση μελετών για την κατασκευή νέων
κτιρίων, όσο και στην έγκριση των μελετών από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία,
για έκδοση οικοδομικής άδειας, παρουσίασε πολλά και σοβαρά προβλήματα.

Β) Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ.Ν.Φ. με την υπ’ αριθμ. 59/2003 απόφασή του
(συνεδρίαση 6η/5-3-2003 κατόπιν εισηγήσεως του κ. Δημάρχου) με θέμα « Λήψη
απόφασης για τη Συγκρότηση Επιτροπής, η οποία θα μελετήσει τις προτάσεις του
Δήμου, των Δημοτικών Παρατάξεων, Φορέων και Πολιτών με σκοπό την
Τροποποίηση του από 11-6-01 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 467Δ/18-6-2001) » αποφάσισε
ομόφωνα:

«1) Τη συγκρότηση 6μελούς επιτροπής, που θα αποτελείται από τον κ. Γιαννόπουλο
Κωνσταντίνο Αντιδήμαρχο, ως Πρόεδρο και  5  Μηχανικούς προτεινόμενους από κάθε
δημοτική παράταξη, η οποία θα εξετάσει τις παραπάνω προτάσεις. Η Επιτροπή θα
ολοκληρώσει το έργο της ως 18-4-2003, οπότε και θα παραδώσει την έκθεση της
προς συζήτηση στο Δ.Σ. για λήψη της τελικής απόφασης που θα διαβιβασθεί στο
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
2) Στην Επιτροπή θα  συμμετέχουν και οι κάτοικοι του προσφυγικού συνοικισμού κ.κ.
Τρυπιά, Ν. Λούκος  και  Νένε.

3) Η Επιτροπή θα συλλέξει και θα μελετήσει, μέχρι 18-4-2003, τις προτάσεις κάθε
ενδιαφερομένου φορέα ή κατοίκου και θα τις υποβάλλει στο Δ.Σ.

4) Η  Επιτροπή να ζητήσει από το Σύλλογο Πολεοδόμων Μηχανικών να συμμετέχει
στις συνεδριάσεις της μέλος του Συλλόγου.

5) Η ανωτέρω Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο και να προτείνει στο Δ.Σ., την
ανάθεση ή όπως ο Νόμος ορίζει, της όλης μελέτης του προβλήματος του
προσφυγικού Συνοικισμού σε Πολεοδομικό Γραφείο ».
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Γ) Στη συνέχεια συγκροτήθηκε η Επιτροπή Μελέτης Προτάσεων
Τροποποίησης του από 11-6-01 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 467Δ/18-6-01)
αποτελούμενη από τους:

1)  Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος της Επιτροπής
2) Καζασίδης Σταύρος – Πολιτικός Μηχανικός, προτεινόμενος από τη
δημοτική παράταξη «ΦΙΛΑΔΕΛΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
3) Χρυσανθόπουλος Γεώργιος – Πολιτικός Μηχανικός, προτεινόμενος από
τη δημοτική παράταξη «Η ΑΛΛΗ ΠΟΡΕΙΑ»
4) Καραθανάση Κική –Αρχιτέκτων Μηχανικός, προτεινόμενη από τη
δημοτική παράταξη «ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ»
5)  Σαββίδου Πολυτίμη – Αρχιτέκτων Μηχανικός, εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε.
6)  Τρυπιά Νίκη, κάτοικος του προσφυγικού συνοικισμού
7)  Νέννε Μαρία, κάτοικος του προσφυγικού συνοικισμού
8)  Λούκος Αριστείδης, κάτοικος του προσφυγικού συνοικισμού

Οι δημοτικές παρατάξεις «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» και
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» δεν πρότειναν εκπρόσωπο για την εν λόγω
Επιτροπή.

Η Επιτροπή συνεδρίασε για πρώτη φορά την 18-4-2003, ακολούθησαν
άλλες τέσσερις συνεδριάσεις με τελευταία τη συνεδρίαση της 3-6-2003,
στο Πρακτικό της οποίας που αποτελεί και τη ζητηθείσα με την 59/2003
Α.Δ.Σ. έκθεση, αποτυπώνονται και καταγράφονται οι προτάσεις της επί του
προς Τροπ/ση Π.Δ.

Δ) Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ.Ν.Φ. με την υπ’ αριθμ. 246/2003 απόφασή του
(συνεδρίαση 1η/23-07-2003 κατόπιν εισηγήσεως του κ. Δημάρχου) με θέμα
«Υποβολή πρακτικών – Έκθεση της Επιτροπής που ορίσθηκε με την υπ΄ αριθμ. 59/03
Α.Δ.Σ. , με σκοπό την Τροποποίηση του από 11-6-01 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 467/Δ/18-6-2001)
του Παραδοσιακού (Προσφυγικού) Οικισμού – Λήψη απόφασης» αποφάσισε κατά
πλειοψηφία 10 υπέρ - 4 κατά:

«1) Να εξαιρεθούν τα Ο.Τ. 55Α, 56Α και 61Α από το περίγραμμα των ορίων
του Παραδοσιακού Οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας.

