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ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης επί της µελέτης Προσφυγικού Οικισµού – 
Επικαιροποίηση απόφασης για την Τροποποίηση του από 11-06-2001 Π.∆. 
(Φ.Ε.Κ. 467/∆/18-06-2001) του Παραδοσιακού (Προσφυγικού) Οικισµού, 
βάσει της αριθ. 19/2013 απόφασης-εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής»  
 
 
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 
30.10.2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
14490/24-10-2013 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 25/2013) 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 : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     

 

 
 

  
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: 168 /2013 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου:  15227/7-11-2013  

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών 

Οργάνων του ∆ήµου και 
∆ιοικητικής Μέριµνας 

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

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 30.10.2013 
τακτικής Συνεδρίασης Νο. 26/2013 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. ΜΑΤΣΟΥΚΑ-
ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
24. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
25.ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
26. ΠΑΠΑΝΙΚΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
27. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
28. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
29. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
30.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
31.∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ      
ΧΡΗΣΤΟΣ 
32. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
33. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 ∆ιοικητικού, µόνιµος 
υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 26 παρόντες 
και 7 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
    
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ  
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                  
Μπόβος Χαράλαµπος                                          Κότσιρας Παύλος                                                 
Παϊδας Αδαµάντιος                                             Τάφας Ηλίας                                                         
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη           Κόντος Σταύρος 
Κουτσάκης Μιχαήλ                                             Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Παπανικολάου Νικόλαος                                   Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Παπακώστας Γεώργιος                                       
Καραβίας Γεώργιος                                            Παπανίκα Αικατερίνη                                            
Χατζηδάκη Μαρία                                               Χωρινός Ζαχαρίας 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος    
Τοµπούλογλου Ιωάννης                                      
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 
Κοσµά Σταυρούλα 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Βαλασσάς Βεργής 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα    
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Πολίτης Σταύρος      
Ματσουκά-Κουµαριανού Βασιλική      
Γρετζελιάς Παντελής                                   
Νικολόπουλος Φώτης 
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. Φιλαδέλφειας, κα  ∆ήµητρα ∆ερµανούτσου, ενώ ήταν 

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

Αιµιλία Σταθούλια. 

 

• Στη Συνεδρίαση παρέστη  ο κ. Γεώργιος Πατρίκιος, Αρχιτέκτονας Μηχανικός-
Πολεοδόµος, Επ. Καθηγητής ∆.Π.Θ., Επιστηµονικός Σύµβουλος της Μελέτης 
Προσφυγικού Οικισµού, ο οποίος απάντησε σε ερωτήσεις των ∆ηµ. Συµβούλων 
επί του θέµατος. Παρέστησαν επίσης, δυνάµει της παρ. 3 του άρθρου 69 του Ν. 
3852/2010, οι υπάλληλοι της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ.κ. Γ.Παπαδοπούλου 
και Κ.Ξυπνητού, οι οποίες παρείχαν, λόγω υπηρεσιακής αρµοδιότητος, 
πληροφορίες προς το Σώµα σχετικά µε το µοναδικό θέµα 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 

µοναδικό 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.∆.  
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ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το µοναδικό  Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και 
µε βάση το υπ΄αριθµ. πρωτ. 7852/29-5-2013 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου και την υπ΄αρ. 19/2013 διαβιβασθείσα 
Απόφαση της Επιτροπής, 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: 19/2013 
 
       Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
 

«Λήψη απόφασης επί της µελέτης 
Προσφυγικού Οικισµού – Επικαιροποίηση 
απόφασης για την Τροποποίηση του από 
11-06-2001 Π.∆. (Φ.Ε.Κ. 467/∆/18-06-
2001) του Παραδοσιακού 
(Προσφυγικού) Οικισµού » 

 
 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 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε: 
 
 Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
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       Α) Με το από 11-6-2001 Π.∆., που δηµοσιεύθηκε  στο   Φ.Ε.Κ. 467∆/18-6-2001, 
χαρακτηρίσθηκε ως παραδοσιακός ο προσφυγικός οικισµός του ∆.Ν.Φ. και 
καθορίσθηκαν ειδικοί όροι και περιορισµοί δόµησης αυτού. 
      Η εφαρµογή του Π.∆., τόσο στην εκπόνηση µελετών για την κατασκευή νέων 
κτιρίων, όσο και στην έγκριση των µελετών από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία, 
για έκδοση οικοδοµικής άδειας, παρουσίασε πολλά και σοβαρά προβλήµατα. 
 
      Β) Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆.Ν.Φ. µε την υπ’ αριθµ. 59/2003 απόφασή του 
(συνεδρίαση 6η/5-3-2003 κατόπιν εισηγήσεως του κ. ∆ηµάρχου) µε θέµα « Λήψη 
απόφασης για τη Συγκρότηση Επιτροπής, η οποία θα µελετήσει τις προτάσεις του 
∆ήµου, των ∆ηµοτικών Παρατάξεων, Φορέων και Πολιτών µε σκοπό την 
Τροποποίηση του από 11-6-01 Π.∆. (Φ.Ε.Κ. 467∆/18-6-2001) » αποφάσισε οµόφωνα 
: 

