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ΘΕΜΑ: «Έγκριση δηµιουργίας εισόδου οχηµάτων σε χώρο στάθµευσης 
υπογείου µε διάνοιξη διόδου κάτω από υπερυψωµένο πεζοδρόµιο επί της 
οδού Μακρυγιάννη 28 και 30-Ν.Χ., βάσει της αριθ. 9/2013 απόφασης-
εισήγησης της Ε.Π.Ζ.» 
 
 
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 
22.7.2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 8 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 10091/18-
7-2013 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 19/2013) 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 : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ (σε αντικατάσταση του 
απουσιάζοντος Γραµµατέα του ∆.Σ. κ. Ελευθέριου Πλάτανου).   

 
 
 
 

 
 

  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 137/2013 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 10642/25-7-2013 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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 22.7.2013 τακτικής 
Συνεδρίασης Νο. 20/2013 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. ΜΑΛΛΙΟΣ 
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
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 22 παρόντες 
και 11 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
    
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ  
 

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

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα Αιµιλία Σταθούλια ενώ ήταν απούσα η 

Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα  ∆ήµητρα 

∆ερµανούτσου. 

 

• Τα θέµατα της Η.∆. συζητήθηκαν µε την εξής σειρά: 8ο, 9ο  και ακολούθως 

τηρήθηκε η σειρά των θεµάτων, όπως αυτά ήταν εγγεγραµµένα στην Η.∆. της 

Συνεδρίασης. 

 

• Κατά τη συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος παρέστη και έδωσε τις 
αναγκαίες διευκρινίσεις ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Υπηρεσιών ∆όµησης 
∆ηµ. Ενότητας Νέας Χαλκηδόνας κ. Γ.Γαϊτάνος. 

 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

• Ο κ. Π.Κότσιρας προσήλθε στη Συνεδρίαση µετά την συζήτηση και ψηφοφορία επί 

των Ε.Η.∆. θεµάτων και αποχώρησε από αυτήν κατά τη διάρκεια της συζήτησης και 

πριν από την ψηφοφορία επί του 1ου θέµατος της Η.∆.. 

• Η κα Ε.Παπαλουκά προσήλθε στη Συνεδρίαση µετά την συζήτηση και ψηφοφορία επί 

των Ε.Η.∆. θεµάτων και αποχώρησε από αυτήν µετά την συζήτηση και την 

ψηφοφορία επί του 2ου θέµατος της Η.∆.. 

• Ο κ. Η.Τάφας προσήλθε στη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί των 

Ε.Η.∆. θεµάτων και πριν την συζήτηση και ψηφοφορία επί των θεµάτων της Η.∆.. 
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• Ο κ. Χ.∆ηµακόπουλος αποχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και 

ψηφοφορία επί του 8ου θέµατος της Η.∆.. 

• Ο κ. Σ.Κόντος αποχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί 

του 1ου θέµατος της Η.∆.. 

• Ο κ. Ζ.Χωρινός αποχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί 

του 5ου θέµατος της Η.∆.. 

 

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 

8ο 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.∆.  

8ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 8ο  Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση την υπ΄αριθµ. πρωτ. 7446/29-5-2013 υπ΄αρ. 9/2013 διαβιβασθείσα Απόφαση 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα:  
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 συνεδρίασης 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος 

 
 

Αριθ. Απόφασης: 09/2013 
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       Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
 

« Λήψη γνωµοδότησης – απόφασης για 
τη δηµιουργία εισόδου οχηµάτων σε 
χώρο στάθµευσης του υπογείου µε 
διάνοιξη διόδου, κάτω από το 
υπερυψωµένο πεζοδρόµιο επί της οδού 
Μακρυγιάννη 28 και Μακρυγιάννη 30 
∆ηµοτικής Ενότητας Ν.Χ. » 

 
 
 

 Στη Νέα Χαλκηδόνα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα επί της οδού Αχαρνών 464 
&        Αγ. Αναργύρων, σήµερα στις 28 Μαΐου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 
π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄ αριθ. 6845/22-05-2013 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. 
 Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν: 
 
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 
1) Παπανικολάου Νικόλαος, Πρόεδρος, 2) Χατζηδάκη Μαρία, 3) Καβακοπούλου-
Σταµατιάδου Αγανίκη, 4) Παϊδας Αδαµάντιος, 5) Κουτσάκης Μιχαήλ, 6) Γραµµένος 
Σπυρίδων 

 
      ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

1) Μάλλιος Αθανάσιος-Κλέοµένης, 2) Τάφας Ηλίας, 3) Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
 
 Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής και εισηγούµενος το 4ο εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα είπε: 
 
 Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 

  
  

Με την υπ’αριθµ.4816/14-04-2013 αίτηση του, ο κ. Παπαδηµητρόπουλος 
∆ηµήτριος, ιδιοκτήτης οριζοντίου ιδιοκτησίας υπογείου επί πολυωρόφου οικοδοµής, 
που βρίσκεται επί της οδού Μακρυγιάννη 30 ∆ηµοτικής Ενότητας Νέας Χαλκηδόνας, 
ζητάει να του επιτραπεί όπως µε δικές του αποκλειστικές δαπάνες, επιµέλεια, 
φροντίδα και ευθύνη να προβεί στην διάνοιξη εισόδου κάτω από υπερυψωµένο 
πεζοδρόµιο και κατασκευή γκαραζόπορτας, από την οδό Μακρυγιάννη 30, ώστε να 
καταστεί δυνατόν να λειτουργήσει το υπόγειο της οικοδοµής ως χώρος στάθµευσης 
ΙΧ αυτοκινήτων.  
 

1. Η υπ’ αριθµ. 4816/14-04-2013 (σχετ.1) αίτηση του ενδιαφεροµένου, 
συνοδεύεται από την Αιτιολογηµένη Τεχνική Έκθεση Μηχανικού και 
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φωτογραφίες ανάλογων κατασκευών διόδων κάτω από υπερυψωµένα 
πεζοδρόµια, οι οποίες έχουν πραγµατοποιηθεί στην περιοχή του Λεκανοπεδίου 
Αττικής (∆ήµος Πειραιά, Αθηνών).  

 
2. Το πεζοδρόµιο της οδού Μακρυγιάννη, στη µια πλευρά του και από την οδό 

Ελ. Βενιζέλου έως και Εθν. Αντιστάσεως, και στο µεγαλύτερο µήκος του, λόγω 
µεγάλων υψοµετρικών διαφορών του εδάφους της περιοχής, διαµορφώθηκε 
από παλιά µε υπερυψωµένα πεζοδρόµια, που περιλαµβάνουν αναλυµατικούς 
πέτρινους τοίχους, κλίµακες επικοινωνίας και ανάλογη διαµόρφωση των οδών. 
Η ανωτέρω διαµόρφωση των υπερυψωµένων πεζοδροµίων, παγιώθηκε στο 
πέρασµα του χρόνου, τούτο δε εµφαίνεται και στο υπ’αριθµ. 2361/5-29-1/20-
09-1984 έγγραφο Νοµαρχίας Αττικής/ ΥΠ.Χ.Ο.Π., στο υπ’αριθµ.2766/13-02-
1984 έγγραφο ΤΥ∆Κ, καθώς και στο υπ’αριθµ. 66540/16495/16-10-1984 
έγγραφο ΥΠ.Χ.Ο.Π., τα οποία αναγνωρίζουν σαν αφετηρία υψών ( σύµφωνα 
µε τον ισχύοντα τότε ΓΟΚ) τα υπάρχοντα υπερυψωµένα πεζοδρόµια, χωρίς να 
αναφέρονται σε κατεδάφισή τους.  
Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι τα υπάρχοντα σήµερα υπερυψωµένα 
πεζοδρόµια πρέπει να παραµείνουν ως έχουν, δεδοµένου ότι η κατεδάφισή 
τους, θα δηµιουργούσε  σοβαρά προβλήµατα στην περιοχή, όπως αλλαγή 
αφετηρίας υψοµέτρων στις υφιστάµενες οικοδοµές, δαπανηρά έργα και 
µελέτες για την πρόσβαση σε αυτές και την αποκατάσταση της περιοχής κλπ. 
 

3. Η περιγραφείσα όµως υφιστάµενη κατάσταση, δηµιουργεί όντος σοβαρό 
πρόβληµα, διότι εµποδίζει την δηµιουργία χώρων στάθµευσης, όπως 
προβλέπεται από την πολεοδοµική νοµοθεσία στις ανεγειρόµενες οικοδοµές, 
µε αποτέλεσµα: 

 Α). Οι ιδιοκτήτες αυτών να πληρώνουν τις απαιτούµενες, βάση του νόµου, θέσεις 
στάθµευσης αντί να τις δηµιουργούν στις οικοδοµές τους.  
 
 Β). Γίνεται συµφόρηση της περιοχής από τα παρκαρισµένα σε κοινόχρηστους 
χώρους (δρόµους) αυτοκίνητα. 
 
 Γ). Υπάρχει µεγάλη δυσκολία στην εξυπηρέτηση των εµποδιζόµενων ατόµων ή 
ΑµεΑ, για εύκολη και ασφαλή πρόσβαση αυτών στις οικίες τους. 
 
 ∆). Υπάρχει άνιση µεταχείριση των ιδιοκτησιών, που βρίσκονται στον ίδιο δρόµο, 
διότι ανάλογα µε την θέση της ιδιοκτησίας, διαφοροποιείται η δυνατότητα 
δηµιουργίας χώρων στάθµευσης σ’αυτές.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω πρέπει να προβούµε σε λήψη γνωµοδότησης-απόφασης, 
σχετικά µε την δηµιουργία εισόδου γκαράζ µε την διάνοιξη διόδου, κάτω από το 
υπερυψωµένο πεζοδρόµιο επί της οδού  Μακρυγιάννη 30 ∆ηµοτικής Ενότητας 
Ν.Χ. και τοποθέτηση γκαραζοπορτας στα όρια του οικοπέδου µε ταυτόχρονη 
διατήρηση και λειτουργία του υπερυψωµένου πεζοδροµίου, λαµβάνοντας υπόψη 
ότι απαιτούνται και οι κάτωθι περαιτέρω διαδικασίες εγκρίσεων:   
    
Α). Έγκριση από την Τεχνική Υπηρεσία των υποβληθέντων από τον ιδιοκτήτη 
σχεδίων όψεων και λεπτοµερειών κατασκευής διόδου, κάτω από το υπερυψωµένο 
πεζοδρόµιο, µε την προϋπόθεση µίας (1) µόνο εισόδου-εξόδου γκαράζ ανά 
ιδιοκτησία, η οποία δε θα ξεπερνά το πλάτος των 3.00µ, για λόγους µορφολογίας 
και αισθητικής της περιοχής.  
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Β). Έγκριση, από την Υπηρεσία ∆όµησης Νέας Χαλκηδόνας υψοµετρικής µελέτης 
της οδού Μακρυγιάννη στο Ο.Τ.18 από την οδό Ελ. Βενιζέλου µέχρι την οδό 
Παλαιολόγου, βάσει του Ν.Ο.Κ., µε υψοµετρική αποτύπωση των υπερυψωµένων 
αλλά και των κάτωθι αυτών  που εδράζονται επί της οδού, υφισταµένων 
πεζοδροµίων. 
Επισηµαίνεται ότι λόγω του µεγάλου πλάτους (Π) της οδού Μακρυγιάννη, η 
Υπηρεσία ∆όµησης, προτείνει ως αφετηρία υψών, για την κατασκευή του στερεού 
των οικοδοµών, το υψόµετρο του διαµορφωµένου πεζοδροµίου, που εδράζεται 
σε συνέχεια του οδοστρώµατος, διότι το 1.5Π που ορίζει το στερεό στην 
πρόσοψη των οικοδοµών φτάνει τα:  1.5Π ~ 31.50 -33.00µ > 22.75µ ( ανώτατο 
ύψος οικοδοµών βάσει σ.δ. 1.80 κατά Ν.Ο.Κ.), ενώ αφετηρία υψών, για το ύψος 
των οικοδοµών, θα είναι βάσει του νόµου το υπερυψωµένο πεζοδρόµιο, που 
βρίσκεται ήδη στο ίδιο επίπεδο µε το διαµορφωµένο, πέριξ των οικοδοµών, 
έδαφος (ΓΟΚ 85-2000 και Ν.Ο.Κ.).  
 
Γ).Έγκριση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εντεύθεν από  τους αρµόδιους φορείς 
(Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Περιφέρειας κλπ). 
 
∆).Έγκριση µελέτης  µορφολογίας – αισθητικής της ανωτέρω κατασκευής από το 
αρµόδιο Σ.Α. ( Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής), διότι πρόκειται για κατασκευή σε 
κοινόχρηστο χώρο του ∆ήµου.  
 
Με την υπ’αριθµ.5219/22-04-2013 αίτηση του, ο κ. Παπαδηµητρόπουλος 

∆ηµήτριος, ιδιοκτήτης οριζοντίου ιδιοκτησίας υπογείου επί πολυωρόφου οικοδοµής, 
που βρίσκεται επί της οδού Μακρυγιάννη 28 ∆ηµοτικής Ενότητας Νέας Χαλκηδόνας, 
ζητάει να του επιτραπεί όπως µε δικές του αποκλειστικές δαπάνες, επιµέλεια, 
φροντίδα και ευθύνη να προβεί στην διάνοιξη εισόδου κάτω από υπερυψωµένο 
πεζοδρόµιο και κατασκευή γκαραζόπορτας, από την οδό Μακρυγιάννη 28, ώστε να 
καταστεί δυνατόν να λειτουργήσει το υπόγειο της οικοδοµής ως χώρος στάθµευσης 
ΙΧ αυτοκινήτων.  
 
 

1. Η υπ’ αριθµ. 4816/14-04-2013 (σχετ.1) αίτηση του ενδιαφεροµένου, 
συνοδεύεται από την Αιτιολογηµένη Τεχνική Έκθεση Μηχανικού και 
φωτογραφίες ανάλογων κατασκευών διόδων κάτω από υπερυψωµένα 
πεζοδρόµια, οι οποίες έχουν πραγµατοποιηθεί στην περιοχή του Λεκανοπεδίου 
Αττικής (∆ήµος Πειραιά, Αθηνών).  

 
2. Το πεζοδρόµιο της οδού Μακρυγιάννη, στη µια πλευρά του και από την οδό 

Ελ. Βενιζέλου έως και Εθν. Αντιστάσεως, και στο µεγαλύτερο µήκος του, λόγω 
µεγάλων υψοµετρικών διαφορών του εδάφους της περιοχής, διαµορφώθηκε 
από παλιά µε υπερυψωµένα πεζοδρόµια, που περιλαµβάνουν αναλυµατικούς 
πέτρινους τοίχους, κλίµακες επικοινωνίας και ανάλογη διαµόρφωση των οδών. 
Η ανωτέρω διαµόρφωση των υπερυψωµένων πεζοδροµίων, παγιώθηκε στο 
πέρασµα του χρόνου, τούτο δε εµφαίνεται και στο υπ’αριθµ. 2361/5-29-1/20-
09-1984 έγγραφο Νοµαρχίας Αττικής/ ΥΠ.Χ.Ο.Π., στο υπ’αριθµ.2766/13-02-
1984 έγγραφο ΤΥ∆Κ, καθώς και στο υπ’αριθµ. 66540/16495/16-10-1984 
έγγραφο ΥΠ.Χ.Ο.Π., τα οποία αναγνωρίζουν σαν αφετηρία υψών ( σύµφωνα 
µε τον ισχύοντα τότε ΓΟΚ) τα υπάρχοντα υπερυψωµένα πεζοδρόµια, χωρίς να 
αναφέρονται σε κατεδάφισή τους.  
Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι τα υπάρχοντα σήµερα υπερυψωµένα 
πεζοδρόµια πρέπει να παραµείνουν ως έχουν, δεδοµένου ότι η κατεδάφισή 
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τους, θα δηµιουργούσε  σοβαρά προβλήµατα στην περιοχή, όπως αλλαγή 
αφετηρίας υψοµέτρων στις υφιστάµενες οικοδοµές, δαπανηρά έργα και 
µελέτες για την πρόσβαση σε αυτές και την αποκατάσταση της περιοχής κλπ. 
 

3. Η περιγραφείσα όµως υφιστάµενη κατάσταση, δηµιουργεί όντος σοβαρό 
πρόβληµα, διότι εµποδίζει την δηµιουργία χώρων στάθµευσης, όπως 
προβλέπεται από την πολεοδοµική νοµοθεσία στις ανεγειρόµενες οικοδοµές, 
µε αποτέλεσµα: 

 
 Α). Οι ιδιοκτήτες αυτών να πληρώνουν τις απαιτούµενες, βάση του νόµου, θέσεις 
στάθµευσης αντί να τις δηµιουργούν στις οικοδοµές τους.  
 
 Β). Γίνεται συµφόρηση της περιοχής από τα παρκαρισµένα σε κοινόχρηστους 
χώρους (δρόµους) αυτοκίνητα. 
 
 Γ). Υπάρχει µεγάλη δυσκολία στην εξυπηρέτηση των εµποδιζόµενων ατόµων ή 
ΑµεΑ, για εύκολη και ασφαλή πρόσβαση αυτών στις οικίες τους. 
 
 ∆). Υπάρχει άνιση µεταχείριση των ιδιοκτησιών, που βρίσκονται στον ίδιο δρόµο, 
διότι ανάλογα µε την θέση της ιδιοκτησίας, διαφοροποιείται η δυνατότητα 
δηµιουργίας χώρων στάθµευσης σ’αυτές.  
 
 
Κατόπιν των ανωτέρω πρέπει να προβούµε σε λήψη γνωµοδότησης-απόφασης, 
σχετικά µε την δηµιουργία εισόδου γκαράζ µε την διάνοιξη διόδου, κάτω από το 
υπερυψωµένο πεζοδρόµιο επί της οδού  Μακρυγιάννη 28 ∆ηµοτικής Ενότητας 
Ν.Χ. και τοποθέτηση γκαραζόπορτας στα όρια του οικοπέδου µε ταυτόχρονη 
διατήρηση και λειτουργία του υπερυψωµένου πεζοδροµίου, λαµβάνοντας υπόψη 
ότι απαιτούνται και οι κάτωθι περαιτέρω διαδικασίες εγκρίσεων:   
    
Α). Έγκριση από την Τεχνική Υπηρεσία των υποβληθέντων από τον ιδιοκτήτη 
σχεδίων όψεων και λεπτοµερειών κατασκευής διόδου, κάτω από το υπερυψωµένο 
πεζοδρόµιο, µε την προϋπόθεση µίας (1) µόνο εισόδου-εξόδου γκαράζ ανά 
ιδιοκτησία, η οποία δε θα ξεπερνά το πλάτος των 3.00µ, για λόγους µορφολογίας 
και αισθητικής της περιοχής.  
 
Β). Έγκριση, από την Υπηρεσία ∆όµησης Νέας Χαλκηδόνας υψοµετρικής µελέτης 
της οδού Μακρυγιάννη στο Ο.Τ.18 από την οδό Ελ. Βενιζέλου µέχρι την οδό 
Παλαιολόγου, βάσει του Ν.Ο.Κ., µε υψοµετρική αποτύπωση των υπερυψωµένων 
αλλά και των κάτωθι αυτών  που εδράζονται επί της οδού, υφισταµένων 
πεζοδροµίων. 
Επισηµαίνεται ότι λόγω του µεγάλου πλάτους (Π) της οδού Μακρυγιάννη, η 
Υπηρεσία ∆όµησης, προτείνει ως αφετηρία υψών, για την κατασκευή του στερεού 
των οικοδοµών, το υψόµετρο του διαµορφωµένου πεζοδροµίου, που εδράζεται 
σε συνέχεια του οδοστρώµατος, διότι το 1.5Π που ορίζει το στερεό στην 
πρόσοψη των οικοδοµών φτάνει τα:  1.5Π ~ 31.50 -33.00µ > 22.75µ ( ανώτατο 
ύψος οικοδοµών βάσει σ.δ. 1.80 κατά Ν.Ο.Κ.), ενώ αφετηρία υψών, για το ύψος 
των οικοδοµών, θα είναι βάσει του νόµου το υπερυψωµένο πεζοδρόµιο, που 
βρίσκεται ήδη στο ίδιο επίπεδο µε το διαµορφωµένο, πέριξ των οικοδοµών, 
έδαφος (ΓΟΚ 85-2000 και Ν.Ο.Κ.).  
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Γ).Έγκριση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εντεύθεν από  τους αρµόδιους φορείς 
(Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Περιφέρειας κλπ). 
 
∆).Έγκριση µελέτης  µορφολογίας – αισθητικής της ανωτέρω κατασκευής από το 
αρµόδιο Σ.Α. ( Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής), διότι πρόκειται για κατασκευή σε 
κοινόχρηστο χώρο του ∆ήµου.  

 
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εισηγήσεών µας, συµπληρωµατικά σας 

γνωρίζουµε ότι για τα ακίνητα- πολυκατοικίες, των οδών Μακρυγιάννη 28 & 30, είχαν 
εκδοθεί αντίστοιχα οι υπ’αριθµ.40/2000 & 54/2005 οικοδοµικές άδειες, στις οποίες 
προβλέπονται χώροι υπογείων, όχι όµως µε χρήση χώρων στάθµευσης. 

Επισηµαίνουµε ότι, η τότε δηµοτική αρχή του ∆ήµου Νέας Χαλκηδόνας, 
διαφωνούσε για την δηµιουργία εισόδων γκαράζ κάτω από τα υπερυψωµένα 
πεζοδρόµια, µε το σκεπτικό ότι δεν επιθυµούσε παρεµβάσεις στην µορφολογία 
αυτών. 

Επί των ανωτέρω, η παγία άποψη της υπηρεσίας µας είναι ότι σε κοινόχρηστους 
χώρους, αρµόδιο βάσει του νόµου όργανο για να κρίνει τις παρεµβάσεις σε αυτούς, 
ως προς την µορφολογία-αισθητική, είναι το Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής (πρώην 
Ε.Π.Α.Ε.). 
 

 
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση 

µεταξύ των µελών της Ε.Π.Ζ., κατά την οποία ανταλλάχθηκαν διάφορες 
απόψεις.  

 
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 και 
όλα τα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει τη δηµιουργία εισόδου οχηµάτων σε χώρο στάθµευσης του 

υπογείου µε διάνοιξη διόδου, κάτω από το υπερυψωµένο πεζοδρόµιο επί της 
οδού Μακρυγιάννη 28 και Μακρυγιάννη 30 ∆ηµοτικής Ενότητας Ν.Χ. 
 