2) Επιβολή απότμησης στο Ο.Τ. 74 και συγκεκριμένα στη γωνία Δεκελείας &
Επταλόφου.

3) Σε οικόπεδα που δεν εξαντλείται η δόμηση στην περιοχή του πολεοδομικού
κέντρου της γενικής και της αμιγούς κατοικίας, να επιτραπεί η προσθήκη τετάρτου
ορόφου.

4) Την συμπλήρωση του Π.Δ. με τις περιπτώσεις προσθηκών καθ’ ύψος ή
κατ’ επέκταση που δεν αναφέρονται στο Διάταγμα, δηλαδή στις περιπτώσεις
προσθηκών καθ’ ύψος ή κατ’ επέκταση σε υφιστάμενα κτίρια να
ακολουθείται το υφιστάμενο νόμιμο περίγραμμα, η δε μορφή του κτιρίου να
εναρμονίζεται με το υφιστάμενο.

5) Να επιτραπεί η ύπαρξη μεσο-ορόφου (παταριού) μεταξύ Ισογείου και Α΄ ορόφου
για κύρια χρήση στα κτίρια που ανεγείρονται σε οικόπεδα με χρήση Πολεοδομικού
Κέντρου και Γενικής Κατοικίας, εφόσον υπάρχει ανεξάντλητος Σ.Δ. στο υπόλοιπο
κτίριο, χωρίς να αλλοιώνεται η εξωτερική εικόνα του κτιρίου και χωρίς να υπερβαίνει
η
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επιφάνεια αυτή του παταριού το 50% της επιφάνειας της πραγματοποιούμενης
δόμησης του ισογείου και χωρίς αύξηση του συνολικά επιτρεπόμενου ύψους.

6) Να τροποποιηθούν οι διαστάσεις  των εξωστών σε 1.80 x 4.00 μέτρα.

7) Να επιτραπεί  η κατασκευή Ημιυπαίθριων χώρων ανεξάρτητα της ύπαρξης εξώστη,
τόσο στην κύρια όψη, όσο και στις πίσω όψεις του κτιρίου, με μέγιστες διαστάσεις
1.80 x 4.00 και σε όλους τους ορόφους.

8)  Να επιτραπεί η ύπαρξη γωνιακού εξώστη στους ορόφους εντός του σώματος της
οικοδομής, σύμφωνα με  τα παραδοσιακά πρότυπα της περιοχής, όπως άλλωστε
αναφέρεται και στα υπ’αριθμ.5740/3613/02 και 55199/3637/02 έγγραφα των
Τ.Π.Ο./Δ.Π.Σ. και Δ.Ο.Κ.Κ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

9)  Να παραμείνει η διάσπαση του μήκους της κύριας όψης του κτιρίου στα 15 μέτρα.

10) Να μην απαλλάσσονται τα νεοανεγειρόμενα κτίρια από τις προβλεπόμενες από
την υπάρχουσα νομοθεσία θέσεις στάθμευσης (Π.Δ. 230/93 – Φ.Ε.Κ. 94Α).

11) Σε υφιστάμενα οικόπεδα κατά την ημέρα ισχύος του Π.Δ με
περισσότερα του ενός προσώπου, για τα οποία ισχύουν διαφορετικές
χρήσεις γης (γενική κατοικία – αμιγής κατοικία) να εφαρμόζεται η χρήση
της γενικής κατοικίας όπως αναφέρεται και στα υπ’ αριθμ. 5740/3613/02
και 55199/3637/02 έγγραφα των Τ.Π.Ο./ Δ.Π.Σ. και  Δ.Ο.Κ.Κ. του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

12) Στα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο επί της οδού Φωκών και βρίσκονται
στα Ο.Τ. 90 και 85 να καθορισθούν χρήσεις γενικής κατοικίας, όπως
προσδιορίζονται από το άρθρο 3 του από 23.2.1987 Π.Δ/τος (Δ΄ 166) με
εξαίρεση:
- Ξενοδοχεία μέχρι 100 κλινών και ξενώνες
- Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης
- Πρατήρια βενζίνης
- Αθλητικές εγκαταστάσεις
- Κτίρια, γήπεδα στάθμευσης
Απαγορεύονται μπαρ, μουσικά κέντρα με ζωντανή ηλεκτρονική μουσική.