 
« 1) Τη συγκρότηση 6µελούς επιτροπής, που θα αποτελείται από τον κ. Γιαννόπουλο 
Κωνσταντίνο Αντιδήµαρχο, ως Πρόεδρο και  5  Μηχανικούς προτεινόµενους από κάθε 
δηµοτική παράταξη, η οποία θα εξετάσει τις παραπάνω προτάσεις. Η Επιτροπή θα 
ολοκληρώσει το έργο της ως 18-4-2003, οπότε και θα παραδώσει την έκθεση της 
προς συζήτηση στο ∆.Σ. για λήψη της τελικής απόφασης που θα διαβιβασθεί στο 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
2) Στην Επιτροπή θα  συµµετέχουν και οι κάτοικοι του προσφυγικού συνοικισµού κ.κ. 
Τρυπιά, Ν. Λούκος  και  Νένε . 
3) Η Επιτροπή θα συλλέξει και θα µελετήσει, µέχρι 18-4-2003, τις προτάσεις κάθε 
ενδιαφεροµένου φορέα ή κατοίκου και θα τις υποβάλλει στο ∆.Σ.  
4) Η  Επιτροπή να ζητήσει από το Σύλλογο Πολεοδόµων Μηχανικών να συµµετέχει 
στις συνεδριάσεις της µέλος του Συλλόγου. 
5) Η ανωτέρω Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόµενο και να προτείνει στο ∆.Σ., την 
ανάθεση ή όπως ο Νόµος ορίζει, της όλης µελέτης του προβλήµατος του 
προσφυγικού Συνοικισµού σε Πολεοδοµικό Γραφείο ».  
     Γ) Στη συνέχεια συγκροτήθηκε η Επιτροπή Μελέτης Προτάσεων 
Τροποποίησης του από 11-6-01 Π.∆. (Φ.Ε.Κ. 467∆/18-6-01) αποτελούµενη 
από τους : 
 
1)  Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος – Αντιδήµαρχος, Πρόεδρος της Επιτροπής 
2) Καζασίδης Σταύρος – Πολιτικός Μηχανικός, προτεινόµενος από τη 
δηµοτική παράταξη ΄΄ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ΄΄  
3)   Χρυσανθόπουλος Γεώργιος – Πολιτικός Μηχανικός, προτεινόµενος από 
τη δηµοτική παράταξη ΄΄ Η ΑΛΛΗ ΠΟΡΕΙΑ ΄΄  
4) Καραθανάση Κική –Αρχιτέκτων Μηχανικός, προτεινόµενη από τη 
δηµοτική παράταξη ΄΄ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ ΄΄ 
5)  Σαββίδου Πολυτίµη – Αρχιτέκτων Μηχανικός, εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. 
6)  Τρυπιά Νίκη, κάτοικος του προσφυγικού συνοικισµού 
7)  Νέννε Μαρία, κάτοικος του προσφυγικού συνοικισµού 
8)  Λούκος Αριστείδης, κάτοικος του προσφυγικού συνοικισµού 
     Οι δηµοτικές παρατάξεις ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΄΄ και ΄΄ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΄΄  δεν πρότειναν εκπρόσωπο για την εν λόγω 
Επιτροπή.  
     Η Επιτροπή συνεδρίασε για πρώτη φορά την 18-4-2003, ακολούθησαν 
άλλες τέσσερις συνεδριάσεις µε τελευταία τη συνεδρίαση της 3-6-2003, 
στο Πρακτικό της οποίας που αποτελεί και τη ζητηθείσα µε την 59/2003 
Α.∆.Σ. έκθεση, αποτυπώνονται και καταγράφονται οι προτάσεις της επί του 
προς Τροπ/ση Π.∆. 
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∆) Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆.Ν.Φ. µε την υπ’ αριθµ. 246/2003 απόφασή του 

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

 
« 1) Να εξαιρεθούν τα Ο.Τ. 55Α, 56Α και 61Α από το περίγραµµα των ορίων 
του Παραδοσιακού Οικισµού της Νέας Φιλαδέλφειας. 
2) Επιβολή απότµησης στο Ο.Τ. 74 και συγκεκριµένα στη γωνία ∆εκελείας & 
Επταλόφου 
3) Σε οικόπεδα που δεν εξαντλείται η δόµηση στην περιοχή του πολεοδοµικού 
κέντρου της γενικής και της αµιγούς κατοικίας, να επιτραπεί η προσθήκη τετάρτου 
ορόφου. 
4) Την συµπλήρωση του Π.∆. µε τις περιπτώσεις προσθηκών καθ’ ύψος ή 
κατ’ επέκταση που δεν αναφέρονται στο ∆ιάταγµα, δηλαδή στις περιπτώσεις 
προσθηκών καθ’ ύψος ή κατ’ επέκταση σε υφιστάµενα κτίρια να 
ακολουθείται το υφιστάµενο νόµιµο περίγραµµα, η δε µορφή του κτιρίου να 
εναρµονίζεται µε το υφιστάµενο. 
5) Να επιτραπεί η ύπαρξη µεσο-ορόφου (παταριού) µεταξύ Ισογείου και Α΄ ορόφου 
για κύρια χρήση στα κτίρια που ανεγείρονται σε οικόπεδα µε χρήση Πολεοδοµικού 
Κέντρου και Γενικής Κατοικίας, εφόσον υπάρχει ανεξάντλητος Σ.∆. στο υπόλοιπο 
κτίριο, χωρίς να αλλοιώνεται η εξωτερική εικόνα του κτιρίου και χωρίς να υπερβαίνει 
η  
επιφάνεια αυτή του παταριού το 50% της επιφάνειας της πραγµατοποιούµενης 
δόµησης του ισογείου και χωρίς αύξηση του συνολικά επιτρεπόµενου ύψους. 
6) Να τροποποιηθούν οι διαστάσεις  των εξωστών σε 1.80 x 4.00 µέτρα. 
7) Να επιτραπεί  η κατασκευή Ηµιυπαίθριων χώρων ανεξάρτητα της ύπαρξης εξώστη, 
τόσο στην κύρια όψη, όσο και στις πίσω όψεις του κτιρίου, µε µέγιστες διαστάσεις 
1.80 x 4.00 και σε όλους τους ορόφους. 
8)  Να επιτραπεί η ύπαρξη γωνιακού εξώστη στους ορόφους εντός του σώµατος της 
οικοδοµής, σύµφωνα µε  τα παραδοσιακά πρότυπα της περιοχής, όπως άλλωστε 
αναφέρεται και στα υπ’αριθµ.5740/3613/02 και 55199/3637/02 έγγραφα των 
Τ.Π.Ο./∆.Π.Σ. και ∆.Ο.Κ.Κ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 
9)  Να παραµείνει η διάσπαση του µήκους της κύριας όψης του κτιρίου στα 15 µέτρα. 
10) Να µην απαλλάσσονται τα νεοανεγειρόµενα κτίρια από τις προβλεπόµενες από 
την υπάρχουσα νοµοθεσία θέσεις στάθµευσης (Π.∆. 230/93 –Φ.Ε.Κ. 94Α ). 
11) Σε υφιστάµενα οικόπεδα κατά την ηµέρα ισχύος του Π.∆ µε 
περισσότερα του ενός προσώπου, για τα οποία ισχύουν διαφορετικές 
χρήσεις γης (γενική κατοικία – αµιγής κατοικία) να εφαρµόζεται η χρήση 
της γενικής κατοικίας όπως αναφέρεται και στα  υπ’ αριθµ.5740/3613/02 
και 55199/3637/02 έγγραφα των Τ.Π.Ο./ ∆.Π.Σ. και  ∆.Ο.Κ.Κ. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 
12) Στα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο επί της οδού Φωκών και βρίσκονται 
στα Ο.Τ. 90 