Στη συνέχεια η Ε.Π.Ζ. θα εισηγηθεί σχετικά στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του 

∆ήµου όπως προβλέπεται από το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010.  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 09/2013 
 
 
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.  
Ειδικότερα ειπώθηκαν τα εξής:  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος απουσιάζει, έχει κολικό. Γνωρίζετε το 
θέµα κ. Κουτσάκη; 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Το θέµα το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Θα παρακαλέσω το 
εξής: Ο υπάλληλος από την Πολεοδοµία, ο κ. Γαϊτάνος, να εξηγήσει στο Σώµα 
ότι το θέµα είναι νόµιµο, δεν έχει καµία παρανοµία ή είναι παράνοµο, δεν 
ξέρω τα υπόλοιπα, εγώ πιστεύω ότι δε νοείται να υπάρχει γκαράζ µε όλους 
τους πολεοδοµικούς όρους, µε όλα αυτά και να κλειστό, 15 θέσεις δηλαδή 
που είναι νόµιµες, να είναι στο δρόµο.  

  Πιστεύω ότι πρέπει να δώσουµε σε όλες τις πολυκατοικίες άδεια 
των 2 ή των 3 µέτρων, να µπορούν να µπαίνουν και να βγαίνουν τ’ αυτοκίνητα 
και ν’ αποσυµφορηθεί η Μακρυγιάννη, η οποία αυτή τη στιγµή αναγκάζει τους 
κατοίκους να παρκάρουν επί του οδοστρώµατος.  

  ∆εν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγµή, πιστεύω ότι είναι νόµιµο και 
πολεοδοµικά και στατικά, δεν υπάρχει καµία απόφαση ότι αυτός ο 
µαντρότοιχος είναι αρχιτεκτονικά κάτι το οποίο αυτή τη στιγµή πρέπει να 
υπάρχει, είναι η υψοµετρική διαφορά και δεν πρέπει να χαλαστεί αυτό το 
πράγµα, αλλά αυτό δε σηµαίνει ότι µπορούν αυτή τη στιγµή να υπάρχουν και 
οι είσοδοι των γκαρζά να εξυπηρετούνται οι πολυκατοικίες. Αυτή είναι η δική 
µου άποψη.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ κ. Κουτσάκη. Ο κ. Τοµπούλογλου έχει το λόγο.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 
είναι εντυπωσιακό ότι σήµερα7 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ - ΦΙΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τί είπατε κα Μαυράκη; 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, δε διακόπτετε κανέναν. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κάτι ρώτησε 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Έχω το λόγο κ. Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τον έχετε κ. Τοµπούλογλου αλλά. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Ωραία, συνεχίζω λοιπόν. Η κα 
Μαυράκη λέει τα δικά της, εγώ θα πω τα δικά µου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει. Η κα Μαυράκη κάτι άλλο ρωτάει..  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Συνεχίζω. Όποτε θέλετε 
διακόπτετε, όποτε θέλετε δε διακόπτετε. Κατά το δοκούν συµβαίνει αυτό.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι, έτσι είναι, µεροληπτώ κ. Τοµπούλογλου. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό θα το κρίνει το Σώµα, δε 
θα το κρίνω εγώ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εσείς το κρίνετε όµως.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Όποτε θέλετε διακόπτετε λέω. 
Επί της ουσίας, που σας ενοχλεί: Η ουσία του θέµατος ποια είναι: Σήµερα 
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε δυο ασθενείς. Ο ένας ασθενής είναι ο 
Αντιδήµαρχος, ο κ. Παπανικολάου, του ευχόµαστε περαστικά. Χτες τον είδα 
µια χαρά, αλλά ο άνθρωπος φαίνεται αρρώστησε το πρωί. Ο άλλος ασθενής 
είναι απ’ ό,τι µας πληροφόρησαν, ο κ. Γαϊτάνος, της Τεχνικής µας Υπηρεσίας, 
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της Πολεοδοµίας. Κι αυτός ασθενής είναι και ήρθε ως ασθενής εδώ πέρα. 
Ευχόµαστε λοιπόν περαστικά και σ’ εκείνον.  

  Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το θέµα που συζητάµε δεν είναι 
καθόλου απλό και πρέπει να σας καταγγείλω κατ' αρχήν ένα γεγονός το οποίο 
θα το κρίνετε εσείς, απαράδεκτο γεγονός, το οποίο συνέβη µε τον 
εκπρόσωπο της παράταξής µας στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, τον κ. 
Γραµµένο. Όταν πήρα τη σχετική εισήγηση, είδα ότι στο πρακτικό που 
επισυναπτόταν για το θέµα αυτό, της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής, ο κ. Γραµµένος εφέρετο ως παρών στο συγκεκριµένο θέµα και είχε 
ψηφίσει µάλιστα οµοφώνως µαζί µε τους άλλους την απόφαση που 
εισηγήθηκε ο κ. Αντιδήµαρχος, ο κ. Παπανικολάου. 

  Ο κ. Γραµµένος πραγµατικά, επειδή είναι ένας άνθρωπος πολύ 
καλής πίστεως, µόλις του το είπα εξανέστη, µου είπε «µα δε συζητήσαµε 
τέτοιο θέµα». Και πράγµατι, όπως διαπιστώθηκε εκ των υστέρων, το θέµα 
είναι το 4ο εκτός ηµερήσιας διάταξης στη σχετική συνεδρίαση της 22ας Μαΐου 
2013, δε συζητήθηκε καθόλου στη συγκεκριµένη Επιτροπή, το πρακτικό το 
οποίο υπέγραψε ο κ. Γραµµένος υπεγράφη γιατί υπήρχε, προσέξτε, το 
πρόχειρο πρακτικό όπως ξέρετε όσοι συµµετέχουµε στην Οικονοµική 
Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφήνουν κάποια κενά οι 
υπάλληλοι και λογικά το κάνουν αυτό, για να συµπληρωθούν εκ των υστέρων 
και να διατυπωθεί το πρόχειρο πρακτικό έχοντας όµως πάρει εκ των 
προτέρων την υπογραφή των συµµετεχόντων στις Επιτροπές, και στην 
Οικονοµική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.  

Έτσι λοιπόν συνέβη κι εδώ. Χωρίς να συζητηθεί καθόλου, 
συµπληρώθηκε το πρακτικό και φυσικά το πρακτικό αυτό έρχεται µαζί µε τη 
δεύτερη απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της Νέας Χαλκηδόνας, διότι το 
ίδιο Τοπικό Συµβούλιο υπό την Προεδρία της κας Ναθαναήλ είχε 
γνωµοδοτήσει αρνητικά.  

Έχουµε λοιπόν να πούµε ότι καταγγέλλουµε την παραποίηση 
της συνεδρίασης και του πρακτικού της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, το 
πρώτο είναι αυτό και το δεύτερο, το ουσιαστικότερο για το θέµα –και θα σας 
πει και ο κ. Κοπελούσος την εµπειρία του, είναι ότι ένα θέµα το οποίο επί 
τουλάχιστον 6-7 χρόνια υπάρχει ανοιχτό, θα πούµε στη συνέχεια τα τεχνικά 
ζητήµατα γιατί εµείς τα έχουµε ερευνήσει πάρα πολύ καλά, ο κ. Κοσκολέτος 
θα σας πει ακριβώς πού βρίσκεται το ζήτηµα και νοµικά και πολεοδοµικά. 

Ένα θέµα λοιπόν που δεν υιοθέτησαν οι δυο προηγούµενοι 
∆ήµαρχοι της Νέας Χαλκηδόνας, ο κ. Παπαµικρούλης και ο µακαρίτης ο 
Αποστολάκης, έρχεται µε την απερχόµενη ∆ιοίκηση της κας Γαϊτανά η οποία 
µένει στη διπλανή πολυκατοικία του αιτούντος και είναι ιδιοκτησία και η 
διπλανή πολυκατοικία του αιτούντος εργολάβου, δεν ξέρω τι άλλη ιδιότητα 
επιχειρηµατία έχει ο κύριος, γιατί ακριβώς, όπως ξέρετε, στις τελευταίες µέρες 
της Ποµπηίας γίνονται συνήθως οι µεγαλύτερες αλχηµείες.  

Κι εδώ πρόκειται περί αλχηµείας. Τι αλχηµεία έγινε; Μια 
παράνοµη υπόθεση που θα σας εξηγήσει ο κ. Κοσκολέτος πολεοδοµικά και 
νοµικά γιατί είναι παράνοµη, έρχεται από την απερχόµενη ∆ήµαρχο, 10 µήνες 
πριν παραδώσει στο λαό την κρίση για το ποιος θα είναι ο επόµενος 
∆ήµαρχος, η επόµενη ∆ηµοτική Αρχή, όταν ο µακαρίτης Αποστολάκης 
µπροστά στο Χρήστο Κοπελούσο, αλλά και στον ενδιαφερόµενο εργολάβο, 
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αλλά και ο Νίκος Παπαµικρούλης, είχαν αρνηθεί επιµελώς να κάνουν το 
αιτούµενο γεγονός.  

Εάν περάσετε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι από το 
συγκεκριµένο χώρο, θα δείτε ότι η πέτρα που έχει χτιστεί το τοιχίο, έχει 
διαφορετικά χρώµατα σε δυο σηµεία. Γιατί συνέβη αυτό; ∆ιότι είχε ανοιχτεί η 
δίοδος παλαιότερα, εκρίθη παράνοµο αυτό και στη συνέχεια, αναγκάστηκαν 
αυτοί που την άνοιξαν να την ξαναχτίσουν.  

Εγώ λοιπόν επιφυλάσσοµαι στη δευτερολογία µου να πω 
περισσότερα, καταγγέλλω το γεγονός της παραποίησης του πρακτικού της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, καταγγέλλω το γεγονός ότι µια πράξη η οποία 
ποτέ δεν υιοθετήθηκε από τους δυο προηγουµένους ∆ηµάρχους, η 
απερχόµενη ∆ήµαρχος το φέρνει σήµερα, γιατί προφανώς εν γνώσει της είναι, 
δίπλα µένει, δε µπορεί να µην το ξέρει το θέµα και καταγγέλλω επίσης το 
γεγονός κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι θα πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα 
προσεκτικοί για το τι θα έρθει µέσα στο καλοκαίρι γιατί όπως ξέρετε, παγία 
τακτική ορισµένων είναι το καλοκαίρι να χρησιµοποιείται για να περνάνε 
θέµατα στο ντούκου. Έτσι έγινε κι εδώ. 

Θα επανέλθω κ. Πρόεδρε όταν µου δοθεί το δικαίωµα της 
δευτερολογίας.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα ∆ήµαρχος έχει το λόγο.  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Τοµπούλογλου, όταν ο κ. Γραµµένος βρέθηκε µέσα στην 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, στο 4ο θέµα που ήταν εκτός ηµερήσιας διάταξης 
όπως καλή ώρα περνάµε κι εµείς εδώ θέµατα και ψηφίζονται, δεν ήταν απών. 
Ήταν εκεί. Όπως νοµίζω ότι ήταν και άλλα µέλη. Και η κα Χατζηδάκη και η κα 
Καβακοπούλου και ο κ. Κουτσάκης, οι οποίοι νοµίζω ότι το συζήτησαν το 
θέµα. Αυτό είναι ένα θέµα. Το πάω στην άκρη. 

  Λέτε για τη δεύτερη φορά του Τοπικού Συµβουλίου. Πέρασε την 
πρώτη φορά, έκανε ένσταση ο κ. Παπαδηµητρόπουλος και το ξαναπέρασε το 
Τοπικό Συµβούλιο για δεύτερη φορά, όπου εκεί για πρώτη φορά ο κ. 
Σταµατελόπουλος είχε ψηφίσει ΟΧΙ και τη δεύτερη ψήφισε ΝΑΙ. ∆ηλαδή ούτε 
τη δεύτερη ήξερε τι ψήφιζε; ∆εύτερο ερώτηµα. 

  Τρίτο που έχω να πω: Αναφέρατε τον κ. Παπαµικρούλη και τον 
κ. Αποστολάκη. ∆εν είχε γίνει ποτέ αίτηµα από τον κ. Παπαδητρόπουλο ούτε 
στον κ. Παπαµικρούλη ούτε στον κ. Αποστολάκη για να γίνει διάνοιξη για 
parking. Ποτέ. ∆εν έγινε ούτε αίτηση ούτε πέρασε ποτέ στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο. Αν έγινε κάποια προφορική συζήτηση ναι. Αίτηµα δεν έχει 
καταγραφεί ποτέ, τουλάχιστον για τον κ. Αποστολάκη το ξέρω.  

  Η επόµενη ερώτηση που θέλω να σας κάνω και απαιτώ να µου 
απαντήσετε, είναι ποιες είναι οι αλχηµείες και τι αναµένεται µέσα στο 
καλοκαίρι. Και απαιτώ να µου το απαντήσετε τώρα και όχι στη δευτερολογία. 
Τώρα. Υπονοούµενα δε χωράνε εδώ. Τώρα θα µου απαντήσετε ποιες είναι οι 
αλχηµείες.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Θα έπρεπε να είστε ιδιαίτερα 
ευαίσθητη γιατί φέρνετε το θέµα του ιδιοκτήτη σας κυρία µου. Και το φέρνετε 
τον Ιούλιο µήνα. Φέρνετε το θέµα του ιδιοκτήτη σας, εκεί που µένετε. Θα 
έπρεπε να ντρέπεστε όταν ο Αποστολάκης ενώπιον του Κοπελούσου είπε ότι 
«αυτό δεν το κάνω». 
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∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆ε σας επιτρέπω ν’ αναφέρετε τον Αποστολάκη.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Ακούστε, τον Αποστολάκη εγώ 
τον ξέρω από µικρό παιδί.  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Σας παρακαλώ.. Και είδα πώς τον εκτιµήσατε που τον ξέρατε κ. 
Τοµπούλογλου..  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Ο Κοπελούσας θα σας πει 
ακριβώς τη συζήτηση..  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ, ηρεµήστε. Κύριε Τοµπούλογλου, ν’ απαντήσετε 
είπαµε, όχι να σηκώσετε την αίθουσα. ∆εν είναι διάλογος αυτός. Σας 
παρακαλώ..  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Για τις αλχηµείες θα µου απαντήσετε τώρα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ, δεν επιτρέπω αυτή τη διαδικασία..  

Π. ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είπα να δώσει µια απάντηση σε κόσµια πλαίσια κ. Λαζαρίδη..  

Π. ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Λαζαρίδη, σας παρακαλώ πολύ.. 

Π. ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Λαζαρίδη..  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ποιον προστατεύω κα Αγαγιώτου; Καταλάβατε ότι δεν 
προστατεύω τους συναδέλφους; Αυτό καταλάβατε; ∆ε νοµίζω ότι έπρεπε να 
καταλάβετε αυτό.  

  Επί της διαδικασίας θέλετε να πείτε κάτι κ. Κουτσάκη; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή στη 
συνεδρίαση αυτή ήµουν παρών προσωπικά εγώ, η κα Καβακοπούλου, η κα 
Χατζηδάκη, ο κ. Παϊδας, θέλω να πω το εξής: Το να συµφωνεί κάποιος ή να 
διαφωνεί, είναι δικαίωµά του, είναι αναφαίρετο δικαίωµά του και δε θα πω 
γιατί συµφωνείς ή γιατί διαφωνείς.  

  Ο κ. Γραµµένος ήταν εκεί, συζητήθηκε το θέµα παρουσία του και 
ψήφισε το θέµα αυτό οµοφώνως,, αν στη συνέχεια κάτι άλλαξε δεν το ξέρω, 
αλλά δε µπορεί να λέει ότι παραχαράχτηκαν τα πρακτικά, γιατί τα πρακτικά τα 
κρατάει µια υπάλληλος και αυτή η υπάλληλος φέρει πλήρη ευθύνη, είναι 
βαρύτατη αµέλεια η παραχάραξη των πρακτικών, δε µπορεί λοιπόν αυτή τη 
στιγµή, µπορεί σήµερα ο κ. Γραµµένος7  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό είναι διαδικαστικό θέµα κ. 
Πρόεδρε;  

Μ. ΚΟΤΣΑΚΗΣ: Είναι διαδικαστικό κύριε. Όταν καταγγέλλετε κάτι που δεν 
υπήρξε.. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Θα δευτερολογήσουµε χωρίς να 
υπάρχει φραγµός; Ποιο θέµα διαδικασίας βάζει; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Κουτσάκη, σας παρακαλώ πολύ. Αυτή είναι τοποθέτηση 
που κάνατε. Αναφέρατε γεγονότα, τι συνέβη.. ∆εν είναι διαδικαστικό, έχει δίκιο 
ο κ. Τοµπούλογλου, δεν είναι διαδικαστικό το θέµα κ. Κουτσάκη. Γιατί δε 
θέλετε ν’ ακούσετε ότι δεν είναι διαδικαστικό; Έχει δίκιο.  
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  Ο κ. Κόντος έχει το λόγο.  

Σ. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, πραγµατικά νοµίζω ότι είναι δύσκολο 
κάποιος να κάνει διάλογο εδώ πέρα διότι οι συγκρούσεις και οι εντάσεις έχουν 
ξεπεράσει κάθε όριο και µάλλον γίνεται γραφικός όταν προσπαθεί να είναι σε 
διαφορετικό. Ξέρετε, αν σε µια οµάδα που φωνάζει κάποιος δε φωνάζει, 
µάλλον αυτός είναι ο διαφορετικός.  

  Για το θέµα τώρα: Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχει υποχρέωση να 
διευκολύνει όλους τους δηµότες και να κάνει κάθε ενέργεια που είναι δυνατή 
ώστε ν’ αποκτήσουν parking σ’ ένα οξυµένο πρόβληµα που υπάρχει και 
πράγµατι πρέπει να εξαντλούµε κάθε δυνατότητα νόµιµη και διαδικαστική 
ώστε ν’ αποκτούν parking για να έχουµε λιγότερα αυτοκίνητα στο δρόµο. αυτό 
είναι απόλυτα φυσιολογικό και απόλυτα λογικό κι όπου µπορούµε το κάνουµε.  

∆εν υπήρξε εδώ κανείς να µας δώσει µια συγκεκριµένη 
εισήγηση και να µας προσφέρει το θέµα γιατί αυτό γίνεται τώρα µετά από 
τόσα χρόνια που έχουν χτιστεί οι πολυκατοικίες, ποια ήταν η υπεύθυνη θέση 
των προηγουµένων ∆ιοικήσεων της Νέας Χαλκηδόνας, ποια είναι τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά αυτής της προσπάθειας, τι κίνδυνοι υπάρχουν ή δεν 
υπάρχουν. Κανένας.  

Ο κ. Αντιδήµαρχος απουσιάζει γιατί είναι ασθενής και ο 
συνάδελφος ο οποίος είναι από την Υπηρεσία δε µας είπε τίποτα, δεν του 
δώσαµε το λόγο να µας εξηγήσει. ∆ηλαδή τσακωνόµαστε πριν µιλήσουµε. Να 
µας πει «ξέρετε κάτι, είναι τεχνικά δυνατό, είναι νόµιµο, έτσι πρέπει να γίνει, η 
Πολεοδοµία θ’ αναλάβει την ευθύνη να βάλει τις τρεις υπογραφές της, να 
διευκολύνουµε». Κανένα από τα ουσιαστικά ερωτήµατα που τέθηκαν, είτε από 
τον κ. Τοµπούλογλου είτε από το ίδιο το γεγονός και το ίδιο το πράγµα, δεν 
απαντήθηκε εδώ.  

Και τσακωνόµαστε: Αποφάσισε το προηγούµενο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο; Έχει ξανατεθεί στην Υπηρεσία το ζήτηµα; Γιατί ο εργολάβος και ο 
Μηχανικός του 2003, πότε έγινε το έργο, του 2005, του 2004, του 1997, δεν 
έκανε την ολοκληρωτική του ενέργεια για ν’ αποκτήσει parking; Τίποτε απ’ όλα 
αυτά τα πράγµατα δε µας απαντήθηκε, δε µας δόθηκε για να πούµε ότι ναι, 
κάναµε ό,τι είναι δυνατό να εξυπηρετήσουµε τους δηµότες γενικά, ν’ 
αποκτήσουν parking που µπορεί να είναι στο δρόµο για να διευκολυνθεί το 
ζήτηµα της κυκλοφοριακής συµφόρησης. 

Εδώ όµως τα πράγµατα έχουν αγαπητοί συνάδελφοι ξεφύγει και 
ποτέ δεν το κάνω, αλλά πρέπει να πω µια κουβέντα: Όλοι όσοι κόπτονται 
εντός και εκτός για τη λειτουργία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, πρέπει να 
καταχωρήσουν στη συνείδηση των Φιλαδελφειωτών τους υπεύθυνους. ∆ε 
µπορεί να λέει γενικώς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. .∆εν είναι γενικώς το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο. Αυτό που κάνουν είναι αήθες. Το λέω ευθέως. Και ξέρουν ποιοι το 
κάνουν. 

∆εν είναι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όλο, είναι αυτοί που το κάνουν. 
∆εν έχω κανένα λόγο να υπερασπιστώ κανέναν, αλλά ούτε κι έχω κανέναν 
λόγο ν’ αναλαµβάνω ευθύνες άλλων. Κύριε Πρόεδρε, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
έχει κανονισµό. Και ο νόµος έχει κανονισµό. Η κα ∆ήµαρχος έχει 
αρµοδιότητες κι έχει και προτεραιότητες. Έχει την προτεραιότητα να λαµβάνει 
το λόγο όποτε νοµίζει πως η ίδια το θέλει. ∆εν έχει καµία αρµοδιότητα να δίνει 
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το λόγο, δεν έχει καµία αρµοδιότητα να διακόπτει τους οµιλητές, δεν έχει 
καµία αρµοδιότητα να διακόπτει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

Εν πάση περιπτώσει, ας σεβαστούµε και η ίδια ας κοιτάξει να 
κάνει το σωστό, βεβαίως να πάρει το λόγο όποτε νοµίζει ότι θα διευκολύνει τη 
συζήτηση, βεβαίως να πάρει το λόγο όποτε νοµίζει ότι θίγεται. ∆ε θα λέει 
«µίλα εσύ, σταµάτα εσύ, σταµατάµε εδώ». ∆εν είναι πράγµατα αυτά. Και γι’ 
αυτό στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο γίνεται εδώ πέρα µια χάβρα..  