13) Όσον αφορά τα μορφολογικά στοιχεία των όψεων, προτείνεται να
επιτρέπεται τα εξώφυλλα των κουφωμάτων να είναι κατασκευασμένα από
αλουμίνιο σε αποχρώσεις ξύλου ή βαμμένα σε χρωματισμούς, σύμφωνα με
υπόδειξη της Ε.Π.Α.Ε.».

Ε) Με το υπ’ αρ. πρωτ. 14706/3-11-03 έγγραφο Δ.Ν.Φ. (αρ. πρωτ.
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 43063/4-11-03) διαβιβάσθηκε στο Τμήμα Παραδοσιακού
Οικισμού της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. πλήρης
φάκελος με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία δικαιολογητικά,
της υπ’ αριθμόν 246/2003 Α.Δ.Σ. Δ.Ν.Φ., προκειμένου να προβεί σε
ενέργειες αρμοδιότητάς του για την έγκριση της αιτηθείσης τροποποίησης.

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 10369/8-3-05 έγγραφο του τμήματος
Παραδοσιακών Οικισμών της Δ/νσης Πολ/κού Σχεδιασμού – Γενική Δ/νση
Πολεοδομίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ. 5615/11-4-05), απεστάλη
στο Δήμο η από 13-12-04 εισήγηση της Δ/νσης Πολ/κού Σχεδιασμού προς
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το Κ.Σ.Χ.Ο.Π., το οποίο γνωμοδότησε επ’ αυτής με την υπ’ αρ. 11η/3η/27-1-
2005 πράξη του, προκειμένου να τηρηθεί η διαδικασία που ορίζει ο Νόμος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ.Ν.Φ. με την υπ’ αριθμ. 157/2005
απόφασή του (συνεδρίαση 1η/18-05-2005 κατόπιν εισηγήσεως του κ.
Δημάρχου) με θέμα «Γνωμοδότηση – Απόφαση  επί της υπ΄ αριθμ.
11/3/27-1-05 πράξης του Κ.Σ.Χ.Ο.Π. περί τροποποίησης του από 11-6-01
Π.Δ. ( Φ.Ε.Κ. 467/Δ/18-6-01, Περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακού του
προσφυγικού οικισμού του Δ.Ν.Φ. (Ν. Αττικής) και καθορισμός ειδικών
όρων και περιορισμών δόμησης αυτού )» αποφάσισε ομόφωνα:
«Γνωμοδοτεί υπέρ της υπ’ αριθμόν 11ης/3ης/27-1-05 πράξης του Κ.Σ.Χ.Ο.Π.
περί: Τροποποίησης του από 11-6-01 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 467/Δ/18-6-01) Περί
χαρακτηρισμού ως παραδοσιακού του προσφυγικού οικισμού του Δήμου
Νέας Φιλαδέλφειας (Ν. Αττικής) και καθορισμός ειδικών όρων και
περιορισμών δόμησης αυτού».

ΣΤ) Με το υπ’ αρ. πρωτ. 40323/02-10-2007 έγγραφό του, το Τμήμα
Παραδοσιακών Οικισμών της Δ/νσης Πολ/κού Σχεδιασμού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. , ζήτησε
από το Δήμο μας την εκπόνηση σχετικής μελέτης, η οποία θα τεκμηριώνει την
ανάγκη τροποποίησης των μορφολογικών περιορισμών του από 11-6-01 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ.
467/Δ/18-6-01) «Περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακού του προσφυγικού οικισμού
του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας (Ν. Αττικής) και καθορισμό ειδικών όρων και
περιορισμών δόμησης αυτού»  χωρίς να επέρχεται αλλοίωση του χαρακτήρα του
οικισμού, κατόπιν σχετικών παρατηρήσεων του με αρ. 12/2007 Πρακτικού
Συνεδριάσεως του Τμήματος Ε΄ του Συμβουλίου της Επικρατείας επί του σχεδίου
προεδρικού διατάγματος, με το οποίο επιχειρείτο η τροποποίηση του υφιστάμενου
Π.Δ.

Ζ) Με την υπ' αριθμόν 332/2008 απόφαση της Δ.Ε. Δ.Ν.Φ. έγινε α) απ΄ ευθείας
ανάθεση της σύνταξης της πιο πάνω μελέτης στο γραφείο μελετών :
Καλαντζοπούλου Μαρίας, Πολιτικού Μηχανικού – Πολεοδόμου , σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 209 παρ.3 του Ν. 3463/06 , και β) ψήφιση - διάθεση της
πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2008, ποσού 7.895,41 € η οποία
βαρύνει τον Κ.Α. 02.10.7411.002 , για την πληρωμή της μελέτης.