και 85 να καθορισθούν χρήσεις γενικής κατοικίας, όπως 
προσδιορίζονται από το άρθρο 
3 του από 23.2.1987 Π.∆/τος (∆΄ 166) µε εξαίρεση: 

- Ξενοδοχεία µέχρι 100 κλινών και ξενώνες 
- Επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής όχλησης 
- Πρατήρια βενζίνης 
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- Αθλητικές εγκαταστάσεις 
- Κτίρια, γήπεδα στάθµευσης 

   Απαγορεύονται µπαρ, µουσικά κέντρα µε ζωντανή ηλεκτρονική µουσική. 
 
13) Όσον αφορά τα µορφολογικά στοιχεία των όψεων, προτείνεται να 
επιτρέπεται τα εξώφυλλα των κουφωµάτων να είναι κατασκευασµένα από 
αλουµίνιο σε αποχρώσεις ξύλου ή βαµµένα σε χρωµατισµούς, σύµφωνα µε 
υπόδειξη της Ε.Π.Α.Ε. ». 
 
     Ε) Με το υπ’ αρ. πρωτ. 14706/3-11-03 έγγραφο ∆.Ν.Φ. (αρ. πρωτ. 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 43063/4-11-03) διαβιβάσθηκε στο Τµήµα Παραδοσιακού 
Οικισµού της ∆/νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. πλήρης 
φάκελος µε τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία δικαιολογητικά, 
της υπ’ αριθµόν 246/2003 Α.∆.Σ. ∆.Ν.Φ., προκειµένου να προβεί σε 
ενέργειες αρµοδιότητάς του για την έγκριση  της  αιτηθείσης  
τροποποίησης.  
     Με  το  υπ’  αρ.  πρωτ.  10369/8-3-05  έγγραφο  του  τµήµατος 
Παραδοσιακών Οικισµών της ∆/νσης Πολ/κού Σχεδιασµού – Γενική ∆/νση  
 
Πολεοδοµίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (αρ. πρωτ. ∆.Ν.Φ. 5615/11-4-05), απεστάλη 
στο ∆ήµο η από 13-12-04 εισήγηση της ∆/νσης Πολ/κού Σχεδιασµού προς 
το Κ.Σ.Χ.Ο.Π., το οποίο γνωµοδότησε επ’ αυτής µε την υπ’ αρ. 11η/3η/27-1-
2005 πράξη του, προκειµένου να τηρηθεί η διαδικασία που ορίζει ο Νόµος.  
 
 
     Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆.Ν.Φ. µε την υπ’ αριθµ. 157/2005 
απόφασή του (συνεδρίαση 1η/18-05-2005 κατόπιν εισηγήσεως του κ. 
∆ηµάρχου) µε θέµα «Γνωµοδότηση – Απόφαση  επί της υπ΄ αριθµ. 
11/3/27-1-05 πράξης του Κ.Σ.Χ.Ο.Π. περί τροποποίησης του από 11-6-01 
Π.∆. ( Φ.Ε.Κ. 467/∆/18-6-01, Περί χαρακτηρισµού ως παραδοσιακού του 
προσφυγικού οικισµού του ∆.Ν.Φ. (Ν. Αττικής) και καθορισµός ειδικών 
όρων και περιορισµών δόµησης αυτού )» αποφάσισε οµόφωνα : 
« Γνωµοδοτεί  υπέρ  της υπ’ αριθµόν 11ης/3ης/27-1-05 πράξης του 
Κ.Σ.Χ.Ο.Π. περί: Τροποποίησης του από 11-6-01 Π.∆. (Φ.Ε.Κ. 467/∆/18-6-
01) Περί χαρακτηρισµού ως παραδοσιακού του προσφυγικού οικισµού του 
∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας  (Ν. Αττικής)  και καθορισµός ειδικών όρων και 
περιορισµών δόµησης αυτού ». 
 
       ΣΤ) Με το υπ’ αρ. πρωτ. 40323/02-10-2007 έγγραφό του, το Τµήµα 
Παραδοσιακών Οικισµών της ∆/νσης Πολ/κού Σχεδιασµού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. , ζήτησε 
από το ∆ήµο µας την εκπόνηση σχετικής µελέτης, η οποία θα τεκµηριώνει την 
ανάγκη τροποποίησης των µορφολογικών περιορισµών του από 11-6-01 Π.∆. (Φ.Ε.Κ. 
467/∆/18-6-01) «Περί χαρακτηρισµού ως παραδοσιακού του προσφυγικού οικισµού 
του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας (Ν. Αττικής) και καθορισµό ειδικών όρων και 
περιορισµών δόµησης αυτού»  χωρίς να επέρχεται αλλοίωση του χαρακτήρα του 
οικισµού, κατόπιν σχετικών παρατηρήσεων του µε αρ. 12/2007 Πρακτικού 
Συνεδριάσεως του Τµήµατος Ε΄ του Συµβουλίου της Επικρατείας επί του σχεδίου 
προεδρικού διατάγµατος, µε το οποίο επιχειρείτο η τροποποίηση του υφιστάµενου 
Π.∆.  
 