Εγώ έχω και το θάρρος να πω ότι ξέρετε, είµαι στον κλειστό 
κύκλο πια, αλλά εν πάση περιπτώσει δε µπορεί να υβριζόµαστε απ’ όλη τη 
Φιλαδέλφεια όλοι για πράγµατα που δεν ευθυνόµαστε όλοι. Και το ξαναλέω 
στους συγκεκριµένους που µας βρίζουν και κάνουν τους Πόντιους Πιλάτους 
εκτός του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σα να µη βλέπουν τι γίνεται ενώ είναι εδώ. 

Ειλικρινά, τι να κάνει κι ο Πρόεδρος; Όταν κανένας µας δεν 
πειθαρχεί, όταν κανένας δεν κάνει αυτό που πρέπει, έχει πει κι αυτός, και να 
θέλει και να έχει την πρόθεση και τη θέληση και τη διάθεση, δε µπορεί να 
λειτουργήσει.  

Αγαπητοί συνάδελφοι νοµίζω ότι πρέπει να µας εξηγήσει ο κ. 
συνάδελφος, να µας πει αυτά τα πράγµατα µε τα βασικά ερωτήµατα: Γιατί 
τόσα χρόνια δεν έγινε και αν πρέπει ν α γίνει γιατί να γίνει τώρα και ποια ήταν 
η θέση των προηγούµενων ∆ιοικήσεων που ζούσαν το περιβάλλον, γιατί κι 
εγώ περνάω κάθε µέρα από κει, µε ξενίζει λίγο το θέµα αλλά σήµερα γεφύρια 
στήνονται, ποτάµια γίνονται υπόγεια και πόλεις γίνονται στον αέρα. ∆ε λέω 
πως δε γίνεται τεχνικά. Γιατί δεν έγινε µέχρι τώρα; 

Και να πω και κάτι άλλο: ∆ε µπορεί ένα τοπικό όργανο να 
παίρνει µια απόφαση σήµερα και αύριο µια ψήφος ν’ αλλάζει. Εντάξει, µπορεί, 
δεν είναι αδύνατο να ενηµερώθηκε, να είδε το θέµα διαφορετικά. Όµως όλα 
αυτά που ειπώθηκαν, δηµιουργούν µια δυσκολία να δεχθείς ότι εκεί γίνεται 
κάτι το οποίο είναι σωστό. Ας µας εξηγήσει ο κύριος για να ξέρουµε κι εµείς.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Γαϊτάνος έχει το λόγο.  

κ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ: Κοιτάξτε, το θέµα αυτό είχε τεθεί και παλιότερα, το 2000 επί 
∆ηµαρχίας κ. .Παπαµικρούλη και είχε κάνει και αίτηση. Ο ίδιος κύριος είχε 
κάνει αίτηµα. Είχε τεθεί το θέµα λοιπόν και εγώ έκανα ερώτηµα στην τότε 
∆ιοίκηση και στο ∆ήµαρχο. Ο ∆ήµαρχος το απέρριψε, δεν ήθελε να γίνει για 
λόγους µορφολογικούς κτλ. Το απέρριψε µε έγγραφό του. 

  Κι έτσι εγώ ανάγκασα τον κύριο να πληρώσει τις θέσεις αντί να 
τις δηµιουργήσει. Υπάρχει όµως εδώ µε το νόµο θέµα. Ο νόµος του γκαράζ 
δεν είναι στις περιπτώσεις, δηλαδή αυτή η περίπτωση των υπερυψωµένων 
πεζοδροµίων δεν περιγράφεται πουθενά στο νόµο.  

  ∆εν υπάρχει νοµοθεσία γι’ αυτή την κατασκευή απόλυτη, 
δηλαδή να λέει «αυτό γίνεται ή δε γίνεται». τεκµαίρεται από άλλους συναφείς 
νόµους, από το νόµο του γκαράζ ότι πρέπει να έχουν γκαράζ, ότι οι ανάπηροι 
και τα πρέπει να εξυπηρετηθούν, και τα εµποδιζόµενα άτοµα.. Τεκµαίρεται 
από άλλα πράγµατα η νοµιµότητα. Αυτούσια η νοµιµότητα της κατασκευής 
δεν υπάρχει. Εγώ ρώτησα και τα οποία ΥΠΕΧΩ∆Ε, δεν υπάρχει. Αυτό είναι το 
θέµα. 

Τότε ο κ. Παπαµικρούλης το απέρριψε γιατί δεν ήθελε να 
χαλάσει τη µορφολογία της περιοχής. Κι έτσι δεν του το δώσαµε, του το 
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απέρριψα κι εγώ. ο κύριος επανήλθε για το ίδιο θέµα. Γιατί τώρα υπάρχει και 
ο νόµος των εµποδιζοµένων και ΑµΕΑ ο οποίος είναι πολύ αυστηρός και 
θέλει να εξυπηρετούνται, κι όχι από σκαλιά κτλ., υπάρχουν πολλά θέµατα 
τώρα.  

Το γκαράζ είναι υποχρεωτικό, είναι δυνητικό αν δεν κάνει ένας 
γκαράζ όταν είναι πολύ µεγάλη η κλίση εδάφους και όταν είναι πολύ µικρό το 
οικόπεδο. ∆εν υπάγεται όµως το υπερυψωµένο πεζοδρόµιο σ’ αυτές τις 
περιπτώσεις ώστε να του πεις «δεν το κάνεις γιατί έχεις πολύ µεγάλη κλίση». 
Και πάλι είναι δυνητικό, αν θέλει το κάνει.  

Υπάρχει ο νόµος του ’92 που µιλάει για υπόγειες διαβάσεις που 
εξυπηρετούν το κοινό και φτάνουν σε υπόγειους χώρους στάθµευσης που 
είναι βασικός νόµος για όλους τους κοινοχρήστους χώρους. Αλλά είναι για όλο 
το κοινό. Εδώ αφορά κάποιο κοινό πολιτών οι οποίοι θέλουν να 
εξυπηρετηθούν.  

Αυτά έχω να πω, δε µπορώ να πω κάτι άλλο στο θέµα. Αν έχετε 
αµφιβολίες για τη νοµιµότητα, επειδή δεν περιγράφεται η κατασκευή σε 
κάποιο νόµο, να το θέσουµε στο ΥΠΕΧΩ∆Ε το θέµα ή στο Συµβούλιο του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε.  

Σ. ΚΟΝΤΟΣ: ∆ιευκρινίστηκε ότι έχει ξανατεθεί και δεν έχει συζητήσει τότε το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο. Θέλω να ρωτήσω αν ξαναετέθη σε µια ολόκληρη 
τετραετία που ήταν ο Αποστολάκης, αν ξαναετέθη από τον άνθρωπο αυτόν..  

κ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ: Ετέθη και στον κ. Αποστολάκη..  

Σ. ΚΟΝΤΟΣ: Να τελειώσω τις ερωτήσεις. Να ρωτήσω αν ετέθη ξανά στον 
αείµνηστο Αποστολάκη και εάν νοµίζουµε, και αυτό θα το προτείνουµε ότι ένα 
ανώτερο όργανο το οποίο θα έχει ίσως µεγαλύτερη υπευθυνότητα, να 
εξετάσει το θέµα γιατί δε θέλουµε ούτε για διαπληκτισµούς ούτε για άλλο λόγο 
ν’ αφαιρέσουµε το δικαίωµα από τους κατοίκους ν’ αποκτήσουν γκαράζ. Αρκεί 
να γίνει σωστά κι όπως πρέπει.  

  Αλλά αυτή είναι η απορία µου: Ετέθη στην τετραετία την 
περασµένη στον αείµνηστο Αποστολάκη; 

κ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ: Είχε έρθει στον Αποστολάκη ο κύριος και το είχε θέσει το θέµα. 
Ο Αποστολάκης κατ' αρχήν ήταν θετικός γιατί εγώ µίλησα µαζί του, αλλά 
αντέδρασε ο κόσµος εκεί γύρω κι έτσι το θέµα πάγωσε πάλι. Εγγράφως δεν 
ήρθε τίποτα. Ήρθε και µίλησε του ∆ηµάρχου.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έγγραφη αίτηση δε νοµίζω ότι υπήρχε.  

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Γιατί δεν κάνετε το ερώτηµα εάν για τη νοµιµότητα ή όχι7  

κ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ: Εµείς λέµε τι απόψεις µας. Αν θέλετε και δεν πείθεστε απ’ 
αυτές να γίνει ερώτηµα.  

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: ∆υο λεπτά. Εγώ δε θέλω να εκµαιεύσω τίποτε από κανέναν, 
λέω αυτό που αισθάνοµαι και αυτό που πιστεύω. Προτού έρθει στην 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, γιατί ο κ. Παπανικολάου που είναι υπεύθυνος 
Πρόεδρος, δεν συνεννοείτο µαζί σας να κάνετε το σχετικό έγγραφο στο 
ΥΠΕΧΩ∆Ε για να σας δώσουν την απάντηση, θετική ή αρνητική; Ούτως ώστε 
να µην υπάρχει κανένα κώλυµα σ’ εµένα αυτή τη στιγµή εάν µπορώ να 
ψηφίσω θετικά ή αρνητικά.  
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  ∆ιότι σήµερα εµένα µε προβληµατίζει. Ήταν γκαράζ; Έχουν 
νοµιµοποιηθεί; ∆εν έχουν νοµιµοποιηθεί; Τι έχουν γίνεται τόσα χρόνια αυτά τα 
πράγµατα; ∆ιότι οι χώροι έχουν διαµορφωθεί κάτω. Είναι έτσι; Τι έγιναν; Τα 
νοµιµοποίησαν; Τα πλήρωσαν; Τι έχουν γίνει; Όλα αυτά τα πράγµατα έπρεπε 
να τα έχει ρωτήσει η Υπηρεσία ούτως ώστε να προφυλάξετε και την κα 
∆ήµαρχο να το φέρει το θέµα αυτό να υιοθετήσει την άποψη αυτή.  

κ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ: Έχει υπαχθεί στη νοµοθεσία ρύθµισης αυθαιρέτων ο κύριος, 
έχει κάνει επεκτάσεις στο υπόγειο και λέει ότι έχει υπαχθεί στη ρύθµιση.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα Αγαγιώτου έχει το λόγο.  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Ήθελα να ρωτήσω το εξής: Αυτά δε χρησιµοποιήθηκαν 
ποτέ. όταν έγινε η πολυκατοικία δεν υπήρχε πρόβλεψη για parking. Μπορεί 
να γίνει νοµιµοποίηση για parking; Έχει έρθει στην Πολεοδοµία σ’ εσάς τέτοια 
αίτηση;  

κ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ: Αν δεν του επιτρέψουν είσοδο τι να έρθει να κάνει;  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Γιατί µας λέτε ότι έχει κάνει αίτηση για νοµιµοποίηση. Τι έχει 
νοµιµοποιήσει; 

κ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ: Είχε αυθαίρετες επεκτάσεις πίσω στο υπόγειο. Αυτό ρύθµισε.  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Αυτό δεν έχει σχέση όµως µε parking.  

κ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ: Όχι απόλυτα.  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Αυτό θέλω, να το διευκρινίσουµε.  

κ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ: Αλλά θα το κάνει parking, θα του αλλάξει χρήση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αλλαγή χρήσης γίνεται.  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Γιατί, υπήρχε ποτέ χρήση parking και τώρα θα τη 
νοµιµοποιήσει τη χρήση; Πώς θα γίνει αυτό;  

κ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ: Νοµιµοποιεί τον υπάρχοντα χώρο και κάνει και αλλαγή χρήσης 
αν απαιτείται.  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Πάντως δεν έχει γίνει µέχρι τώρα τέτοιο πράγµα.  

κ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ: Όχι. Γκαράζ µέχρι στιγµής όχι.  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: ∆εν έχει γίνει αλλαγή.. 

κ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ: Όχι, αφού δεν έχει είσοδο πώς θα γίνει;  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Εντάξει.  

κ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ: Χωρίς είσοδο γίνεται αυτό το πράγµα;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει..  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Αυτό θέλω να διευκρινιστεί, γιατί εγώ άλλο κατάλαβα απ’ 
αυτό που είπε ο κ. Γαϊτάνος.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα Μαυράκη έχει το λόγο.  

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ - ΦΙΛΟΥ: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω: Είναι σκαµµένη όλη η 
πρασιά και το πεζοδρόµιο που θεωρείται κοινόχρηστος χώρος; Θέλω 
απάντηση εάν είναι σκαµµένο αυτή τη στιγµή και η πρασιά και το πεζοδρόµιο, 
το οποίο πεζοδρόµιο ως γνωρίζουµε, θεωρείται κοινόχρηστος χώρος. 

κ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ: ∆εν ξέρω για το πεζοδρόµιο αλλά την πρασιά την έχει σκάψει.  

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ - ΦΙΛΟΥ: Είναι κενό από κάτω δηλαδή. 
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κ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ: Στην πρασιά ναι, είναι κενό.  

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ - ΦΙΛΟΥ: Άρα λοιπόν µε το έγγραφο του κ. Παπαµικρούλη που 
του έλεγε «να το επαναφέρεις, να κάνεις τη δουλειά σου, πιάσε να χτίσεις 
επάνω» γιατί έπρεπε να φέρει τα υλικά του και εν συνεχεία να το επαναφέρει 
στην προτέρα του κατάσταση. ∆ηλαδή να το ξαναµπαζώσει και να βάλει τον 
τοίχο και τίποτε άλλο. Γιατί εκτός από το επάνω στον τοίχο, µεταφέρει 
πετρέλαιο, δεν ξέρω τι κάνει και έχει βγει έξω στο πεζοδρόµιο. Είναι πάνω 
στον τοίχο. Στον κοινόχρηστο χώρο έχει βάλει δικό του... 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Είναι τρυπηµένος ο τοίχος, ο τοίχος ο πετρόχτιστος, είναι 
τρυπηµένος προς τα µέσα και βγαίνει έξω η είσοδος για το πετρέλαιο. Και 
περνάει µέσα από το κοινόχρηστο, από τον υπερυψωµένο πεζόδροµο.  

κ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ: Για να φορτώνει πετρέλαιο το έχει βάλει αυτό..  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: ∆εν ξέρω, αυτό εσείς θα µας το πείτε, είναι νόµιµο αυτό;  

κ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ: Ο σωλήνας αυτός, να το ελέγξουµε, είναι σε κοινόχρηστο 
χώρο.  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Και ρωτάµε, είναι ξεµπαζωµένος ο κοινόχρηστος χώρος;  

κ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ: ∆εν το ξέρω αυτό.  

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ - ΦΙΛΟΥ: Αυτή λοιπόν την παρανοµία, γιατί εφ' όσον δεν το 
έχει επαναφέρει είναι παράνοµο, έχει ζητήσει να το νοµιµοποιήσει;  

κ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ: Τον κοινόχρηστο δεν επιτρέπεται. Την πρασιά µπορεί, αλλά 
την πρασιά δεν επιτρέπεται.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Την πρασιά µπορεί να τη διαµορφώσει όπως θέλει.  

  Ο κ. Λαζαρίδης έχει το λόγο.  

Π. ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ: Ήθελα να ρωτήσω αν, όταν χτίστηκε η πολυκατοικία είχε 
πάρει άδεια για να κάνει parking κάτω..  

κ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ: Όχι, δεν πήρε άδεια. 

ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ: Άρα τα parking θέλει τώρα να τα κάνει.  

κ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ: Ναι, θέλει τώρα.  

κα ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Τι προηγείται; Θα µας πει η Τεχνική Υπηρεσία; 
προηγείται ο άνθρωπος να κάνει αίτηση για να δει αν η Πολεοδοµία θα του 
εγκρίνει το parking ή προηγείται η απόφαση η δική σας αν θα κάνει το 
parking; Αυτό δεν το έχετε διευκρινίσει µέχρι τώρα. ∆εν καταλαβαίνω τι 
συζητάτε και τι ακούµε.. Τι προηγείται; 

κ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ: Προηγείται η απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου προκειµένου να 
νοµιµοποιήσει το parking , να το κάνει parking. Χωρίς είσοδο δε µπορεί να 
κάνει τίποτα.  

κα ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Συγνώµη, εάν πάει στην Πολεοδοµία και η 
Πολεοδοµία του πει «ναι, µπορείς να κάνεις parking» ή το ΥΠΕΧΩ∆Ε, θα του 
πείτε εσείς «όχι, δε θα κάνεις parking»;  

κ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ: Αν πει το Συµβούλιο να µη γίνει αυτή η κατασκευή πώς εµείς 
θα του δώσουµε έγκριση;  

κα ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κι αν πει το κράτος ναι, τι θέση θα έχει µετά το 
Συµβούλιο, τι ισχύ θα έχει το Συµβούλιο; Αυτή είναι η λογική που δεν 
καταλαβαίνω. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αν το ΥΠΕΧΩ∆Ε δώσει θετική απόφαση και το Συµβούλιο θα 
εγκρίνει.  

κ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ: Αυτή είναι η απόφαση του Συµβουλίου; 

κα ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Τέλος πάντων, εντάξει.. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν, τοποθετήσεις. Ο κ. Κοσκολέτος έχει το λόγο.  

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα πω κάποια 
πράγµατα, θα παρακαλούσα να µη µε διακόψει κανένας και πρώτα-πρώτα θα 
ευχαριστήσω την κα ∆ήµαρχο που είπε τη λέξη «διάνοιξη». Μειώνει κατά 
πολύ το χρόνο που θα µιλήσω. Και θα σας πω µετά γιατί.  

  Κατά δεύτερον, θα ήθελα να πω στο Σώµα, για να µην 
παραπλανηθούµε ότι αυτά που είπε ο κ. Κουτσάκης δεν έχουν καµία βάση, δε 
γνωρίζει καθόλου καλά το θέµα. Ένα αναληµµατικό τοιχίο κ. Κουτσάκη δεν το 
λέµε µαντρότοιχο. Είπατε πριν ότι υπάρχει γκαράζ. ∆εν υπάρχει κανένα 
γκαράζ. Πηγαίνοντας λοιπόν σήµερα το πρωί στην Υπηρεσία για να 
ενηµερωθώ, και δε θέλω ν’ αναφερθώ καθόλου στο θέµα των πρακτικών, που 
έγινε µε τον κ. Παπανικολάου, θα µιλήσει ο κ. Γραµµένος, κοιτάζοντας µόνο τη 
µία από τις δυο άδειες, είδα ότι στον υπόγειο χώρο δεν υπάρχει κανένα 
parking.  

  Ξεκινώντας λοιπόν από πίσω, στο έγγραφο του κ. 
Παπαδηµητρόπουλου αναφέρει τα εξής: Νέα στοιχεία που συνοδεύουν την 
ένσταση (αναφέρει διάφορα ιστορικά), αναφέρει τη λέξη «διάνοιξη» διόδου 
που είπε και η κα ∆ήµαρχος και καταλήγει: «∆ιευκρινίζεται ότι στην 
προκειµένη περίπτωση έχει γίνει ένταξη στο Ν. 4014/11 για την τακτοποίηση 
και αλλαγή χρήσης των υπογείων χώρων της πολυκατοικίας και είναι πλέον 
νόµιµη πολεοδοµικά για κάθε χρήση». 

  Εδώ µια παρένθεση: Με το Ν. 4014, ο Μηχανικός που 
αναλαµβάνει να τακτοποιήσει τον εκάστοτε χώρο είναι υποχρεωµένος να 
δηλώσει υποχρεωτικά και αυστηρά τη χρήση του χώρου. Είναι αυτονόητο, 
«τίθεµαι» λέει «στη διάθεση του ∆ήµου για οποιαδήποτε διευκρίνιση». Από τη 
στιγµή λοιπόν που δεν υπάρχει parking, σίγουρα δεν έχουν τακτοποιήσει µε 
το Ν. 4014 το υπόγειό τους για parking, σε καµία περίπτωση. Εάν έχουν 
άλλες πολεοδοµικές αυθαιρεσίες και τις έχουν τακτοποιήσει, είναι δικό τους 
θέµα. καµία περίπτωση να έχουν τακτοποιήσει τον υπόγειό τους χώρο για 
parking.  

  Στο άρθρο 27 του 4014 λοιπόν αναφέρει ρητά ότι ένας χώρος ο 
οποίος τακτοποιείται για 30 χρόνια, δεν έχει δικαίωµα ο ιδιοκτήτης σε καµία 
περίπτωση ν’ αλλάξει τη χρήση παρά µόνο µε οικοδοµική άδεια. Μα, χώρος ο 
οποίος έχει τακτοποιηθεί και δεν είναι νόµιµος, τακτοποιείται, δε µπορεί ν’ 
αλλάξει ποτέ. Άρα λοιπόν στο έγγραφο του κ. Παπαδηµητρόπουλου το οποίο 
µας το δίνει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για να βγάλουµε εµείς απόφαση, 
υπάρχουν πάρα πολλές παραλείψεις. 

  Πάµε στα άλλα: Όταν έγινε το Τοπικό Συµβούλιο το πρώτο µε 
την κα Ναθαναήλ Σταθούλια και στη συνέχεια η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, 
βασίστηκαν όλοι σ’ ένα έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας το οποίο τι κάνει: ∆ε 
µιλάει για νοµιµότητα, παρά παρουσιάζει πότε µπορούµε να έχουµε ελεύθερη 
διέλευση πεζοδροµίου σε µια πολυκατοικία. Για να έχουµε διέλευση 
πεζοδροµίου σε µια πολυκατοικία, όποιος είναι στην Επιτροπή Ποιότητας 
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Ζωής ή και ο κ. Γαϊτάνος που είναι εδώ µπορεί να σας το διαβεβαιώσει, 
χρειαζόµαστε εγκεκριµένες θέσεις στάθµευσης σε συγκεκριµένες θέσεις.  

  Που σηµαίνει ότι από τη στιγµή που δεν έχουµε parking στις 
συγκεκριµένες πολυκατοικίες δε µπορούν να ζητήσουν διέλευση. Εδώ όµως 
δε ζητούν διέλευση, εδώ ζητούν διάνοιξη. Σ’ αυτό το τµήµα του δρόµου 
λοιπόν που υπενθυµίζω ότι έχουµε αναλληµατικά τοιχία, δηλαδή τοιχία τα 
οποία συγκρατούν φορτία χώµατος, τάσεις εδάφους και δε µπορούµε να τ’ 
ανοίγουµε όπου και όπως θέλουµε, έχουµε διαφορετικές ισοϋψείς. ∆ηλαδή 
πεζοδρόµιο από τη µεριά της Μακρυγιάννη, πεζοδρόµιο από την πάνω µεριά.  