Τον Μάρτιο του 2009 υπεβλήθη στο Δήμο μας σχέδιο της Μελέτης
Προσφυγικού Οικισμού, ελέγχθηκε, διετυπώθησαν κάποιες παρατηρήσεις
και επεστράφη στο Μελετητή για τη σύνταξη της οριστικής μορφής της
μελέτης, η οποία παρελήφθη και θεωρήθηκε από τη Δ.Τ.Υ. την 14-05-2010.

Μετά ταύτα ο φάκελος της «Μελέτης Προσφυγικού Οικισμού»
υπεβλήθη στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης επ’ αυτής (σχετική
η υπ’ αρ. 133/2010 απόφαση Δ.Σ. Δ.Ν.Φ.) και στη συνέχεια διαβιβάστηκε
με το υπ’ αρ. πρωτ. 11290/24-09-2010 έγγραφο Δ.Ν.Φ. στο Τμήμα
Παραδοσιακών Οικισμών της Δ/νσης Πολ/κού Σχεδιασμού του Υ.ΠΕ.Κ.Α.
(πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.), το οποίο θα προωθήσει περαιτέρω την πρόταση
τροποποίησης του από 11-6-01 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 467/Δ/18-6-01).

Η) Με το υπ’ αρ. πρωτ. 41082/22-12-2010 έγγραφό του, το Τμήμα
Παραδοσιακών Οικισμών της Δ/νσης Πολ/κού Σχεδιασμού του Υ.ΠΕ.Κ.Α., ζήτησε από
τον πρώην Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας την επικαιροποίηση της παλαιότερης υπ’ αριθμ.
246/2003 απόφασης του Δ.Σ. Δ.Ν.Φ., λόγω παρέλευσης τριετίας.
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Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με την αρμόδια υπάλληλο του Υ.ΠΕ.Κ.Α. και
λόγω της σύστασης του νέου Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος (σχετικό το
17941/18-04-2011 έγγραφο Υ.ΠΕ.Κ.Α.), προκειμένου το θέμα να εισαχθεί στην
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στη συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο για «Λήψη
απόφασης επί της Μελέτης Προσφυγικού Οικισμού – Επικαιροποίηση απόφασης για
την Τροποποίηση του από 11-6-01 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 467/Δ/18-6-01) του Παραδοσιακού
(Προσφυγικού) Οικισμού», και επειδή αποτελεί θέμα γενικότερου τοπικού
ενδιαφέροντος, κρίθηκε απαραίτητη η παραπομπή του στη Δημοτική Επιτροπή
Διαβούλευσης (Δ.Ε.Δ.) Δ.Φ.Χ. για σχετική γνωμοδότηση.

Το θέμα υπεβλήθη στη Δ.Ε.Δ. με την υπ’ αρ. πρωτ. 14466/20-12-2011 εισήγηση
της κ. Δημάρχου.

Κατά τη συνεδρίαση της Δ.Ε.Δ. για το θέμα στις 23-03-2012, έγινε συζήτηση και
ανταλλαγή απόψεων των μελών της Δ.Ε.Δ., παρευρισκομένων πολιτών και του
Επιστημονικού Συμβούλου της Μελέτης Προσφυγικού Οικισμού κ. Γεωργίου
Πατρίκιου, όπως προκύπτει από τα επισυναπτόμενα Πρακτικά (σχετική και η υπ’ αρ.
πρωτ. 6384/29-05-2012 αίτηση των κ.κ. Αλεβιζάκη).

Θ) Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Δ.Ε.Δ. και σε συνέχεια της υπ’ αρ.
πρ. 3812/12-04-2011 αίτησης των κ.κ. Καρκαλέμη (σχετικό και το υπ’ αρ. πρωτ.
14631/22-12-2011 έγγραφο Δ.Φ.Χ.), ετέθη θέμα Τροποποίησης του άρθρου 2 του
από 11-6-01 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 467Δ/18-6-2001) «Περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακού
του προσφυγικού οικισμού  του  Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας (Ν. Αττικής) και
καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού», ούτως ώστε το επί των
οδών Σμύρνης 15 και Φαναρίου στο Ο.Τ. 63 ακίνητο, στη Δημοτική Ενότητα Νέας
Φιλαδέλφειας του Δ.Φ.Χ. να συμπεριληφθεί σε εκείνα για τα οποία ισχύουν οι
διατάξεις περί χρήσεως γης γενικής κατοικίας.

Με την υπ’ αρ. πρ. 5014/27-04-2012 αίτηση του κ. Ι. Παπαδάτου υπεβλήθη
παρόμοιο αίτημα για το επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως αρ. 92Α στο Ο.Τ. 20 ακίνητο,
στη Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας του Δ.Φ.Χ.