       Ζ) Με την υπ' αριθµόν 332/2008 απόφαση της ∆.Ε. ∆.Ν.Φ. έγινε α) απ΄ ευθείας 
ανάθεση της σύνταξης της πιο πάνω µελέτης στο γραφείο µελετών : 
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Καλαντζοπούλου Μαρίας, Πολιτικού Μηχανικού – Πολεοδόµου , σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 209 παρ.3 του Ν. 3463/06 , και β) ψήφιση - διάθεση της 
πίστωσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2008, ποσού 7.895,41 € η οποία 
βαρύνει τον Κ.Α. 02.10.7411.002 , για την πληρωµή της µελέτης. 

     Τον Μάρτιο του 2009 υπεβλήθη στο ∆ήµο µας σχέδιο της Μελέτης 
Προσφυγικού Οικισµού , ελέγχθηκε , διετυπώθησαν κάποιες παρατηρήσεις 
και επεστράφη στο Μελετητή  για τη σύνταξη της οριστικής µορφής της 
µελέτης , η οποία παρελήφθη και θεωρήθηκε από τη ∆.Τ.Υ. την 14-05-2010 
. 
            
     Μετά ταύτα ο φάκελος της « Μελέτης Προσφυγικού Οικισµού » 
υπεβλήθη στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για λήψη απόφασης επ’ αυτής ( σχετική 
η υπ’ αρ. 133/2010 απόφαση ∆.Σ. ∆.Ν.Φ. ) και στη συνέχεια διαβιβάστηκε 
µε το υπ’ αρ. πρωτ. 11290/24-09-2010 έγγραφο ∆.Ν.Φ. στο Τµήµα  
Παραδοσιακών Οικισµών της ∆/νσης Πολ/κού Σχεδιασµού του Υ.ΠΕ.Κ.Α. 
(πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.) , το οποίο  θα προωθήσει περαιτέρω την πρόταση 
τροποποίησης του από 11-6-01 Π.∆. (Φ.Ε.Κ. 467/∆/18-6-01) . 

           
      Η) Με το υπ’ αρ. πρωτ. 41082/22-12-2010 έγγραφό του, το Τµήµα 
Παραδοσιακών Οικισµών της ∆/νσης Πολ/κού Σχεδιασµού του Υ.ΠΕ.Κ.Α. , ζήτησε από 
τον πρώην ∆ήµο Νέας Φιλαδέλφειας την επικαιροποίηση της παλαιότερης υπ’ αριθµ. 
246/2003 απόφασης του ∆.Σ. ∆.Ν.Φ. , λόγω παρέλευσης τριετίας. 
      
      Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία µε την αρµόδια υπάλληλο του Υ.ΠΕ.Κ.Α. και 
λόγω της  σύστασης  του  νέου  ∆ήµου  Φιλαδέλφειας  –  Χαλκηδόνος  (  σχετικό  το  
17941/18-04-2011 έγγραφο Υ.ΠΕ.Κ.Α. ),  προκειµένου το θέµα να εισαχθεί στην 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στη συνέχεια στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  για « Λήψη 
απόφασης επί της Μελέτης Προσφυγικού Οικισµού –   Επικαιροποίηση  απόφασης  
για την Τροποποίηση του από 11-6-01 Π.∆. (Φ.Ε.Κ. 467/∆/18-6-01) του 
Παραδοσιακού (Προσφυγικού) Οικισµού», και επειδή αποτελεί θέµα γενικότερου 
τοπικού ενδιαφέροντος, κρίθηκε απαραίτητη η παραποµπή του στη ∆ηµοτική 
Επιτροπή ∆ιαβούλευσης (∆.Ε.∆.) ∆.Φ.Χ. για σχετική γνωµοδότηση. 
       
      Το θέµα υπεβλήθη στη ∆.Ε.∆. µε την υπ’ αρ. πρωτ. 14466/20-12-2011 εισήγηση 
της κ. ∆ηµάρχου.   
       
       Κατά τη συνεδρίαση της ∆.Ε.∆. για το θέµα στις 23-03-2012, έγινε συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων των µελών της ∆.Ε.∆. , παρευρισκοµένων πολιτών και του 
Επιστηµονικού Συµβούλου της Μελέτης Προσφυγικού Οικισµού κ. Γεωργίου 
Πατρίκιου, όπως προκύπτει από τα επισυναπτόµενα Πρακτικά ( σχετική και η υπ’ αρ. 
πρωτ. 6384/29-05-2012 αίτηση των κ.κ. Αλεβιζάκη ). 
 

Θ) Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της ∆.Ε.∆. και σε συνέχεια της υπ’ αρ. 
πρ. 3812/12-04-2011 αίτησης των κ.κ. Καρκαλέµη ( σχετικό και το υπ’ αρ. πρωτ. 
14631/22-12-2011 έγγραφο ∆.Φ.Χ. ), ετέθη θέµα Τροποποίησης του άρθρου 2 του 
από 11-6-01 Π.∆. (Φ.Ε.Κ. 467∆/18-6-2001) « Περί χαρακτηρισµού ως παραδοσιακού 
του προσφυγικού οικισµού  του  ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας  ( Ν. Αττικής ) και 
καθορισµός ειδικών όρων και περιορισµών δόµησης αυτού », ούτως ώστε το επί των 
οδών Σµύρνης 15 και Φαναρίου στο Ο.Τ. 63 ακίνητο, στη ∆ηµοτική Ενότητα Νέας 
Φιλαδέλφειας του ∆.Φ.Χ. να συµπεριληφθεί σε εκείνα για τα οποία ισχύουν οι 
διατάξεις περί χρήσεως γης γενικής κατοικίας.  
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Με την υπ’ αρ. πρ. 5014/27-04-2012 αίτηση του κ. Ι. Παπαδάτου υπεβλήθη 

παρόµοιο αίτηµα για το επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως αρ. 92Α στο Ο.Τ. 20 ακίνητο, 
στη ∆ηµοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας του ∆.Φ.Χ.  
        