Το οικόπεδο τελειώνει επάνω. Το οικόπεδο από πάνω που 
βρίσκεται δεν έχει καµία δουλειά µε την οδό Μακρυγιάννη, στο συγκεκριµένο 
σηµείο, βάσει της µορφολογίας του εδάφους. Κατ’ επέκταση λοιπόν δε 
µπορούµε να µιλάµε για διάνοιξη διόδου, αλλά για διάνοιξη οδού. Τελείως 
διαφορετικό πράγµα. 

Οι κύριοι λοιπόν θα έπρεπε ν’ απευθυνθούν στην Περιφέρεια, 
να γίνει νέα χωροταξική µελέτη του οικοδοµικού τετραγώνου για διάνοιξη 
οδού, κοινοχρήστου οδού που θα µπορούµε όλοι µας να τη χρησιµοποιούµε 
για να έχουν πρόσωπο σε δρόµο οι συγκεκριµένες πολυκατοικίες και κατ’ 
επέκταση να ζητήσουν διέλευση πεζοδροµίου για να µπαίνουν στο parking 
τους. εδώ λοιπόν δεν είναι απλή διέλευση, εδώ ζητάµε κάτι τελείως 
διαφορετικό. 

Το έγγραφο λοιπόν της Τεχνικής Υπηρεσίας, για να 
ολοκληρώνω, παρουσιάζει περιπτώσεις οι οποίες δεν έχουν καµία σχέση µε 
τη συγκεκριµένη περίπτωση. Εδώ θα έπρεπε να έχουµε parking, που δεν 
έχουµε, ή να έχουµε χώρο τακτοποιηµένο που δεν υπάρχει και να ζητάµε 
συγκεκριµένα πράγµατα τα οποία η Τεχνική Υπηρεσία ενηµερώνει την 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στην οποία αν θυµάµαι καλά δεν υπάρχει κάποιος 
Μηχανικός για να ενηµερώσει και τους υπολοίπους, ότι αυτό που έρχεται σα 
θέµα, που το εισηγείται η Τεχνική Υπηρεσία, δεν εισηγείται τη νοµιµότητα, 
παρουσιάζει κάποια άρθρα κάποιων νόµων για το πώς θα µπορούσε να γίνει 
αλλά όχι στη συγκεκριµένη περίπτωση. 

Και θα κλείσω λέγοντας το εξής: Εµείς είµαστε εδώ για όλους 
τους δηµότες. Όχι για κάθε έναν ξεχωριστά, για το σύνολο. Εάν αρχίσουν και 
ζητάνε όλες οι πολυκατοικίες που έχουν το συγκεκριµένο πρόβληµα parking, 
δικαίωµά τους είναι, θα µπορούσαν όµως, και το ξέρει ο κ. Γαϊτάνος, το 
συζητήσαµε και το µεσηµέρι µε άλλους τρόπους κάνοντας τελείως 
διαφορετικά τη χωροταξία της οικοδοµής τους στο οικόπεδο, να το έχουν, 
υπέργειο. Θα µπορούσε να υπάρχει λύση. 

Εάν λοιπόν όλοι οι ιδιοκτήτες των πολυκατοικιών ζητήσουν το 
ίδιο πράγµα, τότε δε θα έχουµε ένα αναλληµατικό τοιχίο και θα έχουµε 
πρόβληµα στην ευρύτερη περιοχή. Γιατί στατικά κ. Κόντο µπορούν να γίνουν 
τα πάντα, το θέµα ξέρετε ποιο είναι; Ότι εδώ έχουµε να κάνουµε µε ρέµατα, 
νερά, και γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά ότι στο συγκεκριµένο σηµείο έχουµε 
πρόβληµα µε τα νερά. Άρα ένα αναληµµατικό τοιχίο που αυτή τη στιγµή 
κρατάει τάσεις εδάφους, δε θα είναι ένα αναλληµµατικό τοιχίο, θα µετατραπεί 
σ’ ένα µανδρότοιχο που είπε µέσα στην άγνοιά του ο κ. Κουτσάκης. 
Ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κα Σταθούλια, την Πρόεδρο 
του Τοπικού Νέας Χαλκηδόνας να µας ενηµερώσει.  

ΑΙΜ. ΣΤΑΘΟΥΛΙΑ: Κατ' αρχήν θα ήθελα να κάνω µια διευκρίνιση, επειδή 
ακούστηκε µια δυο φορές, και τις δυο φορές το αίτηµα του κ. 
Παπαδηµητρόπουλου εξετάστηκε υπό δικής µου Προεδρίας και όχι την πρώτη 
φορά υπό Προεδρίας της κας Ναθαναήλ και µετά δικής µου.  

Θα ήθελα να πω ότι όντως την πρώτη φορά που εξετάσαµε το 
συγκεκριµένο αίτηµα, θεωρήσαµε ότι δεν είχαµε αρκετά στοιχεία τα οποία να 
µας επιτρέπουν να δώσουµε µια θετική απάντηση στο αίτηµα του κ. 
Παπαδηµητρόπουλου και αυτό διότι όλοι µας, και µάλιστα θέλω να το τονίσω 
αυτό, έχουµε την ευτυχία στο Τοπικό Συµβούλιο να συνεργαζόµαστε πάρα 
πολύ καλά όλοι, είτε πρόκειται για συµπολίτευση είτε για αντιπολίτευση, 
πάντα µε γνώµονα το καλό της πόλης και τίποτε άλλο. Και θα ήθελα κιόλας να 
πω ότι αυτό θα είναι και παράδειγµα για το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

Από κει και πέρα υπήρχαν κάποιες ενστάσεις, κάποιοι 
προβληµατισµοί που ετέθησαν σχετικά µε το ζήτηµα, για τη νοµιµότητα, 
µήπως δηµιουργήσει πρόβληµα στη στατικότητα κτλ. Κατόπιν διευκρινίσεων 
που µας δόθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου και από τον ίδιο τον 
ενδιαφερόµενο ότι δεν υπάρχει ζήτηµα στασιµότητας, ότι µπορεί να τεκµαρθεί 
η νοµιµότητα του συγκεκριµένου έργου από συγκεκριµένες διατάξεις του 
νόµου, ότι υπάρχουν πολλές ακόµη περιπτώσεις στην Αττική όπου σε 
υπερυψωµένα πεζοδρόµια έχει δηµιουργηθεί δίοδος για στάθµευση, µας έχει 
προσκοµίσει ο ενδιαφερόµενος και νοµίζω αυτό έχει δοθεί και στο Γραµµατέα 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τον κ. Πλέσσα, φωτογραφίες έγχρωµες µε 
συγκεκριµένες περιοχές και οδούς, που έχει γίνει αντίστοιχη κατασκευή.  

∆εδοµένου επίσης του ότι έχουµε ζητήσει στην απόφασή µας, 
εάν την έχετε διαβάσει, το διατακτικό, να παρακολουθηθεί η όλη διαδικασία 
και τα σχέδια πολύ αυστηρά από το Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής προκειµένου 
να µη θιγεί σε καµία περίπτωση η αισθητική της περιοχής, αναφέροντας 
επίσης ότι προϋπόθεση είναι να µη θίγονται τα υφιστάµενα δίκτυα κοινής 
ωφέλειας, θεωρήσαµε ότι δεν είχαµε κάποιον άλλο λόγο να συνεχίζουµε ν’ 
απορρίπτουµε το αίτηµα του ενδιαφεροµένου.  

Από κει και πέρα η τελική και οριστική απόφαση δεν είναι δική 
µας, είναι του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, εµείς δεν είµαστε ούτε Μηχανικοί ούτε 
Αρχιτέκτονες, µε κάποια συγκεκριµένα στοιχεία τα οποία µας προσκοµίστηκαν 
κληθήκαµε να λάβουµε µια απόφαση. Η αλλαγή του διατακτικού, της αρχικής 
απόφασης προήλθε λόγω ενστάσεως και επιπλέον στοιχείων που µας 
παρείχε η Τεχνική Υπηρεσία κι από κει και πέρα εσείς είστε οι αρµόδιοι για ν’ 
αποφασίσετε οριστικά για τη λύση του θέµατος.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κάτι διευκρινιστικό θέλει να µας πει ο κ. Γαϊτάνος πάνω σ’ αυτό 
το θέµα.  

κ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ: Άκουσα τον κ. Κοσκολέτο προηγουµένως που ανέφερε 
διάφορα θέµατα, σεβαστές είναι οι απόψεις του, τις άκουσα, έχω να πω τα 
εξής όµως γι’ αυτά: ∆ε µπορώ να καταλάβω γιατί είναι διάνοιξη οδού όταν 
υπάρχει οδός Μακρυγιάννη µε ρυµοτοµική σε ρυµοτοµική και κάνω µια δίοδο 
να µπω σε µια οικοδοµή. Αυτό είναι διάνοιξη οδού; Εγώ δεν το έχω καταλάβει 
κ. Κοσκολέτο αυτό. Εγώ δεν ξέρω αν είναι έτσι, να κάνουµε ερώτηµα αν είναι 
αυτό το θέµα. Αν είναι διάνοιξη οδού να κάνουµε ερώτηµα. Εγώ λέω ότι δεν 
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είναι, η άποψή µου. Η ταπεινή µου γνώµη λέει ότι δεν είναι. Εγώ λέω ότι είναι 
διάβαση σε υπόγειο χώρο.  

  Η οδός υπάρχει, η Μακρυγιάννη, από ρυτοµική σε ρυµοτοµική. 
∆ε διανοίγω καµία οδό. Και το πεζοδρόµιο θα υπάρχει και το πεζοδρόµιο το 
κάτω. Πού ανοίγω οδό; ∆εν καταλαβαίνω. Ίδια είναι η ρυµοτοµική κ. 
Κοσκολέτο, δεν αλλάζει.  

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

κ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ: Μία είναι η ρυµοτοµική κ. Κοσκολέτο. Μετά τη ρυµοτοµική είναι 
κοινόχρηστος ο χώρος και πάνω και κάτω.  

  Επίσης το θέµα των φορτίων, γίνεται µελέτη και αποδεικνύεται 
στην Τεχνική Υπηρεσία ότι αντέχει, δε γίνεται τυχαία. ∆εν κάνει ο άλλος ό,τι 
θέλει. Αυτό ελέγχεται, η φόρτωση αν αντέχει ή όχι. Γιατί θα γίνουν τοιχία 
κάθετα κτλ. ∆ε γίνεται τυχαία αυτό.  

  Επίσης το άλλο θέµα, είναι άλλο η νοµιµότητα αν έρθει εµένα να 
µου ζητήσει άδεια µετά, αν πάρει έγκριση από σας και άλλο το θέµα να 
εγκρίνετε εσείς µια διάνοιξη εδώ. Η διάνοιξη θα γίνει εφ' όσον είναι και νόµιµη 
η άδεια που θα µου υποβάλλει. Αν δεν είναι νόµιµη δε θα του επιτρέψω ν’ 
ανοίξει. Τα θέµατα είναι αλληλένδετα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ίοδο λέει κάτω από το υπερυψωµένο πεζοδρόµιο για να 
υπάρχει είσοδος στον υπόγειο χώρο για να δηµιουργηθεί γκαράζ. 

κ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ: Αν έχετε τη γνώµη ότι είναι διάνοιξη οδού να κάνουµε ερώτηµα 
στην Περιφέρεια αν είναι διάνοιξη οδού αυτό.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Τοµπούλογλου έχει ερώτηση.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Μια ερώτηση στην κα Σταθούλια 
κυρίως και στον κ. Γαϊτάνο. Μας τα είπατε πολύ ωραία κα Σταθούλια. Το 
ερώτηµά µου είναι το εξής: Πολύ σωστά είπατε ότι ούτε εγώ αλλά ούτε εσείς 
ούτε και κανείς στο Τοπικό Συµβούλιο έχει γνώσεις Μηχανικού. Εκτός από την 
κα Γκούµα και τον κ. Κοσκολέτο που είναι στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και έχουν 
γνώσεις, οι υπόλοιποι δεν έχουµε.  

  Εσείς λοιπόν που πήρατε τη µεταγενέστερη απόφαση υπό την 
Προεδρία σας, µας διαβεβαιώνετε ότι ή απόφασή σας είναι νόµιµη; Το ίδιο 
ερώτηµα θέτω και στον κ. Γαϊτάνο. ∆ιαβεβαιώνετε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ότι 
η συγκεκριµένα διέλευση, διάνοιξη, πείτε το όπως θέλετε είναι µια νόµιµη 
ενέργεια µε υπογραφή σας; Απευθύνοµαι και στους δύο.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Γαϊτάνος.  

κ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ: Εγώ είπα στην αρχή ότι αυτή η κατασκευή δεν περιγράφεται 
σε καµία νοµοθεσία. Τεκµαίρεται από συναφείς νοµοθεσίες.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Την προσωπική σας γνώµη 
ρωτάω, είστε υπεύθυνος στην Πολεοδοµία µας. Θα βάζατε την υπογραφή σας 
κάτω από ένα έγγραφο που θα έλεγε ότι το αίτηµα αυτό βασίζεται στο νόµο 
και είναι νόµιµο; Αφήστε τις απόψεις που µου λέτε και τις περιγράφετε. Είναι 
νόµιµο ή δεν είναι; Το λέει ο Γαϊτάνος µε την υπογραφή του αυτό; Είµαι 
σαφέστατος. Παρακαλώ απαντήστε µου µε σαφήνεια.  

κ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ: Τι να υπογράψω εγώ ένα χαρτί; Αυτό δε λέει τίποτα. Αν 
έχουµε αµφιβολίες για τη νοµιµότητα αυτού του θέµατος..  
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Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Εσάς ρωτάω κ. Γαϊτάνο, 
βοηθήστε µας. Είναι νόµιµο ή δεν είναι;  

κ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ: Η νοµοθεσία είναι πολύπλοκη και πολυδαίδαλη. Σας είπα ότι 
δεν περιγράφεται σαφώς.. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Άρα δεν το υπογράφετε κ. 
Γαϊτάνο.  

κ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ: Όχι, δεν το υπογράφω.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Η κα 
Σταθούλια να µας πει, το υπογράφει; Είναι νόµιµο;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Τοµπούλογλου, παίρνετε αυθαίρετα το µικρόφωνο, 
κάνετε ερωτήσεις, επιτακτικά ζητάτε να σας απαντήσουν. Σας παρακαλώ 
πολύ, θέλετε να επιβάλλετε τι θα σας απαντήσει; Ο κ. Γαϊτάνος εξήγησε από 
την αρχή τι προβλέπει η νοµοθεσία..  

ΑΙΜ. ΣΤΑΘΟΥΛΙΑ: Ν’ απαντήσω εγώ; Επειδή µε αφορά αυτό το πράγµα. κατ' 
αρχάς την απόφαση δεν την άλλαξα µόνη µου, πρόκειται για µια οµόφωνη 
απόφαση η οποία ήταν απ’ όλους. Είχαµε απαρτία, ήταν µια οµόφωνη 
απόφαση.  

  ∆εύτερον, δεν είµαι εγώ υπεύθυνη να υπογράψω καµία 
απόφαση, αλλά το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. εγώ προσωπικά βασίστηκα σε 
συγκεκριµένη εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία έλεγε ότι τεκµαίρεται 
η νοµιµότητα και ότι µπορεί να διασφαλιστεί ότι η διάνοιξη θα γίνει µε τέτοιον 
τρόπο που να µη θίγει την αισθητική της περιοχής, λόγο σαν Τοπικό 
Συµβούλιο υπέρ ή κατά συγκεκριµένο δεν είχαµε και δεν έχουµε, από κει και 
πέρα δε µπορώ να καταλάβω τι άλλο θέλετε να σας πω.  

κ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ: Στα πολεοδοµικά θέµατα κ. Τοµπούλογλου έχουν φτάσει µέχρι 
το ΣτΕ γιατί αλλιώς ερµηνεύει ένας ένα νόµο κι αλλιώς ο άλλος. ∆εν είναι 
εύκολο να βάλεις την υπογραφή σου ότι αυτό είναι απολύτως νόµιµο.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Πολύ σωστά. Σήµερα όµως 
έρχεστε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για να µας βοηθήσετε. Ρωτώ λοιπόν και µου 
απαντήσατε πολύ σαφώς και σας ευχαριστώ, ότι εσείς δεν υπογράφετε 
έγγραφο προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ότι είναι νόµιµη η συγκεκριµένη 
διαδικασία.  

κ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ: Αν πάει στο ΣτΕ7 Τι να σας πω τώρα.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Την προσωπική σας γνώµη 
θέλουµε.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ. Θέλω να υποβάλλω ένα ερώτηµα προς τον κ. 
Κοσκολέτο και προς εσάς κ. Τοµπούλογλου. Εσείς υπογράφετε ότι αυτή η 
δίοδος είναι παράνοµη; 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Μάλιστα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μάλιστα. Για να µε βοηθήσετε σας το ρωτάω.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Το υπογράφω µετά λόγου 
γνώσεως. Από την έρευνα που έχουµε κάνει..  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι, όµως θα του το τεκµηριώσετε και θα µου το αιτιολογήσετε. 
Όχι σ’ εσάς, στον κ. Κοσκολέτο που είναι και Μηχανικός.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Είπατε και στους δυο µας.  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αφήστε τον κ. Κοσκολέτο που είναι ειδικός, θέλω να µου πει ότι 
βάσει αυτής της νοµολογίας είναι παράνοµο και δεν πρέπει να το 
υπογράψουµε ή να το ψηφίσουµε.  

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Ήσαστε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παλιά, τώρα όχι.  

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Παλιά. Μαζί δεν ήµαστε; Θα σας θυµίσω τι υπήρχε: ΄Οταν 
ζητούσαν διέλευση επί πεζοδροµίου για θέση στάθµευσης, ζητούσαµε 
εγκεκριµένα σχέδι από την Πολεοδοµία; Πείτε µου λοιπόν εσείς τώρα, 
εγκεκριµένα σχέδια από την Πολεοδοµία υπάρχουν για να γίνει αυτή η 
διάνοιξη που λέτε;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγώ σας ρωτάω, δε µου απαντάτε.  

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Κι εγώ σας ρωτάω. Υπάρχει;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγώ δεν ξέρω τις νοµοθεσίες..  

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Για να δείτε πού είναι, όχι η παρανοµία, δε θα το πούµε 
παρανοµία, ξέρετε πώς θα το πούµε; ∆εν είναι παρανοµία, δεν έχει τ’ 
απαιτούµενα δικαιολογικά.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να γίνω πιο κατανοητός; Τι πρέπει ν’ αποφασίσουµε, ποιος θα 
µε διευκολύνει, ποιος θα µου δώσει τη νόµιµη διαδικασία. Πέστε µου, ο νόµος 
τάδε και τάδε και τάδε. Όπως είπε ο κ. Γαϊτάνος δεν προβλέπεται από τις 
διατάξεις τάδε και νόµους, πέστε µου κι εσείς ότι δεν πρέπει να το ψηφίσω 
γιατί δεν ισχύει αυτό το πράγµα.  

  Η κα Παπαλουκά έχει το λόγο.  

Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί συµπολίτες, δε θα σταθώ στο 
γεγονός ότι έχουµε σοβαρές καταγγελίες από την αντιπολίτευση σχετικά µε το 
πώς προήλθε η απόφαση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Επίσης, δε θα 
σταθώ στο γεγονός ότι το θέµα αυτό είναι θολό νοµικά.  

  Εγώ θα επιµείνω σ’ ένα άλλο ζήτηµα το οποίο προαναφέρθηκε 
αλλά νοµίζω ότι δεν το θίξαµε αρκετά. Όταν είσαι δηµοτικός άρχοντας και 
πόσω µάλλον ∆ήµαρχος µιας πόλης, πληρώνεις ενοίκιο σ’ έναν εργολάβο κι 
έρχεσαι εδώ πέρα µέσα στον Ιούλιο να φέρεις προς ψήφιση ένα ρουσφέτι.. 
Εµείς κα ∆ήµαρχε, που λείπετε για ακόµα µια φορά από τη θέση σας, δε θα 
ψηφίσουµε τα ρουσφέτια σας. Και δε στέκοµαι,επαναλαµβάνω, στη 
νοµιµότητα, εγώ σας λέω ότι είναι πάρα πολύ νόµιµη η απόφαση, ότι είναι όλα 
σωστά, είναι όλα τεκµηριωµένα κτλ. που δεν είναι φυσικά. 

  Αλλά όταν έρχεται εδώ πέρα µέσα στο καλοκαίρι και µας ζητάει 
να ψηφίσουµε κάτι από το οποίο έχει προσωπικό όφελος, προφανώς και δε 
µπορεί να το σκέφτοµαι µόνο εγώ αυτό, σίγουρα θα το σκεφτούν και πάρα 
πολλοί συµπολίτες µας, τότε έχουµε πρόβληµα. ∆ε θα ψηφίσουµε το ρουσφέτι 
σας.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Γραµµένος.  

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Έτοιµος είµαι να πω «Προεδρείο» αλλά τελικά µόνο ο 
Αντιπρόεδρος και ο Γραµµατεάς είναι, οι υπόλοιποι την έχουν κοπανήσει.  

  Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φίλοι συµπολίτες, θα ήθελα να 
θέσω έναν άλλον προβληµατισµό και µάλιστα θα θυµίσω στον κ. Γαϊτάνο την 
επίσκεψη που κάναµε το πρωί µε τον κ. Κοσκολέτο. Θυµάστε κ. Γαϊτάνο ότι 
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είπαµε το εξής; Οι συγκεκριµένες δυο πολυκατοικίες, ο συγκεκριµένος 
κατασκευαστής έκανε δυο αιτήµατα διαφορετικά΄: Ένα για τη µία πολυκατοικία 
κι ένα για την άλλη πολυκατοικία.  