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 7979/27-06-2012 έγγραφο Δ.Φ.Χ. διαβιβάστηκαν τα πιο
πάνω αιτήματα στους μελετητές προκειμένου να εξετασθεί το ζήτημα των χρήσεων
γης.

Επισυνάπτεται η με αρ. πρωτ. 11932/03-10-2012 Γνωμοδότηση των μελετητών
επί των παρατηρήσεων για επιμέρους ζητήματα Χρήσεων Γης, στο πλαίσιο της
διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης της πολεοδομικής μελέτης «Μελέτη
Προσφυγικού Οικισμού».

Επειδή επρόκειτο για θέμα έγκρισης πολεοδομικής μελέτης και πολεοδομικών
ρυθμίσεων, με την υπ’ αρ. πρωτ. 13010/26-10-2012 εισήγηση του Αντιδημάρχου
Τ.Υ. Δ.Φ.Χ. το θέμα παραπέμφθηκε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δ.Φ.Χ. για λήψη
σχετικής απόφασης.

Ι) Με την υπ’ αριθμ. 19/2013 απόφαση – εισήγηση της Ε.Π.Ζ. Δ.Φ.Χ. το θέμα
εισήχθη στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, όπως προβλέπεται από το άρθρο
73 του Ν. 3852 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/07-06-2010).
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Με την υπ’ αριθμ. 168/2013 απόφαση του Δ.Σ. Δ.Φ.Χ. αποφασίστηκε
ομόφωνα: «η τρίμηνη αναβολή στη λήψη απόφασης επί της μελέτης Προσφυγικού
Οικισμού – Επικαιροποίηση απόφασης για την Τροποποίηση του από 11-06-2001 Π.Δ.
(Φ.Ε.Κ. 467/Δ/18-06-2001) του Παραδοσιακού (Προσφυγικού) Οικισμού, βάσει της
υπ’ αρ. 19/2013 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, προκειμένου
εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη Συνεδρίαση να υποβληθούν τα αιτήματα
των ενδιαφερομένων δημοτών - κατοίκων, τα οποία θα τεθούν υπόψη του
Επιστημονικού Συμβούλου της μελέτης κ. Γεωργίου Πατρίκιου, ώστε να
ενσωματωθούν στην μελέτη όσα εξ αυτών κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και
το θέμα να επανέλθει μετά στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της οριστικής
απόφασης».

Κ) Με το υπ’ αρ. πρωτ. 17315/11-12-2013 έγγραφο Δ.Φ.Χ. διαβιβάστηκαν στον
κ. Γεώργιο Πατρίκιο, Αρχιτέκτονα Μηχανικό – Πολεοδόμο, Επίκουρο Καθηγητή
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και Επιστημονικό Σύμβουλο της μελέτης
«Προσφυγικού Οικισμού», τα αιτήματα των ενδιαφερομένων δημοτών – κατοίκων
που αφορούσαν την αλλαγή χρήσεως γης στα ακίνητα τους από Αμιγή Κατοικία, που
προβλέπεται στο από 11-06-2001 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 467/Δ/18-06-2001) «περί
Χαρακτηρισμού ως παραδοσιακού του προσφυγικού οικισμού του δήμου Νέας
Φιλαδέλφειας (Ν. Αττικής) και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών    δόμησης
αυτού» σε Γενική Κατοικία, με χρήσεις όπως αυτές προσδιορίζονται στο ανωτέρω Π.
Δ/γμα, για τη γνωμοδότηση του, προκειμένου να επανεξετασθεί το θέμα στο
Δημοτικό Συμβούλιο.

Με τη με αρ. πρωτ. Δ.Φ.Χ. 10578/25-05-2015 δεύτερη γνωμοδότηση επί των
παρατηρήσεων για επιμέρους ζητήματα Χρήσεων Γης, στο πλαίσιο της διαδικασίας
δημόσιας διαβούλευσης της πολεοδομικής μελέτης «Μελέτη Προσφυγικού Οικισμού
στο Δήμο Φιλαδέλφειας Αττικής», ο Επιστημονικός Σύμβουλος της μελέτης κ. Γεώργιος
Πατρίκιος γνωμοδότησε επί των υποβληθέντων αιτημάτων στα πλαίσια της υπ’ αρ.
168/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος.