      Με το υπ’ αρ. πρωτ. 7979/27-06-2012 έγγραφο ∆.Φ.Χ. διαβιβάστηκαν τα πιο 
πάνω αιτήµατα στους µελετητές προκειµένου να εξετασθεί το ζήτηµα των χρήσεων 
γης. 
       
      Επισυνάπτεται η µε αρ. πρωτ. 11932/03-10-2012 Γνωµοδότηση των µελετητών 
επί των παρατηρήσεων για επιµέρους ζητήµατα Χρήσεων Γης, στο πλαίσιο της 
διαδικασίας δηµόσιας διαβούλευσης της πολεοδοµικής µελέτης  « Μελέτη 
Προσφυγικού Οικισµού ».   
 
      Επειδή λοιπόν πρόκειται για θέµα έγκρισης πολεοδοµικής µελέτης και 
πολεοδοµικών ρυθµίσεων, κρίνεται απαραίτητη η παραποµπή του στην Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής ∆.Φ.Χ. για λήψη σχετικής απόφασης. Στη συνέχεια να εισηγηθείτε 
σχετικά στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου µας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 73 
του Ν. 3852 ( Φ.Ε.Κ. 87/Α/07-06-2010 ) . 
 
     Επισυνάπτεται Περίληψη της Μελέτης Προσφυγικού Οικισµού, καθώς και των 
σχετικών αποφάσεων του ∆.Σ. ∆.Ν.Φ. και των αναφεροµένων στην εισήγηση 
εγγράφων, για ενηµέρωση σας.     
 

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 

 
Συµφωνεί µε το θέµα ως εισάγεται. Επειδή όµως αφενός ο Ανάδοχος της 

Μελέτης Προσφυγικού Οικισµού και ο Επιστηµονικός Σύµβουλος της Μελέτης 
Προσφυγικού Οικισµού δεν µπόρεσαν να παρευρεθούν στη συνεδρίαση της Ε.Π.Ζ., 
ώστε να δώσουν διευκρινίσεις επί του θέµατος, αφετέρου έχουν δηλώσει την 
πρόθεσή τους να παρευρεθούν στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όταν το 
θέµα εισαχθεί εκεί, η Ε.Π.Ζ., όπως προβλέπεται από το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010, 
παραπέµπει το θέµα για συζήτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου. 

   
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 19/2013 
 
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: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας.  Η κα Ματσουκά έχει τον 

λόγο. 

Β. ΜΑΤΣΟΥΚΑ - ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ: Επί της διαδικασίας κ. Πρόεδρε. Προτείνω 

σήµερα να γίνει ενηµέρωση, να µην παρθεί απόφαση γιατί το θέµα είναι πάρα πολύ 

µεγάλο προτείνω να ενηµερωθούµε εµείς οι δηµοτικοί σύµβουλοι και όσοι δηµότες 

µας έχουν έρθει και να κάνουµε σα ∆ήµο µια συγκέντρωση µεγάλη, όπου θα 

καλέσουµε όλο τον προσφυγικό οικισµό όλους τους ενδιαφερόµενους να 

ενηµερωθούν από τους µελετητές και µετά να προχωρήσουµε σε απόφαση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα Γκούµα έχει τον λόγο. 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κατ' αρχήν το θέµα επί της διαδικασίας τοποθετούµαστε σε αυτό 

ή µπορώ να … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι δεν µπορούµε να τοποθετηθούµε σε αυτό. Έκανε µια πρόταση η 

κα Ματσουκά, η οποία δεν είναι επί της διαδικασίας. 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Πρόταση. Εµείς συµφωνούµε στην πρόταση επί της διαδικασίας 

που έκανε η κα Ματσουκά. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν είναι επί της διαδικασίας κα Γκούµα αυτή η πρόταση. Είναι µια 

πρόταση, δεν έχει σχέση µε τη διαδικασία. Κάνει  µια πρόταση που λέει να συζητηθεί 

και να πάρουµε µια ενηµέρωση και το θέµα να επανέλθει. 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: ∆ηλαδή αν ήταν επί της διαδικασίας τι θα έλεγε. Να φτιάξουµε 

µελιτζάνες παπουτσάκια…;…! Για να καταλάβω.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι σωστά ∆ανάη µου, σωστά, εντάξει συνέχισε.  

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εµείς θέλουµε τον λόγο για δυο θέµατα. Το ένα είναι επειδή 

υπήρξαν κάποια δηµοσιεύµατα χωρίς βέβαια να µπουν στη διαδικασία οι µπλόγκερς 

και οι «δηµοσιογράφοι» να διευκρινίσουν τι έχει συµβεί. Μας κατηγόρησαν ότι 

βάλαµε εκδήλωση σήµερα, αφού είχε έρθει η πρόσκληση ότι το κάναµε πριν δυο 

µέρες. Πήραµε χαµπάρι δηλαδή ότι γίνεται ∆ηµοτικό Συµβούλιο και το ΚΚΕ 

Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας έβαλε κοµµατική εκδήλωση. ∆εν ισχύει αυτό το πράγµα, 

η εκδήλωση έχει προγραµµατιστεί εδώ και δυο εβδοµάδες, είχαν αφισοκολληθεί, 

είχαν σταλεί προσκλήσεις και τα λοιπά, έκανα το λάθος να µην ενηµερώσω τον 

Πρόεδρο. Μονάχα αυτό το λάθος έχω κάνει  δεν έχω κάνει κάτι άλλο, δεν κάναµε 
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κάτι επιτηδευµένα, αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω µέσα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και 

όχι να µπαίνουµε στη διαδικασία να απαντάµε σε δηµοσιεύµατα. 