  Σας είπαµε όµως το εξής: Ότι κατά την ίδια λογική και αφού 
δώσουµε το οκέι σ’ αυτό τον κατασκευαστή να κάνει τη διάνοιξη, κατά την ίδια 
λογική λοιπόν όλες αυτές οι πολυκατοικίες οι οποίες είναι υπερυψωµένες 
επάνω από το τοιχίο το συγκεκριµένο στην οδό Μακρυγιάννη, θα ζητήσουν το 
ίδιο, έτσι δεν είναι; γιατί, χαζοί είναι οι άλλοι δηλαδή; ∆εν το κατάλαβα. Κι εγώ 
να ήµουν το ίδιο θα έκανα.  

  Όταν σας είπαµε λοιπόν ότι το συγκεκριµένο τοιχίο κ. Γαϊτάνο 
είναι ανηληµµατικό και για να διεκολύνω λίγο τη λέξη «αναληµµατικό», είναι 
ότι αυτό το τοιχίο συγκρατεί δυνατά τα χώµατα, τις αντιστάσεις λοιπόν, τα 
βάρη των πολυκατοικιών πίσω από το τοιχίο. Εάν λοιπόν ανα 5 µέτρα, ανά 3 
µέτρα, ανά 7 µέτρα, ανά 10 µέτρα δηµιουργηθούν ανοίγµατα κ. Γαϊτάνο, 
µπορείτε να µου πείτε τι θα γίνει σε ένα χρόνο, σε δυο χρόνια ή σε τρία 
χρόνια; Ή σ’ έναν σεισµό ή σε µια νεροποντή ή σε οτιδήποτε; 

  Είπατε, απαντήσατε ότι θα δέσουν το τοιχίο κάθετα. Και σας 
είπα κ. Γαϊτάνο και χωρίς να είµαι Μηχανικός, σας έθιξα το εξής: Ότι οι πιέσεις 
δεν είναι κάθετες, είναι οριζόντιες. Οπότε λοιπόν από τη στιγµή που θα 
δέσουµε κάθετα το άνοιγµα, το οριζόντιο τµήµα εάν προκύψει κάτι θα πέσει. 
Με αποτέλεσµα λοιπόν, όλες οι πολυκατοικίες στο υπερυψωµένο τοιχίο της 
Μακρυγιάννη θα γκρεµιστούν κ. Γαϊτάνο.  

  Υπογράφετε λοιπόν γι’ αυτό; υτός είναι ο προβληµατισµός µου 
και δεν ξέρω αν το θυµάστε αυτό που είπαµε. 

κ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ: Το θυµάµαι.  

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Για απαντήστε µου λοιπόν και θα συνεχίσω µετά, για να 
υπενθυµίσω στους αγαπητούς συναδέλφους που έχουν ασθενή µνήµη, ο κ. 
Κουτσάκης, η κα Καβακοπούλου, ο κ. Παϊδας αλλά και η κα Χατζηδάκη, θα 
σας εξηγήσω µετά. Και η κουβέντα που κάναµε τηλεφωνικά µε τον κ. 
Παπανικολάου και πώς τον αποκάλεσα και το πέρασε γαργάρα. Στη συνέχεια. 
Απαντήστε µου.  

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Ενα λεπτό, διαδικαστικά. Θα συνεχίσετε κ. Γραµµένε. Οι 
απαντήσεις θα δοθούν στο τέλος από το Μηχανικό µας.  

κ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ: Ν’ απαντήσω; 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Όχι, δε θ’ απαντήσετε. Συνεχίστε κ. Γραµµένε. 

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Συνεχίζω λοιπόν: Να υπενθυµίσω, στις 22 Μαΐου δέχοµαι 
µια πρόσκληση για ένα Συµβούλιο στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για τις 28 
Μαΐου . Εδώ θα θέσω ένα ερώτηµα στον κ. Κουτσάκη, γιατί ανέφερε 
προηγουµένως τα 4 θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης τα οποία αν δεν 
απατώµαι τα θυµάται πολύ καλά. Μπορείτε να µου πείτε ποιο ήταν το πρώτο; 
Το πρώτο, στο οποίο καθίσαµε και συζητήσαµε αρκετή ώρα και ήταν και 
συµπολίτες µας εκεί κ. Κουτσάκη, το θυµάστε; Το λησµονήσατε. Να σας το 
θυµίσω; ∆ε θα σας το θυµίσω λοιπόν, θα σας αφήσω έτσι το ερώτηµα λοιπόν 
εκτός αν το µελετήσετε, αν κάνετε λαθραναγνωσία από την κα 
Καβακοπούλου.  

  Όσον αφορά το συγκεκριµένο θέµα, δε συζητήθηκε καθόλου 
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και αγαπητοί συµπολίτες. ∆εν συζητήθηκε 
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καθόλου, όταν λέω καθόλου, καθόλου. Επικοινωνώ τηλεφωνικά λοιπόν όταν 
µαθαίνω ότι το 8ο θέµα της σηµερινής συνεδρίασης είναι το συγκεκριµένο, µε 
τον κ. Παπανικολάου, µε τον Αντιδήµαρχο της Τεχνικής Υπηρεσίας και του 
λέω τα εξής: «Θυµάσαι ότι το 1ο θέµα ήταν το συγκεκριµένο και φυσικά 
αναφερθήκαµε πάνω σ’ αυτό και όσον αφορά τα υπόλοιπα θέµατα που ήταν 
παραχωρήσεις θέσεων στάθµευσης σε ΑµΕΑ, µε κινητικά προβλήµατα; Το 
συγκεκριµένο θέµα δεν το συζητήσαµε καθόλου, δεν το αναφέραµε καν». 

  Και µου λέει το εξής: «Έλα µωρέ, εντάξει, τα περάσαµε όλα τα 
parking µαζί». Του λέω «δεν είναι έτσι, µε συγχωρείς, αλλά δε συζητήθηκε 
καθόλου που ήταν πολύ σοβαρό το θέµα. Αυτό είναι πουστιά». Και µε 
συγχωρείτε βέβαια για τη λέξη, αλλά η λέξη η συγκεκριµένη θεωρώ ότι δεν 
είναι κακή και θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γραµµένε συντοµεύετε σας παρακαλώ πολύ, έχετε 
περάσει κατά πολύ το χρόνο.  

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Σας παρακαλώ..  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγώ σας παρακαλώ. έχει εξαντληθεί το θέµα κ. Γραµµένε. 

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Καµία αντίρρηση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έχει εξαντληθεί, µακρηγορήσατε. Κλείστε σας παρακαλώ.  

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Κάποιοι άνθρωποι λοιπόν δέχονται τέτοιοιυς 
χαρακτηρισµούο γιατί γνωρίζουν πολύ καλά τον εαυτό τους. που σηµαίνει 
λοιπόν ότι τον δέχονται αυτό το χαρακτηρισµό γιατί τον έχουν συνηθίσει. ∆εν 
τον δέχονται όµως κάποιοι που η αντίδρασή τους την ώρα που το ακούν είναι 
να βγει µέσα απ’ το τηλέφωνο και να µε πιάσει απ’ το λαιµό. Εγώ έτσι θα 
έκανα εάν µε αποκαλούσε κάποιος έτσι. Εκείνος το πέρασε γαργάρα. ∆εν τον 
άγγιξε καν η συγκεκριµένη λέξη. Και στο τέλος, όταν του είπα του 
συγκεκριµένου7 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν είναι εδώ ο κ. Παπανικολάου, λέτε πράγµατα τα οποία δε 
µπορεί7  

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Μα τα είπαµε στο τηλέφωνο αυτά, δε µπορεί να τ’ 
αµφισβητήσει κανείς.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βεβαίως, αλλά τώρα δε µπορεί να σας απαντήσει.  

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Καµία αντίρρηση, και το πρωί δεν ήταν, εντάξει. . Εν πάση 
περιπτώσει. . 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Απ’ τη στιγµή που απουσιάζει δε µπορεί να υπερασπίσει τονε 
αυτό του. Η δεοντολογία τι προβλέπε ικ. Γραµµένε όταν απουσιάζει κάποιος 
συνάδελφος; Λέτε, λέτε και δε µπορείτε να πάρετε απάντηση. Γιατί τα λέτε; Για 
να τ’ ακούσουµε; Νοµίζω ότι εξαντλήθηκε ο χρόνος σας. Ολοκληρώστε λοιπόν 
για να συνεχίσουµε.  

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Αν θυµάστε πολύ καλά σε όλες τις συνεδριάσεις κ. 
Πρόεδρε νοµίζω ότι δε δηµιουργώ το πρόβληµα εγώ, αντίθετα εσείς και 
κάποιοι συνάδελφοι.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ και για τις παροτρύνσεις και για τις 
επισηµάνσεις που κάνετε.  
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Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Απλά σας το λέω γιατί στο µέλλον καλό θα είναι βέβαια να 
συνετιστείτε και να γίνετε καλύτερος. Όχι µόνο εσείς, και οι συνάδελφοι οι 
συγκεκριµένοι.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε πολύ. Εκφράζω όλο το Σώµα εκτός από το Σώµα 
εκτός από σας. Σας ευχαριστούµε κ. Γραµµένε. 

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, είστε πολύ καλός και ευγενικός 
πάντα.. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τώρα µην το παίζουµε ειρωνεία, υψηλή φιλοσοφία7  

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ, χαλάω τη διαδικασία όταν µιλάει ένα τέταρτο; 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: ∆ε µιλάει ένα τέταρτο. Πραγµατικότητες λέει.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν είναι πραγµατικότητες. Όταν λέει κατηγόριες για κάποιον 
άνθρωπο ο οποίος απουσιάζει,  

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Μα δεν τον κατηγορώ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λέτε διάφορα γεγονότα.  

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Τι ειπώθηκε στο τηλέφωνο.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λέτε γεγονότα που δε µπορούν ν’ απαντηθούν κ. Γραµµένε. 
Αλλού είµαστε, σε άλλη αίθουσα; Σας παρακαλώ, τις υποδείξεις αφήστε τις και 
κοιτάξτε εσείς πώς φέρεστε.  

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Στο τέλος λοιπόν, όταν η κουβέντα µας ήταν σε ένταση, 
γυρίζει κάποια στιγµή και µου λέει «δεν πειράζει Σπύρο, αν µετάνιωσες για το 
ναι που είπες, δεν πειράζει, θα σε δικαιολογήσω εγώ στο Συµβούλιο». Του 
λέω «εµένα θα δικειολογήσετε κ. Παπανικολάου; Μήπως πρέπει εσείς να 
δικαιολογήσετε τον εαυτό σας στο ότι δεν το φέρατε καν το θέµα στο 
Συµβούλιο εκείνη την ηµέρα;» 

  Όταν του είπα αυτό έγινε Τούρκος. Αυτό τον έθιξε περισσότερο 
από την προηγούµενη κουβέντα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνεχίζετε να λέτε αυτό.  

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Να είστε καλά. Τελείωσα εδώ, ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας ευχαριστούµε πάρα πολύ. Κύριε Τοµπούλογλου έχει 
εξαντληθεί το θέµα, να είστε όσο γίνεται πιο σύντοµος.  

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Αγαπητοί συνάδελφοι εγώ θα σταθώ σε δυο σηµεία: 
∆ύο πρώην ∆ήµαρχοι, ο κ. Παπαµικρούλης και ο αείµνηστος Αποστολάκης, 
όταν ήρθε το θέµα και οι δύο πήραν σαφή θέση. Αυτό µας λέει κάτι ή όχι;  

  ∆εύτερον: Θέλω να πω το εξής: Είπε η κα Σταθούλια ή ο κ. 
Γαϊτάνος, δε θυµάµαι, ότι προσκοµίστηκαν φωτογραφίες αντίστοιχου 
συµβάντος. Γιατί λοιπόν κα Σταθούλια και κ. Γαϊτάνο δε φέρατε την απόφαση 
του συγκεκριµένου και πήρατε µόνο τις φωτογραφίες και είπατε ότι «να, κι 
αυτός έτσι είναι», να δούµε πώς το έκανε αυτός; Πώς ήταν απόφαση 
∆ηµοτικού Συµβουλίου; Με τι σχέδια κ. Γαϊτάνο; Πώς; Τι είπε η Πολεοδοµία 
επ' αυτού;  

  Με φωτογραφίες κ. Γαϊτάνο κι εγώ να σας φέρω τον Πύργο του 
Άιφελ να τον βάλω µέσα στο Άλσος. ∆ε λέει τίποτα κ. Γαϊτάνο. Να φέρετε 
λοιπόν συγκεκριµένη απόφαση οµοειδή σε άλλο ∆ήµο, τι έκαναν εκεί πέρα, τι 
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πήραν από την Πολεοδοµία και βάσει αυτού να πορευθούµε. Εσείς λοιπόν, ο 
συνάδελφός σας ο αντίστοιχος στην Πολεοδοµία του ∆ήµου, κάτι είπε επ' 
αυτού. Τι είπε; Πήρατε τηλέφωνο να δείτε τι είπε;  

κ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ: Ναι, µίλησα µε το ∆ιευθυντή του Πειραιά..  

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Και τι σας είπε;  

κ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ: Του είπα να µου δώσει κάποια απόφαση.  

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Και;  

κ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ: Μου λέει «δε µπορώ να τη βρω, είναι παλιές ιστορίες που δε 
µπορώ να βρω».  

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Καλά, σοβαρολογείτε τώρα;  

κ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ: Έτσι µου είπε.  

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Στον Πειραιά, όλοι µας να πάµε υπάρχουν τέτοιου 
είδους κτίρια. 

κ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ: Εγώ ζήτησα απ’ τον κύριο να µου φέρει απόφαση.  

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Ακούστε κ. Γαϊτάνο, αν θέλατε να διευκολύνετε και εµάς 
και το Συµβούλιο, το Τοπικό εννοώ, θα έπρεπε ως υπάλληλος να φροντίσετε 
να έχετε πλήρη και τεκµηριωµένη απόφαση και να πείτε πού στηρίζεστε. Το 
να λέτε «έτσι έχει γίνει και στον Πειραιά, έτσι έχει γίνει και στην Κηφισιά, έτσι 
έχει γίνει κι εδώ», εµένα δε µου λέει τίποτα. Φέρτε µου πεπραγµένο σε άλλο 
∆ήµο µε απόφαση, πώς έγινε, πώς κατοχυρώθηκε, τι είπε η Πολεοδοµία και 
εδώ είµαστε.  

  Αλλά κ. Γαϊτάνο, δυστυχώς αυτό δεν το κάνετε. Με το τηλέφωνο 
δε λύνονται αυτά τα θέµατα. Πηγαίνετε ο ίδιος εκεί πέρα και παίρνετε την 
αντίστοιχη απόφαση και λέτε «στηρίζοµαι σε αυτό». Καταλάβατε; Για να 
µπορέσουµε να λύσουµε το πρόβληµα και για τους κυρίους και για αλλού. 
Έτσι λύνονται τα θέµατα. Με το τηλέφωνο δε λύνονται τα θέµατα κ. Γαϊτάνο. 
Καταλάβατε; 

κ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ: Κατάλαβα αλλά7.  

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Άµα το καταλάβατε έπρεπε να το έχετε κάνει.  

κ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ: Μα ζήτησα αποφάσεις και µου λένε «είναι πολύ δύσκολο, είναι 
παλιές αποφάσεις».  

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Αυτό δε µου λέει τίποτα. Κι εγώ να ζητήσω από τον 
Πάπα το αλάθητο. Να πάτε να πάρετε εσείς ο ίδιος εφ' όσον υπάρχει 
πρόβληµα, εσείς ο ίδιος απ’ τον αντίστοιχο ∆ήµο την αντίστοιχη περίπτωση 
και να τη φέρετε. Και να το µελετήσουµε εµείς στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

  Εγώ είµαι τελωνειακός, ο άλλος είναι τραπεζιτικός, ο άλλος είναι 
δικηγόρος. Είµαστε πολεοδόµοι; Όταν εσείς ο ίδιος που είσατε ο ∆ιευθυντής 
της Πολεοδοµίας δε µπορείτε να δώσετε µε σαφήνεια µια απάντηση 
περιµένετε να δώσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο; Πού βρισκόµαστε; Με ποιους 
έχετε να κάνετε; Να πάτε λοιπόν ν’ ασχοληθείτε επιµελώς, εφ' όσον το θέµ 
ααυτό κ. Γαϊτάνο είναι 6 ετών, δεν είναι τώρα το θέµα..  

κ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ: 13 ετών. 

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Ακόµα χειρότερα κ. Γαϊτάνο. Ορίστε πού είναι οι 
αγκυλώσεις του Ελληνικού ∆ηµοσίου κ. Γαϊτάνο, που δε σηκωνόµαστε από τη 
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θέση µας εµείς οι δηµόσιοι υπάλληλοι να πάµε οι ίδιοι να δούµε πώς λύνουµε 
το θέµα. Το καταλάβατε; Έτσι λύνονται τα θέµατα. Όχι µε αερολογίες.  

κ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ: Αν υπάρχει χρόνος να τρέχω εγώ εκεί.. Τέλος πάντων..  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γαϊτάνο τελειώσαµε. 

κ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ: Εγώ πήρα δυο τηλέφωνα, µου λένε «δε µπορούµε να τις 
βρούµε». Κι αν πάρουµε αυτές τις αποφάσεις τεκµηριώνεται η νοµιµότητα;  

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Πώς το έκαναν οι συνάδελφοί σας; 

κ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ: Με απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Όχι κύριέ µου, δεν έχει γίνει έτσι. Πώς το ξέρεις αφού 
δεν πήγες να τις πάρες; 

κ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ: Μου το είπε ο ∆ιευθυντής ο ίδιος.  

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Μα δεν πήγες να τα πάρεις.  

κ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ: ∆ηλαδή µου έλεγε ψέµατα ο ∆ιευθυντής;  

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: 13 χρόνια γιατί λιµνάζει η υπόθεση; Μπορείτε να µου 
πείτε;  

κ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ: Τα είπαµε κύριε, τα είπαµε..  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Καραβίας έχει το λόγο.  

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, ο κ. Κόντος όταν µίλησε στην αρχή είπε 
να δοθούν κάποιες διευκρινίσεις για να ξέρουµε κι εµείς για τι θέµα µιλάµε και 
να πάρουµε µια απόφαση. εγώ κ. Κόντο απλά επειδή το είπατε και µιλάω σ’ 
εσάς, δεν κατάλαβα τι γίνεται. Είναι νόµιµο; ∆εν είναι; Θα πέσουν τα σπίτια ν’ 
ανοίξει; ∆ε θα πέσουν; ∆υο απόψεις. Του κ. Κοσκολέτου που λέει ότι θα 
υπάρξει πρόβληµα και ο κ. Γραµµένος το είπε, αν ανοίξουν και υπόλοιποι, και 
ο κ. Γαϊτάνος που δε µας έθεσε κάποιο τέτοιο θέµα, ότι υπάρχει πρόβληµα 
στατικότητας ή οτιδήποτε.  

  Χωρίς να υπογράφει, δε διαφωνώ κύριοι συνάδελφοι. Αυτό που 
κατάλαβα εγώ από τη συζήτηση είναι ότι και οι δύο προηγούµενοι ∆ήµαρχοι, 
ο κ. Παπαµικρούλης και ο αείµνηστος Γιώργος Αποστολάκης, δεν είπαν ότι 
«είναι παράνοµο και δεν το κάνω». Απ’ ό,τι άκουσα, ειπώθηκε ότι ο κ. 
Παπαµικρούλης είναι θέµα αισθητικής και ο συγχωρεµένος Γιώργος είπε ότι 
είχε αντίδραση από τον κόσµο. ∆εν ειπώθηκε ότι είναι κάτι παράνοµο.  

  Είναι σοβαρό θέµα, αλλά είναι κι ένα θέµα parking, έτσι; Μήπως 
όπως είπε ο κ. Γαϊτάνος, υπάρχει ένα ανώτερο όργανο να µας λύσει το θέµα 
και να µην ταλαιπωρούµαστε εµείς εδώ και να ταλαιπωρούµε και τον κόσµο; 
Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα Αγαγιώτου έχει το λόγο.  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, το θέµα αυτό συζητιέται 
στη Νέα Χαλκηδόνα, εγώ τουλάχιστον το συζητάω τα τελευταία 10 χρόνια. 
Ψάχνοντας βρήκα µια απόφαση του 2000, ένα έγγραφο, όπου ο τότε 
∆ήµαρχος, ο Νίκος Παπαµικρούλης δεν επιτρέπει την κατεδάφιση αυτού του 
τοιχίου. Μπορώ να σας τη διαβάσω αν θέλετε. Εν πάση περιπτώσει, είναι 
απόφαση του 2000. 

  Μετά από αυτή τη ∆ηµαρχία, 4 χρόνια υπήρξε ξανά ∆ηµαρχία 
του Νίκου Παπαµικρούλη, 2002-2006, υπήρχε ∆ηµαρχία του Γιώργου 
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Αποστολάκη και αυτό το θέµα δεν ήρθε ποτέ στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. ∆εν 
τέθηκε ποτέ από τον κ. Παπαδηµητρόπουλο ή από την Πολεοδοµία του 
∆ήµου, οποιοδήποτε τέτοιο θέµα για ν’ αποφασίσουµε.  

  Εγώ το πρώτο ερώτηµα που έχω να κάνω, ήταν όταν πήρε την 
πρώτη αρνητική το 2000, γιατί δεν αποτάθηκε σε ανώτερα όργανα για να 
εξετασθεί το θέµα; Σήµερα πια θα είχε φτάσει στο ΣτΕ και θα υπήρχε κάποιο 
αρχιτεκτονικό Συµβούλιο και θα υπήρχε µια άποψη. Τι περίµενε; Ποιο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο περίµενε  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Αυτό το θέµα κα ∆ήµαρχε, επειδή εγώ ζω πάρα πολύ καιρόα 
σ’ αυτή την περιοχή και άλλοι συνάδελφοι, συζητιέται πάνω από 10 χρόνια, 
ότι δεν είναι µπαζωµένος ο χώρος µπροστά από την πολυκατοικία, ο 
κοινόχρηστος χώρος, ότι έχει ξεµπαζωθεί, ότι υπάρχουν παρανοµίες.. ∆εν 
είναι τωρινό θέµα.  

  Όλα αυτά τα θέµατα τα είχαν λάβει υπ' όψιν τους οι 
προηγούµενοι ∆ήµαρχοι, γι’ αυτό είχαν απορρίψει να φέρουν οποιοδήποτε 
θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Και απορώ σήµερα πώς έρχεται ένα θέµα. 
Εδώ κοιτάξτε, η ∆ιοίκηση εισηγείται ένα θέµα όταν κανείς από τη ∆ιοίκηση δεν 
ξέρει αν αυτό το θέµα είναι νόµιµο. Όταν έρχεται ένα θέµα, πρώτα νοµίζω η 
∆ιοίκηση θα πρέπει ν’ αποδείξει αν είναι νόµιµο και όχι η αντιπολίτευση αν 
είναι παράνοµο. Εδώ πέρα έχουµε γυρίσει τα πάνω κάτω. 