Μετά ταύτα το θέμα εισάγεται εκ νέου στο Δημοτικό Συμβούλιο Δ.Φ.Χ. για λήψη
σχετικής απόφασης, επισημαίνοντας ότι:

Με τη θεσμοθέτηση από τον Ιούνιο 2014 του Ν. 4269/2014 («Χωροταξική και
πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη», Φ.Ε.Κ./Α/142/28-6-2014) υπήρξαν
σημαντικές διαφοροποιήσεις α) τόσο ως προς τις κατηγορίες των χωρικών μελετών
και β) όσο ως προς τις κατηγορίες των χρήσεων γης, που πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη κατά τη διαδικασία του πολεοδομικού σχεδιασμού.

Ως προς το πρώτο (κατηγορίες των χωρικών μελετών) δε δημιουργούνται
σημαντικά προβλήματα, καθώς η υφιστάμενη μελέτη με ελαφρές προσαρμογές,
χωρίς να θίγει το χαρακτήρα του οικισμού, μπορεί να ενταχθεί στις προβλεπόμενες
κατηγορίες του νόμου, με επιφύλαξη βέβαια ως προς τις εφαρμοστικές αποφάσεις –
εγκυκλίους  του Ν. 4269/2014, η έκδοση των οποίων δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Ως προς το δεύτερο ζήτημα, η τροποποίηση των κατηγοριών χρήσεων γης
δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην υφιστάμενη μελέτη, καθώς σημαντικό μέρος
των ρυθμίσεων του ισχύοντος Π.Δ., και συνεπώς των προτάσεων της μελέτης,
σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον καθορισμό χρήσεων γης (ακόμη και σε ότι αφορά
τη διαφοροποίηση των όρων δόμησης και των μορφολογικών κανόνων). Με αυτή την
έννοια κρίνεται απαραίτητη η επικαιροποίηση της υφιστάμενης μελέτης, σε άμεση
συνεργασία με το Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
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Προτείνεται λοιπόν στο Δ.Σ.

1. Η Επικαιροποίηση –Τροποποίηση του από 11-6-01 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 467/Δ/18-6-
01) του Παραδοσιακού (Προσφυγικού) Οικισμού σύμφωνα με την υφιστάμενη
Μελέτη Προσφυγικού Οικισμού, η οποία θα πρέπει να προσαρμοστεί -
επικαιροποιηθεί μετά την έκδοση των εφαρμοστικών αποφάσεων - εγκυκλίων
του Ν. 4269/2014 (Φ.Ε.Κ. 142/Α/28-6-2014), σε άμεση συνεργασία με το
Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

2. Τη συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής παρακολούθησης της
Τροποποίησης – Επικαιροποίησης της υφιστάμενης Μελέτης Προσφυγικού
Οικισμού, που θα αποτελείται από τον Αντιδήμαρχο Τ.Υ, ως Πρόεδρο και 7
Μηχανικούς, προτεινόμενους από κάθε δημοτική παράταξη και δύο κατοίκους,
οι οποίοι θα προκύψουν από κλήρωση έπειτα από εκδήλωση ενδιαφέροντος με
σχετική αίτηση τους στο δήμο Δ.Φ.Χ. Σκοπός της επιτροπής θα είναι:
α) Να ζητήσει από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να συμμετέχει στις

συνεδριάσεις της μέλος σχετικό με το αντικείμενο.
β) Να εξετάσει το ενδεχόμενο και να προτείνει στο Δ.Σ., την ανάθεση ή όπως
ο  Νόμος ορίζει, της επικαιροποίησης – τροποποίησης της υφιστάμενης
μελέτης σε Πολεοδομικό Γραφείο.
γ) Να αναλάβει τη διατύπωση και εισήγηση προς το Δ.Σ. της τελικής πρότασης

Τροποποίησης – Επικαιροποίησης της Μελέτης Προσφυγικού Οικισμού η
οποία αφού εγκριθεί, θα αποσταλεί προς το Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού του
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας για την
περαιτέρω διαδικασία που προβλέπει ο Ν. 4269/2014 (Φ.Ε.Κ. 142/Α/28-6-
2014).

Επισυνάπτεται Περίληψη της Μελέτης Προσφυγικού Οικισμού, καθώς και των
σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. Δ.Ν.Φ. και Δ.Φ.Χ. και των αναφερομένων στην
εισήγηση εγγράφων, για ενημέρωση σας.

Η γραμματεία του Δ.Σ. Δ.Φ.Χ. παρακαλείται να ειδοποιήσει τους ενδιαφερόμενους
για τον τόπο και χρόνο της συνεδρίασης του Συμβουλίου κατά την οποία θα
συζητηθεί το παραπάνω θέμα.