  Το δεύτερο θέµα. Στο προηγούµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

δεσµευτήκαµε ότι θα φέρναµε ένα θέµα ολοκληρωµένα για τους καταστηµατάρχες 

και το τι είχε γίνει µε τα τραπεζοκαθίσµατα. Είχαµε δεσµευτεί ότι θα γινόταν στο 

αµέσως επόµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι µοναδικό το θέµα σήµερα ∆ανάη µου οπότε … 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ρωτάω τότε ποια είναι η εξέλιξη αυτού. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Στο επόµενο τακτικό Συµβούλιο που θα γίνει θα έρθει. 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Το οποίο πότε θα γίνει; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πιστεύω τη ∆ευτέρα. 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ωραία αυτά τα δυο θέλαµε να πούµε. 

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

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Συµφωνούµε κι εµείς µε την πρόταση 

που έγινε από τη "∆ύναµη Πολιτών" και από τη "Λαϊκή Συσπείρωση", εκτιµούµε ότι 

ένα τόσο σοβαρό θέµα δεν µπορεί να συζητηθεί χωρίς να γίνει µια ευρύτατη 

συζήτηση µε τους ανθρώπους που αφορούν αυτό το ζήτηµα. Και δεύτερον αυτή η 

πρόταση είχατε τη δυνατότητα στα τρία χρόνια που είστε ∆ιοίκηση να τη φέρετε 

χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβληµα. 

Το έχετε αναλάβει κατ’ επανάληψη από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εκτιµούµε µια 

∆ηµοτική Αρχή η οποία απέρχεται σε 6 µήνες δεν µπορεί να παίρνει αποφάσεις για 

τόσο σοβαρά θέµατα.  

  Εποµένως συντασσόµαστε κι εµείς µε την πρόταση που κάνει η 

"∆ύναµη Πολιτών" και η "Λαϊκή Συσπείρωση" ότι σήµερα µπορεί να έχει ένα 

ενηµερωτικό χαρακτήρα η συνεδρίαση, να ακουστούν οι απόψεις να διαµορφωθούν 

οι προτάσεις και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να επανέλθει αφού γίνει µια ευρύτατη 

διαβούλευση.  

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

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆εν νοµίζω ότι το αυτό το πόσο πολύ σοβαρό θέµα ήρθε την 

τελευταία στιγµή. Έχουµε κάνει διαβούλευση, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά το 

καθεστώς της διαβούλευσης µέσω "Καλλικράτη" δεν έρχεται ο κόσµος και δεν 

ενηµερώνεται. Με την κα Ματσουκά έχω συζητήσει το θέµα, είχαν έρθει πέντε – δέκα 
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άνθρωποι στην ανοιχτή διαβούλευση. Την τελευταία µέρα που της ήρθε η 

πρόσκληση για το προσφυγικό, συζητήσαµε και είπαµε ότι ναι, βεβαίως είναι πάρα 

πολύ σοβαρό θέµα, θα γίνει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, έχουµε καλέσει τον µελετητή να 

ακουστούν προτάσεις, να ακουστούν κάποιες ανησυχίες και κάποιες θέσεις κάποιων 

πολιτών.  

  Βεβαίως σήµερα ήρθαµε εδώ για να συζητήσουµε όλες αυτές τις 

προτάσεις των πολιτών και τις ανησυχίες τους και να πάρουµε µια απόφαση. Εάν 

προκύψουν κάποιες καινούργιες προτάσεις βεβαίως και να το πάµε σε ένα µήνα. Η 

διαβούλευση για το ∆ήµο έχει γίνει και βεβαίως αν θέλει και η κα Ματσουκά να 

προβούµε σε µια µεγαλύτερη ανησυχία και κάποιες προτάσεις άλλων πολιτών, να 

έρθουµε σε ένα µήνα και να ξανακάνουµε ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε απόφαση. 

  Νοµίζω ότι µετά την πρόταση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και την 

πρόσκληση που ήρθε µε αυτά που συζητήσαµε µε την κα Ματσουκά, νοµίζω 

καταλήξαµε σε αυτό ακριβώς που πρότεινε κι εκείνη δεν διαφωνούµε σε αυτό. 

Έχουµε την ίδια πρόταση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Γρετζελιάς έχει τον λόγο. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριοι συνάδελφοι το διάταγµα είναι ένα νοµοθέτηµα τοπικό που 

δεν θέλει ούτε λαϊκισµούς, ούτε υποσχέσεις στον κόσµο. Για τον εξής απλούστατο 

λόγο: στο παρελθόν δόθηκαν τέτοιες υποσχέσεις που δεν έγιναν δεκτές από τα 

ανώτερα θεσµικά όργανα περί τροποποίησης αυτού, µε ορόφους και τα λοιπά.  

Εκπλήσσοµαι από την κα Ματσουκά διότι η Παράταξή της παρ' ότι 

κλήθηκε νοµίµως και εµπροθέσµως στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, απουσίασε. Το 

ίδιο και η κα Γκούµα ∆ανάη. ∆εν δικαιολογείται για εκπρόσωπους Παρατάξεων και µε 

όλο το σεβασµό, σε αυτές τις συνεδριάσεις να µην φέρουν συγκεκριµένες προτάσεις. 

Το να λέµε «θα µαζέψουµε τον κόσµο» καλό είναι να µην κοροϊδεύουµε τον κόσµο 

µε φρούδες ελπίδες.  

Κύριε Πρόεδρε υπάρχει µια διαδικασία: να αναπτυχθεί από τον 

εισηγητή, να αναπτυχθεί από το µελετητή το όλο θέµα, να ακούσουµε τι προτάσεις 

τροποποιήσεων κάνει, εάν υπάρχουν κι άλλες είτε από τους εκπρόσωπους εδώ µέσα 

είτε από πολίτες ευήκοον ους να τους ακούσουµε. Αλλά επαναλαµβάνω το διάταγµα 

για την Πλάκα δεν αλλάζει, το διάταγµα για τη Μύκονο δεν αλλάζει, το διάταγµα για 

το Πήλιο δεν αλλάζει (µιλώ στις γενικές του κατευθύνσεις) το διάταγµα της 

Φιλαδέλφειας και πολλών άλλων πόλεων που έχουν χαρακτηριστεί η νοµολογία του 
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Συµβουλίου της Επικρατείας έχει αποδείξει έµπρακτα ότι δεν επιδέχεται ελαφρά τη 

καρδία να υποσχόµαστε στον κόσµο, να τους κοροϊδεύουµε και να λέµε 

«τροποποιούµε» έστω κι αν είναι οµόφωνη η απόφαση, έστω κι αν συµφωνήσουµε 

όλοι µας. ∆εν τα κάνει δεκτά. Όπως έγινε και στο παρελθόν εδώ στη Φιλαδέλφεια. 