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Στην ασφάλεια θ’ αναφερθώ µετά κ. Γραµµένε, έχετε 
απόλυτο δίκιο. Ο κ. Αντιδήµαρχος µας είπε τώρα ότι δεν ξέρει αν είναι νόµιµο. 
Κι έχει δίκιο, πού να το ξέρει; Ο κ. Πρόεδρος πριν έκανε ερωτήσεις και αυτός, 
πώς θα διασφαλιστούµε. Θεωρώ λοιπόν ότι η ∆ιοίκηση όταν φέρνει ένα θέµα, 
απευθύνεται στις Υπηρεσίες της. Αν οι Υπηρεσίες υπογράφουν ότι είναι 
νόµιµο, τίθεται η ∆ιοίκηση ότι είναι και το φέρνει.  

  ∆εν τα καταλαβαίνω αυτά τα τερτίπια. Κανείς δεν ξέρει αν είναι 
νόµιµο. Ο κ. Γαϊτάνος ήταν σαφής. ∆εν υπογράφει. Πώς ήρθε τότε το θέµα; 
Εγώ δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτά τα τερτίπια που γίνονται.  

  Κι έχω να πω κάτι άλλο: Όλοι ξέρουµε τη συγκεκριµένη περιοχή. 
∆εν υπάρχει µόνο η πολυκατοικία η συγκεκριµένη που µας έκανε αίτηση, 
υπάρχουν πάρα πολλές πολυκατοικίες. Και εδώ και από τη µεριά προς την 
Αχαρνών, και µετά τα σκαλάκια από τη µεριά προς την Ελευθερίου Βενιζέλου. 
Υπάρχουν πολλές πολυκατοικίες. Θα δώσουµε άδεια σε όλες αυτές΄ν’ 
ανοίξουν διόδους, δεν ξέρω πώς λέγεται; 

  Μας διασφαλίζει λοιπόν τη σταθερότητα, τη στατικότητα κάποιος 
συγκεκριµένα για ν’ αποφασίσουµε; Πώς το φέρνετε κύριοι; Θα δώσουµε σε 
όλους αυτούς; Έχω να πω κάτι: Μακρυγιάννη 2, δηλαδή λίγο πιο κάτω από 
την πολυκατοικία του κυρίου, πριν ένα χρόνο άρχισε να γίνεται µια 
πολυκατοικία.  

  Η πολυκατοικία αυτή γκρέµισε το τοιχίο που είναι µπροστά της, 
δεν είναι τόσο ψηλό βέβαια, είναι στο 1,40, το γκρέµισε για να µπει µέσα η 
µπουλντόζα, να φτιαχτεί η πολυκατοικία, και της δόθηκε εντολή το τοιχίο αυτό 
να επανέλθει στην προτέρα κατάσταση.  Και δεν το έφτιαξε, πρέπει να βάλει 
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και πλάκες, πέτρες. Γιατί λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να επιβαρυνθούν και να 
µην τους δοθεί ο χώρος να κάνουν κι αυτοί parking; 

  Γιατί αν στο όνοµα του parking διαλύσουµε τα πάντα, τότε ας 
γκρεµιστεί κι εκεί το τοιχίο να κάνει ο άνθρωπος parking αντί να είναι το αµάξι 
του. Θα υπάρχουν δυο µέτρα και δυο σταθµά; Τι θέλετε λοιπόν να κάνουµε; 
Να κάνουµε όλο το τοιχίο της Μακρυγιάννη έναν τοίχο που θα έχει τρύπες και 
διόδους προς τις πολυκατοικίες και δε θα είµαστε σίγουροι για τη στατικότητα; 

  Κι όταν φέρνετε ένα θέµα που κανείς σήµερα δεν υπογράφει, 
ούτε για τη νοµιµότητα ούτε για τη στατικότητα, το θεωρώ απαράδεκτο να 
έρχεται το θέµα. ∆ε θέλω να δώσω άλλες προεκτάσεις, πώς έρχεται σήµερα. 
Σταµατάω εδώ και λέω ότι το θεωρώ απαράδεκτο όταν η ∆ιοίκηση δεν είναι 
σίγουρη για τη νοµιµότητα του θέµατος. Ευχαριστώ.  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Αναφέρθηκε η κα Αγαγιώτου σε µια πολυκατοικία που χτίστηκε 
στο τέλος της Μακρυγιάννη, που έχει ένα ύψος 1,40. Απέναντι από το 
βενζινάδικο µιλάω. Απ’ ό,τι το συζήτησα και µε τον κ. Γαϊτάνο, ξέρω πάρα 
πολύ καλά ότι αυτός ο άνθρωπος για να κάνει parking θα πρέπει να 
καταργήσει τον πεζόδροµο για να µπει πολύ βαθιά µέσα.  

  Το ύψος του 1,40 που έχει δεν του επιτρέπεται. Όπως δεν 
επιτρεπόταν και στους υπόλοιπους. Το να υπάρχει ένα γκαράζ σε µια 
πολυκατοικία και να εξυπηρετούνται κάποια αυτοκίνητα σηµαίνει, όπως είπε η 
κα Παπαλουκά και δε µπορώ να καταλάβω και δεν είναι εδώ τώρα να τη 
ρωτήσω, σε ποιο προσωπικό όφελος αναφέρεται; Το να έχεις parking στο 
σπίτι σου; ∆ε µπορώ να καταλάβω, αυτοί οι άνθρωποι που µένουν στην 
πολυκατοικία και θέλουν να έχουν parking έχουν κανένα προσωπικό όφελος;  

  Ο άνθρωπος ήταν τώρα έτοιµος, τώρα έφερε όλα τα χαρτιά του 
στον κ. Γαϊτάνο, ο κ. Γαϊτάνος εισηγήθηκε, γιατί για να εισηγηθεί φαντάζοµαι 
σαν Πολεοδοµία ότι κάπου στηρίχθηκε για να το φέρουµε στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο, δεν ήρθαµε έτσι. Γιατί συγκεκριµένα έρχεται ένα θέµα γιατί 
υπάρχει προσωπικό όφελος; Έλεος..  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Κυρία ∆ήµαρχε, από τη στιγµή που κανείς δεν υπογράφει 
και οι Αντιδήµαρχοι ακόµα δεν είναι σίγουροι για τη νοµιµότητα, δε µπορεί να 
έρχεται αυτό το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Κι εγώ έχω υπόγειο κάτω από 
την πολυκατοικία µου και θα ζητήσω να βγει η πολυκατοικία απέναντι στο 
Ηρώο γιατί µε βολεύει.. Ε, δε γίνεται.. 

Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν υπάρχει κα Παπαλουκά προσωπικό, αναφέρθηκε τ’ όνοµά 
σας κι εσείς αναφέρατε το όνοµα της ∆ηµάρχου. ∆εν υπάρχει προσωπικό 
θέµα.  

Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Εντάξει τώρα.. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι «εντάξει τώρα», σας παρακαλώ να προσέχετε.. ∆ε θ’ 
απαντάτε κα Παπαλουκά, δεν υπάρχει επί προσωπικού θέµα.  

  Ο κ. Αντιδήµαρχος έχει το λόγο.  

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Ήθελα να διευκρινίσω στην κα Αγαγιώτου, όχι ότι δεν ήµουν 
ενήµερος για το θέµα, εγώ ρώτησα τον κ. Γαϊτάνο, τις Υπηρεσίες και µου 
είπαν ότι µπορεί ν’ ανοίξει θέση parking. Αυτό είναι. δεν είµαι ούτε Πολιτικός 
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Μηχανικός να γνωρίζω. Ρώτησα τις Υπηρεσίες και µου είπαν ότι µπορεί ν’ 
ανοίξει θέση parking. 

  Από κει και πέρα είπα ότι εδώ µέσα δε βγάλαµε άκρη αν είναι 
νόµιµο και είναι παράνοµο. Η ενηµέρωση που είχα, γι’ αυτό είπα οκέι σ’ αυτό 
το θέµα, ήταν απ’ τον κ. Γαϊτάνο και από την Υπηρεσία ότι µπορεί ν’ ανοίξει 
θέση parking. Αυτό είναι µόνο. Τίποτε παραπάνω. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Κοπελούσος έχει το λόγο. 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Θα είµαι πάρα πολύ σύντοµος, αλλά θέλω παρακαλώ 
πολύ να παρακολουθήσετε ακριβώς αυτά στα οποία θ’ αναφερθώ. ∆ιότι είναι 
η πραγµατικότητα, κάθοµαι και παρακολουθώ τόση ώρα όλους τους 
συναδέλφους, κάποιες αλήθειες υπάρχουν, κάποιες ανακρίβειες υπάρχουν 
αλλά το γεγονός είναι ένα και ξεκινώντας θα σας πω ότι εµείς έχουµε 
διαφάνεια ως παράταξη. Και στο λόγο µας και στις πράξεις µας. Να το λάβετε 
υπ' όψιν σας αυτό.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ξεκινήσαµε την προεκλογική περίοδο κ. Αντιπρόεδρε; ∆ε 
νοµίζω, είναι νωρίς.  

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Προεκλογική περίοδο κ. Πρόεδρε σ’ αυτό που ψιθυρίσατε, 
είναι για εσάς που ξεκινήσατε πριν 10 µήνες να κάνετε αυτά που κάνετε. 

  Κύριοι συνάδελφοι, αναφέρθηκε, δεν τον αφήσατε να τον 
παρακολουθήσετε όσο έπρεπε τον κ. Γραµµένο, µε τον τρόπο τον οποίο ήρθε 
σήµερα το θέµα αυτό, από τον Αντιδήµαρχο, τον κ. Παπανικολάου ο οποίος 
είναι και απών. Χθες όταν εµείς σαν παράταξη στο προσυµβούλιο που είχαµε 
και συζητήσαµε τα θέµατα ποιες θα είναι οι θέσεις µας σήµερα, λέω λοιπόν ότι 
απήντησα µε τις διευκρινίσεις του συναδέλφου, του κ. Γραµµένου, ότι ο 
Αντιδήµαρχος αύριο δε θα έρθει, θ’ αρρωστήσει. Βγήκα αληθινός.  

  Είναι απαντήσεις προς τη συµπολίτευση και σε όσους µας 
ακούν. Το ήξερα ότι δε θα έρθει. Γιατί ποιες απαντήσεις θα δώσει στο 
συνάδελφο, τον κ. Γραµµένο όταν έρχεται ένα θέµα το οποίο καν δεν έχει 
συζητηθεί στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής; Βεβαίως δεν είναι εδώ και θα µου 
πείτε, πού θα πάρω τις απαντήσεις. Θα µου τις δώσει τις απαντήσεις γιατί 
γνωρίζω πολύ καλά ότι ο κ. Παπανικολάου µας παρακολουθεί από τον 
καναπέ του σπιτιού του. Είναι βέβαιο αυτό, να το ξέρετε, όλους µας άκουσε. 
Του εύχοµαι περαστικά λοιπόν.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συγνώµη, αυτό ήταν πρόλογος;  

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Ήταν πρόλογος.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ, δεν είναι δυνατόν, εξαντλήσατε το χρόνο 
σας κ. Αντιπρόεδρε µε τον πρόλογο.  

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: ∆ε σας ενδιαφέρι ν’ ακούτε.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τι να µ’ ενδιαφέρει; Τα ίδια πράγµατα είπατε για τον κ. 
Αντιδήµαρχο εσείς, είπε ο κ. Γραµµένος, είπε ο κ. Τοµπούλογλου, είπε ο κ. 
Κοσκολέτος, όλοι είπατε για τον κ. Αντιδήµαρχο. Την ουσία θέλω ν’ ακούσω κ. 
Αντιπρόεδρε. Τι ν’ ακούσω; 

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όταν ξεπερνάει το χρόνο έχω το δικαίωµα να τον διακόψω και 
να του αφαιρέσω και το λόγο, το ξέρετε αυτό. Σας παρακαλώ σύντοµα κ. 
Αντιπρόεδρε.  
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Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Είναι ένα θέµα 13 χρόνων. 13 χρόνια τώρα και επί 
∆ηµαρχίας του κ. Παπαµικρούλη και σε συνέχεια από τον αείµνηστο 
Αποστολάκη, υπάρχει το θέµα αυτό. Ερώτηµα βάζω: Αφού θα έρθω 
επιµέρους στις πραγµατικές εικόνες οι οποίες έχουν συµβεί, λέω λοιπόν, 
ερωτώ, γιατί ο κ. Παπαµικρούλης τις απέρριψε; Γιατί ο αείµνηστος 
Αποστολάκης τις απέρριψε; 

  Σας λέω γεγονότα λοιπόν τώρα. Στην κατασκευή της 
συγκεκριµένης πολυκατοικίας, επειδή έχω την τύχη να µένω ακριβώς δίπλα, 
είναι 28-30, στο 38 είµαι εγώ, µια πολυκατοικία παραπέρα, ακούστε λοιπόν. 
Απέρριψε λοιπόν και ο ένας ∆ήµαρχος κι ο άλλος. Τότε ζήτησε ο κ. 
Παπαδηµητρόπουλος να µε δει.µε συνάντησε ο κ. Παπαδηµητρόπουλος, είναι 
παρών, για να συµβάλλω κι εγώ ίσως, δεν ξέρω, στην παρανοµία η οποία 
γινόταν τότε.  

  Ο κ. Παπαµικρούλης το απέρριψε. Πήγα στον Αποστολάκη, 
τουλάχιστον να ξέρω εάν είναι νόµιµο ή παράνοµο για να βοηθήσω κι εγώ 
γιατί οπωσδήποτε τα parking τα θέλουµε όλοι µας, δεν είναι κανείς που 
διαφωνεί στα parking. Τότε λοιπόν κάλεσε τον κ. Παπαδηµητρόπουλο ο 
Αποστολάκης, τον ρώτησα αν είναι παράνοµο ή νόµιµο.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μην επικαλούµαστε ανθρώπους που απουσιάζουν, άλλοι δεν 
είναι στη ζωή.. Σας παρακαλώ, τα ίδια πράγµατα λέτε.  

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Αυτά που προσπαθείτε να κάνετε παράνοµα, αυτά να τα 
µάθει ο κόσµος.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ποιος σας το είπε αυτό κ. Αντιπρόεδρε ότι πάµε να κάνουµε 
κάτι παράνοµο;  

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) ∆ιακόπτετε!  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ιακόπτω όταν έχει υπερβάλει κατά πολύ το χρόνο. Έχω το 
δικαίωµα να τον διακόψω κ. Τοµπούλογου, καταλαβαίνετε; Του λέω να 
συντοµεύσει. Τα ίδια πράγµατα δε θέλω να τα ξανακούσω.  

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Από πού πηγάζει; Το έχει κάπου γραµµένο αυτό; ∆εν το ξέρω 
αυτό.. Μιλάτε για απόντες και για θανόντες, είναι κρίµα να λείπει ο άλλος, να 
µη µπορεί ν’ απαντήσει. Μιλάτε για τον αείµνηστο Αποστολάκη, το έχετε κάνει 
εδώ σηµαία. Σας παρακαλώ πολύ, έκλεισε, να τελειώνουµε τώρα.  

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: ∆εν έκλεισε. ∆ε σας ενδιαφέρει η αλήθεια. Η αλήθεια δε 
σας ενδιαφέρει. Λέω λοιπόν, κάλεσε την Προϊσταµένη, την κα Κοκολάτου τότε 
και τη ρώτησα αν είναι νόµιµα ή παράνοµα. Είπε ότι είναι ασαφέστατος ο 
νόµος. «∆ε µπορώ να υπογράψω» λέει «εγώ σε τέτοιες καταστάσεις». Κι έτσι 
από τότε, ήρθε µετά από 13 χρόνια εδώ στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Αν είναι 
δυνατόν!  

  Είναι γεγονότα αυτά που σας λέω. ∆εν πρέπει να τα γνωρίζει ο 
κόσµος αυτά; Και έρχονται λοιπόν στο παρά πέντε να περάσουν παράνοµα, 
το οποίο δε θα ψηφίσουµε εµείς, να γίνει το γκαράζ αυτό που θέλουν να 
κάνουν. Για τους λόγους δε θ’ αναφερθώ γιατί θα παρεξηγηθώ κιόλας. Βγάλτε 
τα συµπεράσµατά σας.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Κότσιρας έχει το λόγο.  
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Π. ΚΟΤΣΙΡΑΣ: Σήµερα ακούστηκαν διάφορα σοβαρά πράγµατα. Το πρώτο 
είναι ότι έχει υπογράψει χωρίς να είναι παρών, ο κ. Γραµµένος. Αυτό, για να 
ξέρουµε τι γίνεται, νοµικά είναι παραποίηση δηµοσίου εγγράφου. Να ξέρουµε 
τι λέµε. ∆ηλαδή περνάµε ορισµένα πράγµατα έτσι, ειπώθηκε από τον κ. 
Γραµµένο και λέω ότι έχει δίκιο, ότι υπογράψατε χωρίς να ήσαστε παρών.  

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

Π. ΚΟΤΣΙΡΑΣ: Τι ακριβώς έιπατε; Ήσαστε παρών αλλά δεν υπογράφατε το 
συγκεκριµένο. 

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: ∆ε συζητήθηκε κεαν. 

Π. ΚΟΤΣΙΡΑΣ: Ωραία. Και πάλι, αν δε συζητήθηκε καν, πάλι το ίδιο είναι. Και 
δεν το λέω για σας, εις βάρος σας, λέω όµως ότι κάποια στιγµή πρέπει να 
σοβαρευτούµε σα ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

  ∆εύτερον: Έρχεται ένα θέµα στο Τοπικό Συµβούλιο της 
Χαλκηδόνας καις την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, το φέρνει η αρµόδια 
Υπηρεσία. Συγνώµη αν κάνω λάθος, όλοι οι δηµόσιοι, δηµοτικοί υπάλληλοι, 
όταν αναλαµβάνουν υπηρεσία δε δίνουν έναν όρκο ότι θα φυλάττουν τη 
νοµιµότητα, εκτός όλων των άλλων;  

  Άρα λοιπόν, κάτι το οποίο λέει ο κ. Γαϊτάνος τώρα, που τον 
εκτιµώ µεν αλλά είναι ελλειµµατικό σήµερα, λέει ότι δεν υπογράφει τη 
νοµιµότητα. Μα την έχετε υπογράψει. Όταν το στείλατε στο Τοπικό Συµβούλιο 
έχετε υπογράψει. Εδώ εµείς, παρ’ όλο που 3 χρόνια παίζουµε τις κουµπάρες, 
πρέπει να καταλάβετε όµως ότι πρέπει να τηρούµε και τη νοµιµότητα. Ότι 
έρχεται είναι ελεγµένο για τη νοµιµότητά του. ∆εν είναι;  

  Ν’ αποσυρθεί, να το αποσύρετε εσείς ως Υπηρεσία, να το πάτε 
όπου είναι να το πάτε να έρθουµε να το υπογράψουµε. ∆ε θα κλείσουµε εµείς 
τις δικές µας οικογένειες για να µην κλείσει η δική σας. Προς θεού, τι κάνουµε 
εµείς εδώ πέρα τώρα; Εγώ υπό τις παρούσες συνθήκες δε θα το ψηφίσω.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει το λόγο.  

Σ. ΚΟΝΤΟΣ: Το ∆ηµοτικό µας Συµβούλιο, ένα Συµβούλιο µε πολλά 
προβλήµατα, µε ζητήµατα που είναι πάρα πολύ πιεστικά, ένα διχασµένο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο, ένα Συµβούλιο που επιζητεί τη συναίνεση για να 
µπορέσει να βγάλει το χρόνο για να πάµε παραπέρα για να µη διαλυθείε 
τελείως αυτό που λέγεται ∆ήµος Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, φέρνει ένα 
θέµα, δηµιουργεί µια κατάσταση που αναρωτιέται ο καθένας γιατί.  

  ∆εκατρία χρόνια αυτό το θέµα λιµνάζει. Αν κάποιος είναι λογικός 
πρέπει να πει στον κ. Παπαδηµητρόπουλο: «αγαπητέ µου συµπολίτη, ας 
περιµένουµε λίγο ακο΄µα, τα πράγµατα είναι οξυµένα στη Φιλαδέλφεια, δεν 
υπάρχει αυτή τη στιγµή πνεύµα και τρέχει όλο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε 
πάθος η κα ∆ήµαρχος, µε πάθος οι συνάδελφοι της πλειοψηφίας, µε πάθος η 
Υπηρεσία, να µας πουν για ένα θέµα το οποίο είναι τόσο ασαφές. 

  ∆εν ξέρω γιατί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κάνει µια τόσο µεγάλη 
φασαρία για ένα θέµα το οποίο δε νοµίζω ότι είναι και το σοβαρότερο θέµα 
της πόλης, αν και σέβοµαι την ανάγκη των ανθρώπων να έχουν parking αν 
πρέπει να έχουν, όταν δεν έχει συζητήσει κανένα από τα µεγάλα, σοβαρά 
θέµατα, είτε λέγεται αντιπληµµυρικά στη Νέα Χαλκηδόνα και στο ρέµα, είτε 
λέγεται Μπριτάνια είτε οτιδήποτε, δεν έχει συζητήσει ποτέ τίποτα και φέρνει 
αυτό το θέµα.  
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  Κύριοι συνάδελφοι, εµείς είµαστε πολιτικό όργανο. Εµείς δεν 
αποφασίζουµε για τη νοµιµότητα. Προς θεού, υπηρετούµε το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο, δεν αποφασίζουµε εµείς αν ένα πράγµα είναι νόµιµο ή παράνοµο. 
Εµείς αποφασίζουµε το πολιτικό σκέλος των πραγµάτων κι έχουµε τις 
εισηγήσεις που έρχονται από την Υπηρεσία υπογεγραµµένες και αυτές 
ψηφίζουµε, αν πρέπει να γίνουν ή όχι.  