Στη συνέχεια ο Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου κ. Κων/νος Μπαρούτας ανακοίνωσε
στο Σώμα ότι τροποποιείται η παρ. 2 της πρότασης προς το Δ.Σ. που περιλαμβάνεται
στην ανωτέρω εισήγηση, έτσι ώστε η διαπαραταξιακή επιτροπή παρακολούθησης της
Τροποποίησης – Επικαιροποίησης της υφιστάμενης Μελέτης Προσφυγικού Οικισμού
να αποτελείται από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, ως Πρόεδρο, δύο (2) Δημ.
Συμβούλους που προτείνονται από την πλειοψηφία του Δ.Σ., δύο (2) Δημ.
Συμβούλους που προτείνονται από το σύνολο της μειοψηφίας του Δ.Σ. και δύο (2)
κατοίκους, οι οποίοι θα προκύψουν από κλήρωση έπειτα από εκδήλωση
ενδιαφέροντος με σχετική αίτηση τους στο δήμο Δ.Φ.Χ. που θα πρέπει να κατατεθεί

Συνημμένα : 1) Φάκελος μελέτης
2) CD ηλεκτρονικής μορφής μελέτης
3) Φωτοαντίγραφα των σχετικών
4) Η υπ’ αριθμ. 19/2013 απόφαση – εισήγηση της Ε.Π.Ζ. Δ.Φ.Χ.
5) Φωτοαντίγραφο του Φ.Ε.Κ. 467/Δ/18-6-2001
6) Φωτοαντίγραφα των αναφερομένων εγγράφων
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το αργότερο μέχρι 10/7/2015. Μετά από πρόταση του Δημ. Συμβούλου της
ελάσσονος μειοψηφίας του Δ.Σ. κ. Δ.Κανταρέλη έγινε δεκτό ότι οι δύο ανωτέρω
αναφερόμενοι κάτοικοι-μέλη της Επιτροπής δεν πρέπει να έχουν έννομο συμφέρον με
τον παραδοσιακό (προσφυγικό) οικισμό.

Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί
αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι και δημότες-κάτοικοι, οι οποίοι
ανέπτυξαν τις απόψεις, τις αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους.

…………………………………………………………………………………………………………………………

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε την εισήγηση, ως
τροποποιήθηκε, σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος. Πριν την ψηφοφορία έγινε
δεκτή πρόταση της επικεφαλής της δημοτικής παράταξης της ελάσσονος μειοψηφίας
«Λαϊκή Συσπείρωση Φ.-Χ.» κας Δ.Ε.Γκούμα για απάλειψη της φράσης «η οποία θα
πρέπει να προσαρμοστεί - επικαιροποιηθεί μετά την έκδοση των εφαρμοστικών
αποφάσεων - εγκυκλίων του Ν. 4269/2014 (Φ.Ε.Κ. 142/Α/28-6-2014), σε άμεση
συνεργασία με το Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας» της παρ. 1 της πρότασης προς το Δ.Σ.
από την εισήγηση. Από πλευράς πλειοψηφίας του Δ.Σ. προτάθηκαν ως μέλη της
διαπαραταξιακής επιτροπής οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Χαρίκλεια Ρόκου και Χριστίνα
Ανδρέου και από το σύνολο της μειοψηφίας του Δ.Σ. οι Δημ. Σύμβουλοι της
ελάσσονος μειοψηφίας κ.κ. Δημήτριος Κανταρέλης και Κων/νος Ντάτσης.

Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, ως τελικά
τροποποιήθηκε, τις απόψεις των μελών του και των δημοτών-κατοίκων, τις προτάσεις
για τα μέλη της διαπαραταξιακής επιτροπής, όλα τα στοιχεία του σχετικού φακέλου
και :

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»)
 Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 41082/22-12-2010 και 17941/18-04-2011 έγγραφα του

Τμήματος Παραδοσιακών Οικισμών - Δ/νση Πολ/κού Σχεδιασμού -
Υ.Π.Ε.Κ.Α. (αρ. πρωτ. Δ.Φ.Χ. 99/07-01-2011 και 4792/03-05-2011)

 Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 11290/24-09-2010 έγγραφο Δ.Ν.Φ.
 Τις υπ’ αριθμ. 59/2003, 246/2003, 157/2005 και 133/2010 Α.Δ.Σ. Δ.Ν.Φ.
 Τηνυπ’ αρ. 168/2013 Α.Δ.Σ. Δ.Φ.Χ.
 Τις υπ' αριθμ. πρωτ. 7059/27-05-2013, 14139/17-10-2013, 15129/04-11-2013 και 13460/23-

07-2014 αιτήσεις της κ. Τριανταφυλιάς Αντωνακάκη -Ηλιάδη
 Τηνυπ' αριθμ. πρωτ. 13565/07-10-2013 αίτηση του κ. Απόστολου Παπαϊωάννου
 Τηνυπ' αριθμ. πρωτ. 14498/24-10-2013 αίτηση του κ. Θεόδωρου Μαγκλάρα
 Την υπ' αριθμ. πρωτ. 15248/07-11-2013 αίτηση των κ. κ. Αβραάμ, Νικολάου και Δημητρίου