Λέω λοιπόν να ακούσουµε τις συγκεκριµένες προτάσεις που έχουν 

υποβάλλει και οι πολίτες και υπάρχουν πολίτες που ξέρετε ότι ήµουν από τους 

βασικούς συντελεστές της διαµόρφωσης αυτής και είχα δει και τη νοοτροπία που 

υπήρχε και στο ΣΧΟΠ και στο Συµβούλιο της Επικρατείας, µε µακέτες στο Συµβούλιο 

της Επικρατείας και να µην πείθονται για το µπαλκόνι να γίνει 3 µ. Φανταστείτε! 

Και επειδή υπάρχουν κάποια εύλογα σωστά αιτήµατα πολιτών, που 

σηµειολογικά θέλει το διάταγµα κάποιες διορθώσεις, δεν υπάρχει κανένας τέλειος 

νόµος 1000% στη µεγάλη του έκταση είναι σωστό, αλλά χρειάζονται κάποιες αδικίες 

να αποκατασταθούν. ∆εν µπορούµε ειδικά στο σκέλος, προσέξτε, πολλοί δεν 

µπορούν να πάρουν ρεύµα λόγω των ξύλινων παραθύρων, πολλά σπίτια έχουν 

βιοµηχανικό ή πληρώνουν µηχανικούς χωρίς εξώφυλλα και µετά κάνουν 

τροποποίηση. Πληρώνουν 1.400-1.500 ευρώ αυτή είναι η ταρίφα σε µηχανικούς και 

µετά βάζουν εξώφυλλα, που είναι η σηµαντικότερη βοήθεια προς τους πολίτες που 

έχουν αυτό το πρόβληµα, διότι κοστίζουν περισσότερο τα ξύλινα. 

Να τα ακούσουµε και από εκεί και πέρα αν προκύψει κάτι, είµαστε 

ανοιχτοί. ∆εν είµαστε καθόλου δογµατικοί. Να προχωρήσει κ. Πρόεδρε η διαδικασία 

και το Σώµα έχει την κρίση λαµβανοµένων υπόψη όλων των αιτιάσεων, να πάρει την 

σχετική απόφαση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κατανοητό κ. Γρετζελιά. Η κα ∆ήµαρχος έχει τον λόγο. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλω να ρωτήσω κάτι. Φυσικά το θέµα πρέπει να προχωρήσει διότι 

έχουµε καλέσει και το µελετητή γι' αυτό το θέµα.  

 

Στο σηµείο αυτό προσήλθε ο κ. Καραβίας Γιώργος 

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Αναφέρατε τώρα ότι βεβαίως υπάρχει διάταγµα για το Πήλιο, για τη 

Μύκονο, ο κάθε τόπος είναι ξεχωριστός σε αυτό που ορίζει. ∆εν µπορώ αυτή τη 

στιγµή να πω ότι η Φιλαδέλφεια είναι Πήλιο, Μύκονος, Πάρος που προσδιορίζεται το 

πώς θα χτιστεί το κάθε σπίτι. Εµείς εδώ τώρα έτσι όπως κατάλαβα τον προσφυγικό 
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οικισµό και κάποιες διατάξεις οι οποίες απαγορεύουν κάποια πράγµατα στη µια γωνία 

να υπάρχει εκείνο και σε µια άλλη γωνιά να µην υπάρχει το άλλο, νοµίζω ότι πρέπει 

να βρούµε µια χρυσή τοµή απόψε. ∆εν είναι παράδειγµα ο κάθε τόπος. Ο κάθε τόπος 

είναι ξεχωριστό. Ουέ και αλίµονο αν στο Πήλιο ή στη Μύκονο µπορεί να χτιστεί 

οτιδήποτε. ∆εν είναι η Φιλαδέλφεια ούτε Μύκονος ούτε Πήλιο. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κυρία ∆ήµαρχε συγνώµη που σας διακόπτω, το διάταγµα περί των 

γωνιών που λέτε δεν έχει κανείς αντίρρηση, άλλο θέλω να σας πω. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ξέρετε γιατί σας το λέω; Γιατί ο προσφυγικός οικισµός είναι κάτι 

ξεχωριστό αλλά δεν µπορούµε να αποκλείσουµε τις επιχειρήσεις κάποιων ανθρώπων 

από κάποια τετράγωνα. Πρέπει να το συζητήσουµε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Καµία αντίρρηση σε αυτά. Το διάταγµα ειδικών όρων µπορεί να 

προβλέπει τη Φιλαδέλφεια µε αυτά τα σπίτια, ίδιο διάταγµα βγαίνει και για τη Μύκονο 

µε διαφορετικά παραδοσιακά σπίτια άσπρα µε µπλε παράθυρα, ή για το Πήλιο µε την 

πέτρα κεραµίδι.  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχουν τροποποιήσεις και γι' αυτό είµαστε εδώ 

απόψε για να µπορεί να λειτουργήσει.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Τροποποιήσεις ναι, στα λογικά πλαίσια. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ µην πλατειάζουµε από την αρχή. 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κύριε Πρόεδρε µπήκε ένα θέµα … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μισό λεπτό πρέπει να ξεκινήσουµε τη διαδικασία. Ο κ. Μάλλιος νοµίζω 

όταν τελειώσουν όλοι οι δηµοτικοί σύµβουλοι και έχει να πει κάτι, µπορεί να το πει. 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Έχει σηκώσει η κα Ματσουκά το χέρι και είναι επί προσωπικού 

θέµα. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Ποιο είναι το προσωπικό; Η απουσία σας από τη συνεδρίαση; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μισό λεπτό κ. Γρετζελιά … 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Προσωπικό είναι αν κάτι σας προσβάλλει. Με συγχωρείτε απόντες: 

Μάλλιος, Τάφας, Γκούµα. 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Αφού ο κ. Γρετζελιάς µπορεί και παίρνει έτσι τον λόγο, µπορώ κι 

εγώ. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κυρία Γκούµα µην αρχίσουµε έτσι, σας παρακαλώ. Όταν το Προεδρείο 

κρίνει αν είναι προσωπικό ένα θέµα ή όχι. Εάν ο κ. Γρετζελιάς αναφέρθηκε ότι 

απουσιάζατε από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, είναι το γεγονός. 