  Εδώ ζητείται µια παρέµβαση ρυµοτοµικού χαρακτήρα και λέµε 
εµείς, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ν’ αποφασίσει αν είναι νόµιµη ή όχι.  Κατά τη 
γνώµη µου είναι πολύ µεγάλο λάθος. Και κατά τη γνώµη µου το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο προσπαθεί να χρησιµοποιηθεί σαν άλλοθι. Και θα φέρω ένα 
παράδειγµα, ότι και το Τοπικό Συµβούλιο ατυχώς προσπαθούµε να το 
χρησιµοποιήσουµε σαν άλλοθι.  

  Είπε η κα Πρόεδρος και νοµίζω σωστά είπε αλλά λάθος 
κατέληξε, ότι «εγώ δεν είχα ούτε έχω τις τεχνικές γνώσεις ούτε την εµπειρία τη 
νοµική και ούτε µου πρέπει κιόλας για ν’ απορρίψω ένα θέµα». Και ενώ λέει 
αυτό, πάει και το εγκρίνει µετά. Κάνει µια µεγάλη αντίφαση. Πράγµατι, έχει 
δίκιο, είναι ένα θέµα που δεν πρέπει να πάει καν στο Τοπικό Συµβούλιο.  

  Εγώ σπίτι µου έχω parking νόµιµο. ∆ε µου έδωσε καµία άδεια 
για να το φτιάξω ο ∆ήµος. Στην Πολεοδοµία κατέθεσα τη µελέτη µου, την 
έδωσα στην Πολεοδοµία, η Πολεοδοµία την ενέκρινε και έκανα το κτίσµα, 
έκανα το parking µου και έχω parking στο σπίτι µου νόµιµο και κανονικό.  

  ∆εν θα πω µέσα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο αν θα έχω εξώστη στο 
σπίτι µου, είναι πολεοδοµικά θέµατα τα οποία πρέπει να κατατεθεί η µελέτη, 
λέω στον κ. συνάδελφο, τον κ. Γαϊτάνο ότι ξέρει πολύ καλά ότι κανένα έργο δε 
γίνεται χωρίς µελέτη και έγκριση, δε µπορείς ούτε να βάλεις κανονικά έναν 
πλίνθο στη µάντρα σου αν δεν πάρεις άδεια από την Πολεοδοµία, δε µπαίνω 
στα τεχνικά και τώρα κάνουµε µια κουβέντα εµείς..  

κ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

Σ. ΚΟΝΤΟΣ: Εντάξει, καταλαβαίνω, το πάθος σας για να γίνει αυτή η δουλειά 
δεν το καταλαβαίνω όµως. Εγώ καταλαβαίνω το εξής: Ότι είναι ένα θέµα το 
οποίο είναι τεχνικό, νοµικό και πολεοδοµικό. Και τώρα αν υποθέσουµε ότι οι 
δυο συνάδελφοι µπορούν να µας δώσουν µια κατεύθυνση είναι σεβαστή. 
Αλλά δε µπορώ εγώ να στηριχθώ σ’ αυτά που λέει ο κ. Κοσκολέτος, που 
σέβοµαι τη γνώµη του αλλά δεν υπογράφει.  

  ∆εν καταλαβαίνω γιατί ο ενδιαφερόµενος δεν έκανε τη µελέτη 
του, να την υποβάλλει στην Πολεοδοµία, να πάει ο κ. Γαϊτάνος σα ∆ιευθυντής 
της Πολεοδοµίας να µας την υπογράψει και να µας πει «ναι κύριοι, έχει 
ελεγχθεί, είναι όλα νόµιµα, να και οι υπογραφές µου κι εσείς θα εγκρίνετε τη 
σκοπιµότητα αυτής της κατάστασης». Όχι τη νοµιµότητα 

  Εδώ έχουµε παραβιάσει και το ρόλο µας. Εµείς δηλαδή 
εγκρίνουµε αν κάτι είναι νόµιµο ή όχι; από πότε κύριοι συνάδελφοι; Πού το 
λέει αυτό ο κώδικας, πού το λένε οι αρµοδιότητές µας, πού το έχουµε κάνει 
στο παρελθόν; Κατ' αρχάς ούτε µπορούµε ούτε και πρέπει να θέλουµε να 
υποκαταστήσουµε άλλες Υπηρεσίες που πρέπει να µας υποδείξουν τη 
νοµιµότητα.  

  Άρα πραγµατικά εκπλήσσοµαι ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
συγκρούεται για ένα τέτοιο θέµα και εκπλήσσοµαι από τη σπουδή της 
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πλειοψηφίας να περάσει αυτό το θέµα. Θα µπορούσε, πολιτικά το λέω, ν’ 
αποφύγει την κακοτοπιά για ένα θέµα τόσο πολύ µπερδεµένο, τόσο πολύ 
αντιφατικό, τόσο πολύ ανάποδο θα έλεγα, να το φέρει στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο. Κι όµως το φέρνει µε πάθος.  

  Θα µπορούσε να πει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, παίρνω την αίτηση 
του συµπολίτη µας, τη φέρνω στις Υπηρεσίες, µου εισηγείται η Υπηρεσία 
νοµίµως και υπευθύνως και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ας πάρει τις αποφάσεις 
του για τη σκοπιµότητα και όχι για τη νοµιµότητα. Αυτό κύριοι συνάδελφοι 
πραγµατικά δηµιουργεί µια µεγάλη δυσκολία.  

  Εγώ δε θέλω να πω ούτε ρουσφέτια ούτε τέτοια πράγµατα, δε µ’ 
ενδιαφέρει, δεν κάνω ούτε δίκη προθέσεων ούτε µπορώ να ερµηνεύσω εγώ τι 
κάνει ο καθένας. Το θεωρώ σα µια άστοχη πολιτική σας επιλογή να φέρετε 
αυτό το θέµα και µάλιστα τόσο απροετοίµαστο και µάλιστα απόντος του 
αρµοδίου Αντιδηµάρχου και µάλιστα χωρίς να υπάρχει µελέτη εγκεκριµένη και 
υπογεγραµµένη από τον αρµόδιο ∆ιευθυντή της Πολεοδοµίας. Γιατί ο κύριος 
συνάδελφος είναι ∆ιευθυντής της Πολεοδοµίας.  

κ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

Σ. ΚΟΝΤΟΣ: Εγώ πάντως τη σπουδή για το θέµα αυτό δε µπορώ να τη 
δικαιολογήσω. Τη θεωρώ υπερβολική. Και µη µας βάζετε εµάς να 
νοµιµοποιήσουµε κάτι που δεν έχουµε τέτοια αρµοδιότητα. Απλώς για να λέµε 
µετά ότι το ενέκρινε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και το ενέκρινε και το Τοπικό 
Συµβούλιο.  

  Είναι πολύ µεγάλο λάθος και καλύτερα να το σταµατήσουµε, να 
το αποσύρουµε και να το δούµε υπό άλλες προϋποθέσεις, µε άλλη 
οργάνωση, µε άλλη µελέτη, µε άλλα όργανα, ώστε να πάρουµε εµείς την 
πολιτική απόφαση και όχι τη νοµική, τεχνική και πολεοδοµική που µας ζητείται 
τώρα. Γιατί αυτή τη στιγµή δεν ξέρω τι θα ψηφίσουµε εµείς..  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Τοµπούλογλου έχει το λόγο.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 
ένα θέµα το οποίο δηµιουργήθηκε πριν 13 χρόνια, έρχεται στις 22 Ιουλίου στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο για πρώτη φορά. ∆εν απασχόλησε ποτέ το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο της Νέας Χαλκηδόνας ούτε και το δικό µας στα 2,5-3 χρόνια που 
υπάρχει η σηµερινή ∆ιοίκηση. Κι εκεί θα συµφωνήσω µε την κα ∆ήµαρχο ότι 
πράγµατι δεν είχε έρθει ποτέ στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

  Έρχεται λοιπόν το µήνα Ιούλιο, µε µια εισήγηση της οποίας 
όπως πολύ καλά και ξεκάθαρα ακούσατε, δεν υπερασπίζεται τη νοµιµότητά τς 
ο εισηγητής, ο κ. Γαϊτάνος, απουσιάζοντος του Πολιτικού του Προϊσταµένου 
που είναι ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Έργων, και εν προκειµένω ο κ. 
Παπανικολάου. 

  Η ουσία του θέµατος είναι η εξής: Ότι µια πράξη την οποία τόσο 
ο κ. Παπαµικρούλης όσο και ο Αποστολάκης δε θεώρησαν σκόπιµο να τη 
φέρουν καν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, τη φέρνει σήµερα η κα Γαϊτανά, η 
∆ήµαρχος η οποία απέρχεται έχοντας χάσει την πλειοψηφία όχι µόνο του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου αλλά και του λαού της πόλης.  

  Και εν προκειµένω κα ∆ήµαρχε, σας προσκαλώ και σας 
προκαλώ επειδή νοµίζετε ότι ο λαός επιδοκιµάζει το έργο σας, να ζητήσετε 
την ψήφο του λαού σε 10 µήνες. Σας προσκαλώ και σας προκαλώ. Για να 
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δούµε εάν ο λαός πράγµατι σας επιδοκιµάζει. Έρχεται λοιπόν η απερχόµενη 
∆ήµαρχος µε τους 6-7 απερχόµενους συνεργάτες της και µε απόντα τον 
αρµόδιο Αντιδήµαρχο, να µας ζητήσει να κάνουµε αυτό που δεν έκαναν δυο 
∆ήµαρχοι οι οποίοι είχαν ιστορία στην πόλη και είχαν όχι µόνο ιστορία αλλά 
και έργο επιδείξει. 

  Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απευθύνοµαι σ’ εσάς που έχετε 
αποµείνει στη σηµερινή ∆ιοίκηση. Πράγµατι, ψηφίζετε µε το χέρι στην καρδιά 
ένα θέµα το οποίο έχουν απορρίψει αυτοί οι οποίοι είναι εντελώς ειδικοί; Ο 
Παπαµικρούλης είναι Αρχιτέκτονας, ο Αποστολάκης αν µη τι άλλο άκουγε την 
Κοκολάτου να του λέει ότι είναι παράνοµο. Εσείς θα το ψηφίσετε; Που 
σέβεστε κάποια πράγµατα όπως λέτε;  

  Να σας πω τι κάνετε; Κάνετε το χατίρι της κας ∆ηµάρχου. Αυτό 
κάνετε µόνο. ∆ε σας ενδιαφέρει ούτε η νοµιµότητα ούτε το λαϊκό αίσθηµα της 
περιοχής, γιατί οι κάτοικοι έχουν άποψη για το θέµα, ξέρουν τι γίνεται, ούτε η 
ασφάλεια των πολυκατοικιών που είναι ακριβώς στη Μακρυγιάννη. Επειδή 
λοιπόν κα ∆ήµαρχε, εµείς είµαστε γέννηµα θρέµµα αυτής της πόλης, δεν 
είµαστε ξένοι και θα µείνουµε στην πόλη αυτή µέχρι να πεθάνουµε, σας καλώ 
τελευταία στιγµή ν’ αποσύρετε το θέµα.  

  ∆ιότι αυτό θα έκανε µετά από τη συζήτηση που προηγήθηκε 
ένας ∆ήµαρχος που πραγµατικά σέβεται τους δηµότες και το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο.  

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε θα ήθελα το λόγο.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν υπάρχει δευτερολογία σε κανέναν, τελειώσαµε.  

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: ∆εν έχω µιλήσει καθόλου κ. Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μετά τις δευτερολογίες δε δικαιούστε. Ο ενδιαφερόµενος θα µας 
πει δυο λόγια.  

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Από πού προβλέπεται αυτό, ότι δεν έχω το δικαίωµα ; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Από τον κανονισµό κ. Χωρινέ.  

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Για δείξτε µου τον κανονισµό.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να σας δείχνω κάθε φορά τον κανονισµό; Πηγαίνετε στο άρθρο 
11 του κανονισµού να το διαβάσετε να το βρείτε.  

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: ∆ε λέει αυτό. Λέει ότι όλοι οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι έχουν το 
δικαίωµα της ένστασης. Αυτό ξέρετε τι σηµαίνει;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μετά τις δευτερολογίες κ. Χωρινέ δεν έχετε δικαίωµα 
δευτερολογίας.  

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Αυτό είναι αφαίρεση δικαιώµατος..  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας το αφαιρώ. Κάντε µου πρόταση µοµφής. Ό,τι θέλετε. Ο κ. 
Παπαδηµητρόπουλος έχει το λ΄γοο.  

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Είστε απαράδεκτος ! 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Οι χαρακτηρισµοί να λείπουν.  

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Καλά, εντάξει, σας έχουµε ξανακούσει, πέστε ό,τι θέλετε.  

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ε σας ακούµε.  
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Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να λυπάστε για τον εαυτό σας. Ο κ. Παπαδηµητρόπουλος έχει 
το λόγο.  

κ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Καλησπέρα σας, πρώτη φορά βρίσκοµαι σε 
τέτοιο χώρο, είµαι τελείως ανίδεος. Πιστεύω ότι το 95% των συµβούλων δε µε 
γνωρίζουν. Έχω χτίσει αρκετές πολυκατοικίες στη Φιλαδέλφεια, πάνω από 
10-15 πολυκατοικίες.  

Το θέµα έχει προκύψει τώρα από τις ανάγκες του 
παρκαρίσµατος πλέον που έχει φορτωθεί η κάθε περιοχή και στην Αττική και 
παντού και πλέον δε µπορούµε να κάνουµε αλλιώς. Το θέµα δεν ξεκίνησε 
τώρα που είπε ο κ. Τοµπούλογλου, το θέµα έχει ξεκινήσει από το Μάρτη-
Απρίλη. Έχω ξεκινήσει τη διαδικασία να φτάσω µέχρι εδώ. Καταλαβαίνω, έχει 
κοσκινίσει τα πάντα ο κ. Γαϊτάνος, δεν υπάρχει ούτε κοµµατάκι σε νόµο, σε 
νοµοθεσία που να µας το απαγορεύει.  

Όταν χτίστηκε η πρώτη πολυκατοικία ήταν ο κ. Παπαµικρούλης 
∆ήµαρχος. «Τι γίνεται Νϊκο;» είχαµε και φιλικές σχέσεις.. «∆ε γίνεται, γιατί µου 
ζήτησε κι ο παρακάτω να µπω µέσα και δεν του επέτρεψα, άρα δε µπορώ». 
Το µοναδικό που έχει γίνει και του είχα κάνει µια αίτηση, µου απάντησε, 
τελείωσε το θέµα εκεί. Και επανήλθε µόνο τώρα για το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

Η κυρία πριν τα είπε πάρα πολύ ωραία, όπως ο κύριος εκεί στο 
βενζινάδικο έχει αφήσει και έριξε µε µπετόν πλέον ο άνθρωπος, έτσι είχα 
ανοίξει κι εγώ δίοδο  και έκανα τις εκσκαφές. ∆ηµοτικά Συµβούλια το υπόγειο, 
λέω κάποια εποχή να είναι σκαµµένο και οι ιδιοκτήτες που αγοράζουν τα 
σπίτια να µπουν οι άνθρωποι µέσα. Εκπροσωπώ λοιπόν τους ιδιοκτήτες, δεν 
είµαι ο κεφαλαιούχος.  

Ήµουν πάντα πνιγµένος από υποχρεώσεις, δε µπορούσα ν’ 
ασχοληθώ µε το θέµα αυτό γιατί τώρα έχω φάει τόσους µήνες µε τις 
Υπηρεσίες του ∆ήµου και ακόµη δεν ξέρω.. Για parking µιλάµε, ένα κοινωνικό 
λειτούργηµα του ∆ήµου που ζητάµε. ∆ε ζητάµε τίποτα.. Εν πάση περιπτώσει 
να πάω στην έξοδο που είχα σκάψει. Έφτασα εγώ στο σηµείο να τελειώσει η 
οικοδοµή, µου λέει «για να πάρεις ρεύµα πρέπει να κλείσει ξανά το 
µαντρότοιχο». Το έκανα εγώ γιατί δεν είχα χρόνο, έπρεπε να παραδώσω τα 
σπίτια. 

Αυτό ήθελε διαδικασίες πολλές κι εγώ ήµουν από δουλειές, 
έχτισα το µαντρότοιχο, βάλαµε ρεύµα, κατοίκησε ο κόσµος που είχα αναλάβει 
υποχρέωση. Μάλιστα εκεί βρίσκεται και µια κυρία που έχει αγοράσει, είναι στο 
∆ήµο υπάλληλος, η κα Τριανταφυλλάκη, ήταν και το παιδί της από 
τρακάρισµα στην εντατική, ο γαµπρός της.. Είναι κι αυτή µέσα σε µια 
πολυκατοικία. 

Λοιπόν, για συνανθρώπους µας. Έχτισα και τη δεύτερη 
πολυκατοικία, είπα ν’ ασχοληθώ. Είχα συζητήσει. Ο κ. Κοπελούσος, έχουµε 
ειδωθεί εκεί στη γειτονιά, είµαστε γείτονες και σας ρώτησα τι λέτε.. Ποτέ δεν 
ήρθε χαρτί επίσηµο στο ∆ήµο, ούτε στον αείµνηστο Αποστολάκη, δεν 
ευκαιρούσα, δεν ασχολήθηκα µε το θέµα, τελείωσε. Τώρα καθόµαστε. Ήρθαν 
τα πράγµατα έτσι και κοιµόµαστε. ∆εν έχουµε άλλη δουλειά, µου έχουν φάει 
την Παναγία για τις µοτοσικλέτες, και το βρήκα λογικό να το προχωρήσω. 

ΑΔΑ: ΒΛ4ΜΩΗΓ-ΛΧΠ



 39 

Ερχόµαστε στην κα ∆ήµαρχο. Αφού λοιπόν δώσαµε τις 
οικοδοµές και κοιµόµαστε τώρα πλέον, γιατί δουλεύω από 12 χρονών παιδί 
στις δουλειές αυτές, λέω ν’ ασχοληθώ µε το θέµα. Τι θα κάνουµε τώρα, είναι 
ένα σπίτι µεγάλο εκεί, ας το νοικιάσουµε. Το νοικιάζουµε, έρχεται ο µεσίτης, το 
βλέπει µου λέει «να σου φέρω πελάτη». Μου φέρνει την κυρία. Πρώτη φορά 
την είδα. Ήρθε η κυρία, λέει «ξέρεις, είναι ο άντρας µου ∆ήµαρχος», δε 
θυµάµαι αν ζούσε.. 

Λοιπόν, ήρθε η κυρία, το νοίκιασε. Η κυρία δε θα είναι εσαεί. 
Ούτε ασχολήθηκα ποτέ, δεν προλάβαινα. Εκεί έχω γεννήσει 4 παιδιά, 
έβγαλαν τα σχολεία, ∆ηµοτικά, Γυµνάσια, στη γειτονιά. Είµαι εκεί από το 
1965, στη γειτονιά. Με τα κοινά δεν ήθελα ν’ ασχοληθώ, είµαι ελεύθερος 
επαγγελµατίας και ήθελα να είµαι φίλος µε τον κύριο, φίλος µε τον άλλο 
κύριο7 Γιατί; Γιατί τους θέλω όλες πελάτες. Κράτησα αυτή τη λογική. ∆ε µε 
γνωρίζει κανένας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ως παλιάνθρωπο και απόψε 
πρέπει να µε είδατε.  

Ο κ. Κοπελούσος είναι γείτονας, έχουµε ειδωθεί. Πιστεύω ότι κι 
εσείς µου είχατε δώσει τη συγκατάθεση, όπως και ο ∆ήµαρχος που πέθανε. 
Ποτέ δεν έγινε συνάντηση Κοπελούσου και Αποστολάκη και εµένα. Ποτέ. 
πήρα τη γνώµη σας. «Το βλέπω δίκιο» µου απαντήσανε. Κι αφού έβλεπα 
κάποιες καταστάσεις, κυρίως το βλέπω θέµα κοινωνικό. Κυρίως. ∆εν έχει 
καµία δουλειά η ∆ήµαρχος, η ∆ήµαρχος σ’ ένα χρόνο, δύο, τρία, έφυγε από 
µέσα. 

Όσον αφορά για τις αντοχές, έχω ευθύνες. Θ’ αναλάβω εγώ. 
Θα γίνει µελέτη, θα εγκρίνει η Πολεοδοµία σας κι έχουµε ευθύνες.  

κ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ: Τέθηκε πολύ θέµα της αντοχής και είναι λίγο αστείο το θέµα. 
Όταν αφαιρείται ένα κοµµάτι αφαιρείται και το χώµα από πίσω. Άρα το φορτίο 
όλου αυτού του χώµατος της εισόδου φεύγει, πάει πια.  

κ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Σκάφτηκε αυτό.  

κ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ: Μένει το υπόλοιπο που έχει τοιχίο, που υπάρχει τοιχίο. Και 
γίνεται και κάθετο τοιχίο. Και υπάρχει θέµα στατικότητος; Ας έρθει ένας 
Πολιτικής Μηχανικός να αποδείξει ότι7  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ, µην το ανοίγουµε ξανά. ∆εν έχετε το λόγο. Κύριε 
Παπαδηµητρόπουλε, είστε κατασκευαστής. Ακούσατε τόση ώρα τους 
προβληµατισµούς και τα διλήµµατα που έχει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Σ’ αυτά 
να µας ενηµερώσετε. Μη µας λέτε ιστορικά γεγονότα. Εάν εδώ υπάρχει 
νοµιµότητα.  

κ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Απόλυτα. Ψεγάδι παρανοµίας δεν υπάρχει. 
Έχω δώσει στις Υπηρεσίες..  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Και θέµα ασφάλειας ειπώθηκε. Γι’ αυτά θέλουµε να µας 
ενηµερώσετε.  

κ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αναλαµβάνω 100% εξ ολοκλήρου, όπως 
αναλαµβάνω να χτίσω ένα κτίριο κι έχω την απόλυτη ευθύνη, την απόλυτη 
ευθύνη θα έχω και για το διαδροµάκι αυτό το οποίο έχω ξανασκάψει γιατί 
µπήκαν και βγήκαν µπουλντόζες και φορτηγά από εκεί. και δεν παρουσίασε 
τίποτα. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Μου επιτρέπετε µια ερώτηση; 
Κάτω απότο δρόµο έχετε σκάψει; ∆ηλαδή: Τελειώνει η πρασιά σας και 
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υπάρχει ένας δρόµος, ένα πεζοδρόµιο. Από κάτω έχετε σκάψει; Το έχετε 
µπαζώσει αυτό; Είναι µπαζωµένο ή είναι ανοιχτό τώρα;  

κ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Η µπουλντόζα πώς µπήκε µέσα;  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, το κατάλαβα αυτό. 
παρακάτω σας ρωτάω.  