Ανανιάδη
 Την υπ' αριθμ. πρωτ. 17336/12-12-2013 αίτηση του κ. Ιωάννη Τουρφαντόγλου –

Πρωϊμόπουλου
 Τα υπ’ αρ. πρωτ. 17315/11-12-2013, 12053/02-07-2014, 15946/23-09-2014

και 9273/07-05-2015 έγγραφα Δ.Φ.Χ.
 Την με αρ. πρωτ. Δ.Φ.Χ. 10578/25-05-2015 Δεύτερη γνωμοδότηση επί των

παρατηρήσεων για επιμέρους ζητήματα Χρήσεων Γης, στο πλαίσιο της
διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης της πολεοδομικής μελέτης: Μελέτη
Προσφυγικού Οικισμού στο Δ.Φ.Χ. Αττικής
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 Το από 11-06-2001 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 467/Δ/18-06-2001) του Παραδοσιακού
(Προσφυγικού) Οικισμού

 Τις διατάξεις του Ν. 4269/2014 (Φ.Ε.Κ. 142/Α/28-6-2014),

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την Επικαιροποίηση –Τροποποίηση του από 11-6-01 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 467/Δ/18-6-
01) του Παραδοσιακού (Προσφυγικού) Οικισμού σύμφωνα με την υφιστάμενη
Μελέτη Προσφυγικού Οικισμού.

2. Τη συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής παρακολούθησης της
Τροποποίησης – Επικαιροποίησης της υφιστάμενης Μελέτης Προσφυγικού
Οικισμού, που θα αποτελείται από τον Αντιδήμαρχο Τ.Υ. του Δήμου κ. Ιωάννη
Καλαμπόκη, ως Πρόεδρο, και μέλη τις Δημ. Συμβούλους της πλειοψηφίας κ.κ.
Χαρίκλεια Ρόκου και Χριστίνα Ανδρέου, τους Δημ. Συμβούλους της ελάσσονος
μειοψηφίας κ.κ. Δημήτριο Κανταρέλη και Κων/νο Ντάτση και δύο (2)
κατοίκους, οι οποίοι δεν θα έχουν έννομο συμφέρον με τον παραδοσιακό
(προσφυγικό) οικισμό και οι οποίοι θα προκύψουν από κλήρωση, έπειτα από
εκδήλωση ενδιαφέροντος με σχετική αίτηση τους στο Δήμο Δ.Φ.Χ. που θα
πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι 10/7/2015.

Σκοπός της επιτροπής θα είναι:

α) Να ζητήσει από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να συμμετέχει στις
συνεδριάσεις της μέλος σχετικό με το αντικείμενο.

β) Να εξετάσει το ενδεχόμενο και να προτείνει στο Δ.Σ., την ανάθεση ή όπως
ο  Νόμος ορίζει, της επικαιροποίησης – τροποποίησης της υφιστάμενης
μελέτης σε Πολεοδομικό Γραφείο.

γ) Να αναλάβει τη διατύπωση και εισήγηση προς το Δ.Σ. της τελικής πρότασης
Τροποποίησης – Επικαιροποίησης της Μελέτης Προσφυγικού Οικισμού, η
οποία αφού εγκριθεί, θα αποσταλεί προς το Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας
για την περαιτέρω διαδικασία που προβλέπει ο Ν. 4269/2014 (Φ.Ε.Κ.
142/Α/28-6-2014).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 136/2015.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΟΣ                                        ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ
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ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κουμαριανός  Ευάγγελος
Καλαμπόκης  Ιωάννης
Γαβριηλίδης  Γαβριήλ
Ανανιάδης  Νικόλαος

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ
Παπαλουκά Ευτυχία

Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία
Παπακώστας  Βασίλειος

Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος
Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος

Αντωνόπουλος  Δημήτριος
Ρόκου  Χαρίκλεια
Δούλος  Ορέστης

Καλύβης  Γεώργιος
Γαλαζούλα  Αλίκη

Χαραμαρά  Γεωργία
Μανωλεδάκης Θεόδωρος

Ανδρέου Χριστίνα
Κοπελούσος  Χρήστος
Αράπογλου  Γεώργιος

Κανταρέλης  Δημήτριος
Κόντος  Απόστολος

Ντάτσης  Κωνσταντίνος
Γκούμα  Δανάη-Εύα

Ακριβές Αντίγραφο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως
Αρχείου-Πρωτοκόλλου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή :

- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Πρόεδρο Ε.Π.Ζ.
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας
- Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας
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