κ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Και το φορτηγό να βγάλει τα µπάζα.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Το κάνατε αυτό. Στη συνέχεια 
που κάνατε τον τοίχο, είναι µπαζωµένο;  

κ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Είχα αλληλογραφία µε το ∆ήµαρχο και µε 
υποχρέωσαν και το µπάζωσα.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: ∆ηλαδή είναι µπαζωµένο τώρα 
αν κάνουµε αυτοψία. 

κ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Βέβαια είναι µπαζωµένο.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Ωραία, ευχαριστώ.  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Μιλάµε για τι δίοδο. Εκεί που 
τελειώνει το οικόπεδό σας υπάρχει ένας δρόµος.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κάτω απ’ το πεζοδρόµιο εννοείτε.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Εκείνο είναι µπαζωµένο ή 
αµπάζωτο; Κάτω από το δηµόσιο πεζοδρόµιο, το έχετε µπαζώσει ή είναι 
ξεµπαζωµένο;  

κ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι µπαζωµένο.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Ωραία. Κύριε Γαϊτάνο εγώ θα 
σας κάνω αύριο καταγγελία αυτό να ερευνηθεί και να γίνει αυτοψία. Ακούσατε 
τη δήλωση του κυρίου. 

κ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Άρα είναι µπαζωµένο ή 
ξεµπάζωτο; Πείτε µας τέλος πάντων.  

κ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) Όταν µου 
δώσει η Υπηρεσία7  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κατάλαβα.  

κ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) Τι 
καταλάβατε; Όταν µου δώσει η Υπηρεσία7  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Το ερώτηµα είναι απλό: 
Τελειώνει εκεί που τελειώνει η πρασιά σας το υπόγειό σας ή επεκτείνεται από 
κάτω; 

κ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν πρόκειται να κάνουµε χρήση του 
πεζόδρµου.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Άλλο σας ρωτάω, σας 
παρακαλώ πολύ. Κάτω απ’ τον πεζόδροµο, αυτή τη στιγµή, σήµερα που 
µιλάµε, όταν ξανακάνατε το τοιχίο το µπαζώσατε ως την πρασιά σας ή είναι 
ξεµπαζωµένο;  

κ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι ξεµπαζωµένο το µισό σχεδόν..  
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Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει, καταλάβαµε.. Με ποιο 
δικαίωµα το έχετε ξεµπάζωτο αυτό; Είναι ιδιοκτησία σας;  

κ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Τότε γιατί το έχετε ξεµπάζωτο;  

κ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μα είναι άχρηστο.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Σοβαρά µιλάτε; Μπορώ εγώ να 
σκάψω κάτω απ’ το δρόµο του σπιτιού µου; Τι είναι αυτά που λέτε κύριε; Το 
έχετε ξεµπαζωµένο και λέτε ψέµατα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο;  

κ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Όταν ολοκληρωθεί το έργο θα κάνω τη µελέτη, 
αν έχετε την καλοσύνη να εγκρίνετε σε 15 οικογένειες να βάλουν το 
αυτοκίνητό τους µέσα, θα γίνει µελέτη7 

Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Συγνώµη, ρωτάτε για τη νοµιµότητα τον άµεσα 
ενδιαφερόµενο, αν είναι νόµιµο αυτό που λέει; είναι δυνατόν; Εδώ πέρα µας 
κοροϊδεύετε; Έχει έννοµο συµφέρον ο άνθρωπος και τον ρωτάτε τον ίδιο αν 
είναι νόµιµο ή όχι;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κυρία Παπαλουκά και επειδή έχει έννοµο συµφέρον; Τι λέτε 
τώρα; Μήπως δεν καταλάβατε; Είπα να µας διευκρινίσει.. 

Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ, ξέρετε τι λέτε; Εάν δε ρωτήσω που είναι 
κατασκευαστής εάν έχει πρόβληµα στατικότητας, εάν υπάρχει αυτό.. Έχω το 
δικαίωµα να τον ρωτήσω κα Παπαλουκά. Εγώ που δεν καταλαβαίνω. Εσείς 
που έχετε τόσο ευφυΐα και καταλαβαίνετε µη ρωτάτε. Αφήστε ν’ απαντήσει σ’ 
εµένα για µένα.  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Έχετε δώσει το λόγο στον κύριο, ο οποίος είναι 
κατασκευαστής, δεν είναι Μηχανικός, δεν ξέρω τι τον ρωτάτε, είναι δικαίωµά 
του ν’ απαντήσει ό,τι θέλει, µιλάει όµως πάρα πολλή ώρα και πριν λίγο είχατε 
θέµα µε το χρόνο, πρώτον και δεύτερον, προστατεύστε τον άνθρωπο γιατί δεν 
ξέρω αν γνωρίζει, εδώ µέσα καταγράφονται πρακτικά κι όταν λέει ότι έχει 
καταθέσει µε το 4014 στις Υπηρεσίες και είναι ακόµα ηµιτελές το έργο θα τον 
κλείσουν µέσα τον άνθρωπο. Προστατεύστε τον, πείτε του να σταµατήσει.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγώ άλλα τον ρωτάω άλλα λέει.  

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Εγώ για καλό δικό του το λέω.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έχετε κάτι να προσθέσετε; 

κ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Για να προχωρήσουµε έχω φέρει φωτογραφίες 
από άλλα κτίρια που περνάνε κάτω από πεζόδροµους.. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε δε µας 
ενδιαφέρουν αυτά, προχωρήστε στη διαδικασία της ψηφοφορίας να 
τελειώνουµε. Έχει εξαντληθεί το θέµα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συντοµεύστε κ. Παπαδηµητρόπουλε σας παρακαλώ πολύ. ∆ε 
λένε τίποτε οι φωτογραφίες.  

κ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Έχω διατηρητέο κτίριο στον Πειραιά που έχω 
υπογραφή του ΦΕΚ, Εφηµερίδα της Κυβέρνησης σε διατηρητέο. Όσον αφορά 
τά υπόλοιπα, για να γίνει κάποια µελέτη πρέπει να µου εγκρίνετε κι εσείς, να 
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µου πείτε «έχεις την ευχέρεια κύριε, µπορείς να µπεις µέσα αλλά µε 
προϋποθέσεις, θα γίνει η µελέτη, θα τη δεχθούν οι Τεχνικές σας Υπηρεσίες 
και θ’ ακολουθηθεί..».  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εµείς σα ∆ηµοτικό Συµβούλιο τι ναι σας πούµε; Η Τεχνική 
Υπηρεσία θα σας το πει αυτό, εµείς θα σας το πούµε; 

κ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ότι µπορούµε να εξυπηρετήσουµε τους 15..  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγώ µπορώ να διαβάσω µελέτη; Εγώ δεν ξέρω από µελέτες.  

κ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν είπα κάτι τέτοιο. Από εσάς περιµένω..  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εµείς να σας εγκρίνουµε κάτι που πρέπει7  

κ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Από σας περιµένουµε να µας πείτε ότι «έχετε 
δικαίωµα ν’ ανοίξετε δίοδο».  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αν δεν είναι σύννοµο τι να σας πούµε;  

κ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι σύννοµο 100%.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτό δεν το ξέρουµε.  

Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Αφού λέει ο εργολάβος ότι είναι σύννοµο, είναι σύννοµο, 
µην επιµένετε.. 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Γιατί όλοι οι συνάδελφοι που συζητούσαν δεν έκαναν την 
πρόταση απ’ την αρχή και την έκαναν στο τέλος; Όλοι οι συνάδελφοι την 
έκαναν στο τέλος.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε µε συγχωρείτε, 
πάρα πολύ αλλά µε αναγκάζετε να πάρω το λόγο, για την απόσυρση ήταν 
πρότασή µου στον κ. Παπανικολάου από την ηµέρα Παρασκευή.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πού το ξέρω εγώ αυτό;  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Σας το λέω εγώ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι εδώ; Και τι να κάνω εγώ;  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Να καταγραφεί στα πρακτικά. 
Λέω λοιπόν όταν τον πήρα τηλέφωνο: Να το αποσύρετε όπως το είπα και 
στον κ. Παπαδηµητρόπουλο που χρόνια τον γνωρίζω, µ’ επισκέφθηκε στο 
νοσοκοµείο για να µου πει το θέµα..  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να σας πω κάτι; Λέτε ότι µιλήσαµε 2,5 ώρες, ενηµερωθήικαµε 
εν πάση περιπτώσει όλοι, βγάλαµε ένα συµπέρασµα και δεν είναι ότι αν το 
αποσύρουµε για να έρθει πληρέστερος ο φάκελος να µας απαντήσει η 
Τεχνική Υπηρεσία ότι είναι νοµιµο και µπορούµε να το προχωρήσει..  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Με συγχωρείτε, θέλω να επικαλεστώ τη διαδικασία. Είναι 
δυνατό κάθε φορά να έρχεται ένα θέµα, να το συζητάµε επί 3 ώρες και µετά 
να µας λέτε ότι θ’ αποσυρθεί; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγώ δεν ειπα ότι θ’ αποσυρθεί.  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Αν θέλετε ν’ αποσυρθεί, να το αποσύρετε εξαρχής.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγώ είπα, εάν πρέπει ν’ αποσυρθεί..  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Αυτό είναι κοροϊδία.  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν είπα να το αποσύρω, δεν έχω το δικαίωµα κατ' αρχήν. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: ∆ε µπορεί ν’ αποσυρθεί. Επιτέλους να µπει στην ψηφοφορία 
να τελειώνουµε. ∆ε µπορείτε να το αποσύρετε.  

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Κι εγώ επί της διαδικασίας κ. Πρόεδρε, θα ήθελα να 
παρακαλέσω τον κ. Τοµπούλογλου να ανακαλέσει την πρότασή του περί 
αναβολής του θέµατος και να προχωρήσουµε  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν έκανα καµία τέτοια 
πρόταση. Είπα ότι το είχα πει την Παρασκευή. Τώρα αφού συζητήθηκε να 
πάρουµε απόφαση.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει, τελείωσαν τα διαδικαστικά. Ο κ. Κουτσάκης να κλείσει 
το θέµα.  

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καλείται σήµερα 
να πάρει µια πολιτική απόφαση. Ούτε αυτή τη στιγµή δικηγόροι είµαστε, 
νοµικοί, ούτε είµαστε όλοι µηχανικοί για να εξετάσουµε ένα θέµα το οποίο 
απασχολεί αυτή τη στιγµή ένα κοµµάτι της Χαλκηδόνας, το οποίο είναι 
ιδιαίτερο. 

  Αλήθεια, αναρωτηθήκαµε όλοι ότι όλο αυτό το κοµµάτι της 
Μακρυγιάννη µε το τοιχίο, αυτοί έχουν το δικαίωµα να έχουν parking όπως 
έχει όλος ο κόσµος, όπως αυτή τη στιγµή στην Ευρώπη ακόµα και στις 
πολυκατοικίες κάνουν parking µε ασανσέρ; Πιστεύετε ότι επειδή µένει εκεί η 
κα ∆ήµαρχος, αυτό δηµιουργεί το πρόβληµα; Αν νοµίζετε ότι το φέρνουµε 
µόνο και µόνο για να εξυπηρετήσει κάποιο σκοπό ή κάποιο ρουσφέτι, το 
καταλαβαίνω.  

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ - ΦΙΛΟΥ: Μα εσείς είπατε ότι θα συζητηθεί για όλα τα άτοµα.  

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: ∆ε σας διέκοψα. 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ - ΦΙΛΟΥ: Μα δε µπορείτε να µιλάτε µόνο για την κα ∆ήµαρχο.  

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι όλη η Μακρυγιάννη η έχει 
πολυκατοικίες, πρέπει να έχουν parking και για το ότι δεν υπάρχει ασφάλεια 
και ούτω καθ' εξή, εδώ έχει σκαφτεί από κάτω η Αθήνα ολόκληρη µε το µετρό, 
έχει γίνει το Ρίο Αντίρριο κι εσείς µας λέτε τώρα ότι είναι δυνατό να λέµε ότι αν 
αυτή τη στιγµή υπάρχουν συγκεκριµένες µελέτες..  

Π. ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Εδώ έχου πέσει τα τοιχία στο ποτάµι, 10 χρόνια τώρα.. 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κυρία Αγαγιώτου σας σέβοµαι κάθε φορά που µιλάτε, δε 
σας έχω διακόψει ποτέ. Σας παρακαλώ, έχω το λόγο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Κουτσάκη ολοκληρώστε.  

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ πιστεύω ότι πρέπει ο κ. 
Παπαδηµητρόπουλος να κάνει µια αίτηση στην Τεχνική Υπηρεσία και στην 
Πολεοδοµία, η Πολεοδοµία αυτή τη στιγµή να ψάξει τη νοµιµότητα του 
θέµατος και στη συνέχεια ολοκληρωµένα να έρθει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
γιατί αν το δικαιούται ο άνθρωπος πρέπει να το πάρει. Αλλά να έρθει µια 
ολοκληρωµένη πρόταση από την Τεχνική Υπηρεσία και την Πολεοδοµία και 
να ξαναέρθει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εισηγείστε ν’ αποσυρθεί;  

Π. ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Λαζαρίδη, αν είστε καραγκιόζης κρατήστε το 
για τον εαυτό σας. ∆ε µπορεί να λες όλο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο «είµαστε 
καραγκιόζηδες». Σας παρακαλώ να το ανακαλέσετε αυτό.  

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Εάν θέλει η κα ∆ήµαρχος µπορεί να το αποσύρει το θέµα, 
εγώ δεν είµαι ο Αντιδήµαρχος η αρµόδιος. Μόνο η ∆ήµαρχος µπορεί να το 
αποσύρει.   

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Κόντο θέλατε να πείτε κάτι.  

Σ. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, θα κάνω µια πρόταση που νοµίζω είναι ίσως 
η συµβιβαστική. Θα σας τη διαβάσω γιατί την έχω και γραµµένη.  

  «Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κατ' αρχήν είναι σύµφωνο µε τη 
δηµιουργία θέσεων στάθµευσης σε κάθε περίπτωση που τεκµηριώνεται η 
νοµιµότητα του έργου και η χρησιµότητά του. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
απορρίπτει απορρίπτει την υπάρχουσα εισήγηση και διαδικασία ώστε να 
επανέλθει σε νέα συνεδρίαση αφού πρώτα η Υπηρεσία ελέγξει τη νοµιµότητα 
και κάθέ υπερκείµενη αρχή και την επιβεβαιώσει προς το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο». 

  Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, αν ο άνθρωπος αυτός είναι νόµιµος 
κτλ. µην του κλείσουµε τελείως την πόρτα και είµαστε µετά υποχρεωµένοι να 
ψηφίσουµε κάτι το οποίο το έχουµε απορρίψει. Αυτή τη διαδικασία, αυτή την 
εισήγηση την απορρίπτουµε. Γιατί αν πούµε ότι την αποσύρουµε, είµαστε 
ανόητοι 3 ωρών εδώ πέρα.. Την απορρίπτουµε και ζητούµε να επανέλθει µε 
τη νοµιµότητα και την τεκµηρίωση.  

  Το απορρίπτουµε και αν επανέλθει να έχει αυτά τα στοιχεία. Και 
αν επανέλθει να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η λογική πάντως είναι σωστή.  

Σ. ΚΟΝΤΟΣ: Λέω, και αν επανέλθει σε νέα συνεδρίαση να έχει τεκµηριωθεί η 
νοµιµότητα από την Υπηρεσία και τις υπερκείµενες Αρχές και να έχει 
επιβεβαιωθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Απορρίπτουµε την εισήγηση και 
όταν έρθει ξανά..  

Σ. ΚΟΝΤΟΣ: Εάν επανέλθει, µε πρωτοβουλία όχι δική µας. Του 
ενδιαφεροµένου, του θεού, οποιουδήποτε θέλει. Αλλά µην ξαναέρθει έτσι, 
αυτό λέω.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Θα πρέπει να υπάρχει 
γνωµοδότηση της υπερκείµενης αρχής.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Απ’ ό,τι κατάλαβα όλοι συφµωνούν στην πρόταση του κ. 
Κόντου. Συµφωνείτε;  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε κατ' αρχήν 
πρέπει να µας πει την άποψή της η κα ∆ήµαρχος, να την ακούσει το Σώµα τη 
γνώµη της.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Γι’ αυτό ρωτάω, αν συµφωνεί η κα ∆ήµαρχος στην πρόταση του 
κ. Κόντου, απ’ ο΄,τι κατάλαβα το Σώµα συµφωνεί, να είναι οµόφωνο.  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να µπει η εισήγηση της ∆ιοίκησης σε ψηφοφορία. Έχει το 
δικαίωµα, δύο είναι οι προτάσεις. ψηφίζουµε ή τη µία ή την άλλη.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, να την αποσύρετε κ. Κόντο. 
Εφ' όσον επιµένει η ∆ήµαρχος, επί τής εισηγήσεως θ’ αποφασίσουµε. ∆ε 
µπορείτε να περιφρονείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θέλετε να καταλάβατε κάτι; ∆εν πιστεύω ότι κάποιος 
συνάδελφος είναι αρνητικός στη δηµιουργία parking, αυτό λέει η πρόταση του 
κ. Κόντου. Εφ' όσον όµως υπάρχει νοµιµότητα. Αυτό λέει ο κ. Κόντος στην 
ουσία, εφ' όσον διερευνηθεί και γίνει. Αυτό λέει.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, η κα ∆ήµαρχος 
µας είπε ξεκάθαρα, θέλει να τεθεί σε ψηφοφορία η εισήγηση της ∆ιοικήσεως. 
∆εν υπάρχει άλλη πρόταση. αυτή θα θέσετε σε ψηφοφορία.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Γιατί;  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί αυτό λέει η ∆ήµαρχος. Την 
αποσύρει ο κ. Κόντος. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Γιατί να την αποσύρουµε;  

Σ. ΚΟΝΤΟΣ: Όταν γίνεται µια πρόταση συµβιβαστική έχει αυτό το χαρακτήρα, 
όχι ψηφίζουµε την άλλη και αν δεν ψηφιστεί ιπάµε στη συµβιβαστική. ∆εν 
είµαστε και ανόητοι. Κάνουµε µια συµβιβαστική για να µην ψηφίσουµε τίποτα. 
Άµα θέλετε να ψηφίσετε τη δική σας..  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Κόντο, καταλάβατε ότι εγώ αυτό εισηγήθηκα; Εγώ 
εισηγήθηκα άλλο πράγµα.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε µπορούµε να 
προχωρήσουµε; Να τελειώνουµε τέλος πάντων. Εσεις διευθύνετε τη 
συζήτηση.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα ∆ήµαρχος συµφωνεί να υιοθετήσουµε την πρόταση του κ. 
Κόντου.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: ∆ε συµφωνεί κ. Πρόεδρε, δεν 
καταλάβατε καλά.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σε ψηφοφορία κύριοι.  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Κύριε Πρόεδρε σας παρακαλώ πολύ, κρατήστε τη 
διαδικασία.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σε ψηφοφορία είπα, τι να κάνω;  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Για να δούµε τι θα ψηφίσουν οι 
συνάδελφοι τώρα.  

 

 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος .   
 
 

• Κατά του θέµατος δήλωσαν ότι τάσσονται οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 
Π.Κότσιρας, Γ.Παπακώστας, Χ.Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος, 
Ι.Τοµπούλογλου, Σ.Γραµµένος, Σ.Κοσκολέτος, Χ.Κοπελούσος, Σ.Κόντος, 
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Λ.Γεωργαµλής, Ζ.Χωρινός, Ε.Παπαλουκά, Π.Λαζαρίδης, Χ.∆ηµακόπουλος, 
Β.Αγαγιώτου και Π.Φίλου-Μαυράκη (σύνολο 15). 

 
• Οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ. Χ.Μπόβος, Α.Παΐδας, Α.Καβακοπούλου, Η.Τάφας, 

Γ.Καραβίας και Μ.Χατζηδάκη (σύνολο 6) απείχαν από την διενεργηθείσα 
ψηφοφορία. 

 
• Ο ∆ηµ. Σύµβουλος κ. Μ.Κουτσάκης ήταν απών από την διενεργηθείσα 

ψηφοφορία. 
 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία 
του σχετικού φακέλου και : 
 

• Τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 1 και 73 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
• Την αριθ. 9/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και την αριθ. 

27/2013  απόφαση του Συµβουλίου ∆ηµ. Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας µε τις 
σε αυτές αναφερόµενες διατάξεις 

• Τις αριθ. πρωτ. 4816/14-04-2013 και 5219/22-04-2013 αιτήσεις του κ. 
∆ηµήτριου Παπαδηµητρόπουλου  
 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(15 ΚΑΤΑ – 6 ΑΠΟΧΕΣ) 
 

Απορρίπτει την υποβληθείσα µε την αριθ. 9/2013 απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής εισήγηση, ληφθείσα κατόπιν των σχετικών αιτήσεων του 
ενδιαφερόµενου κ. ∆ηµήτριου Παπαδηµητρόπουλου, για την δηµιουργία εισόδου 
οχηµάτων σε χώρο στάθµευσης υπογείου µε διάνοιξη διόδου κάτω από 
υπερυψωµένο πεζοδρόµιο επί της οδού Μακρυγιάννη 28 και Μακρυγιάννη 30 στη 
∆ηµοτική Ενότητα Νέας Χαλκηδόνας, στο σύνολό της. 
 
 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   137/2013. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 
    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.            Ο ΕΚΤΕΛΕΣΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ∆.Σ. 

  

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                              ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 
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Κότσιρας Παύλος 

Παϊδας Αδαµάντιος 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 

Τάφας Ηλίας 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 

Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 

Κόντος Σταύρος 
Γεωργαµλής Λύσσανδρος 

Χωρινός Ζαχαρίας 
Παπαλουκά Ευτυχία 
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 
- Συµβούλιο ∆ηµ. Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας 
- ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
- Τµήµα Υπηρεσιών ∆όµησης ∆ηµ. Ενότητας Νέας Χαλκηδόνας 
- Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών 
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
- Ενδιαφερόµενο κ. ∆ηµ. Παπαδηµητρόπουλο 
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