Κ. - Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) Κύριε Πρόεδρε δεν το ανέφερε 

τυχαία, το ανέφερε για να µας θίξει. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι σας παρακαλώ, ανέφερε ότι απουσιάζατε. Αυτό δεν είναι κάτι το 

οποίο σας θίγει γιατί µπορεί να απουσιάζατε για κάποιους λόγους.   

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ανέφερε ότι απουσιάζουµε και το χαρακτήρισε ως … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σηµαντικό θέµα. Πως το χαρακτήρισε;  

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: ∆εν πρέπει να απαντήσουµε γιατί δεν ήµασταν εκεί; 

Β. ΒΑΛΑΣΣΑΣ: Είναι προσβολή στην Παράταξή µας αυτό.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τι λέτε κύριε; ∆εν υπάρχουν αυτά τώρα, µην αρχίσουµε και ανοίξουµε 

τέτοια.  

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κυρία Γκούµα σας παρακαλώ, το Προεδρείο κρίνει ότι δεν υφίσταται 

προσωπικό θέµα, σας παρακαλώ. Είναι στην κρίση του Προεδρείου αυτό, δεν 

υφίσταται προσωπικό θέµα.  

Κ. - Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Εσείς πιστεύετε ότι δεν το είπε για λόγους µειωτικούς; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έτσι πιστεύω. Ο κ. Γραµµένος έχει τον λόγο. 

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Προεδρείο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φίλοι συµπολίτες θα 

ήθελα να ενηµερώσω και να πω το εξής … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μισό λεπτό κ. Γραµµένε πριν ξεκινήσετε. Το θέµα δεν έχει εισηγηθεί 

καν … 

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Καµία αντίρρηση, αφήστε µε λίγο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ, εάν µπούµε στο θέµα ερωτήµατα αν θέλετε, όπως 

έκανε η κα Ματσουκά πρόταση και η κα Γκούµα, να το κάνετε πριν.  

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Μου επιτρέπετε να κάνω µια διευκρίνιση; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πριν το θέµα … 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Αφήστε τον να πει δυο κουβέντες. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Τοµπούλογλου θα µε αφήσετε; Εσείς δεν µε αφήνετε. 

ΑΔΑ: ΒΛ1ΒΩΗΓ-ΑΙΠ
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Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Όλοι µίλησαν. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν µίλησαν. Η κα Ματσουκά συγκεκριµένα, εσείς συγκεκριµένα, η κα 

Γκούµα, ο κ. Γρετζελιάς το ίδιο και η κα ∆ήµαρχος απάντησε. Εάν  µπούµε στην 

ουσία της συζήτησης πριν ο εισηγητής πει … 

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε αφήστε µε και θα καταλάβετε όχι µόνο εσείς, όσοι 

µας ακούν τι ακριβώς θέλω να πω. Βασικά συµµετέχω και είµαι µέλος στην Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής, τη συγκεκριµένη µέρα που απουσίαζε η κα Ματσουκά και η κα 

Γκούµα, θέλω να ενηµερώσω και να πω το εξής: εισηγητής ήταν ο κ. Παπανικολάου 

και Πρόεδρος φυσικά της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Το µόνο που ανέφερε ότι δεν 

θα συζητήσουµε το συγκεκριµένο θέµα στην Επιτροπή εδώ, θα το µεταφέρουµε στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο και θα ήθελα και εσάς να ενηµερώσω κ. Γρετζελιά ότι τη 

συγκεκριµένη µέρα όσον αφορά το Συµβούλιο εκείνο δεν αναφέρθηκε τίποτε. 

  Οπότε ανεξάρτητα από το αν ήταν παρών ή απών ο κ. Μάλλιος και η 

κα Γκούµα, δεν έχει να κάνει µε το θέµα, από τη στιγµή που µεταφέρθηκε στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο και αν νοµίζω ότι λέω κάτι διαφορετικό, ο εισηγητής είναι εδώ 

και ο Πρόεδρος της Ποιότητας Ζωής αναφερθεί ο ίδιος. 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το θέµα θα το εισηγηθεί ο κ. Παπανικολάου και µετά θα πάρετε όλοι 

τον λόγο. 

Κ. - Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Κύριε Πρόεδρε επί προσωπικού … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν υφίσταται κάτι προσωπικό.  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ορίστε πάτερ τι θέλετε για ένα λεπτό, ελάτε. Το θέµα δεν έχει µπει σε 

κουβέντα, αν θέλετε να πείτε κάτι το οποίο δεν ξέρω τι θέλετε να πείτε … 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Παπανικολάου σας παρακαλώ πολύ. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Γιατί είπα τίποτε κ. Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: ∆εν έχω πάρει καν τον λόγο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν πήρατε τον λόγο γιατί µπαίνουν ερωτήµατα. Τα ερωτήµατα 

προηγούνται.  

ΑΔΑ: ΒΛ1ΒΩΗΓ-ΑΙΠ
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Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: ∆εν καταλαβαίνω … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εσάς δεν σας καταλαβαίνω. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Τα ερωτήµατα προηγούνται επί του θέµατος πριν από την 

εισήγηση; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  Βεβαίως. Ερωτήµατα που υπάρχουν ή απορίες προτάσεις, πριν. Λοιπόν 

ορίστε πάτερ το όνοµά σας. 

Κ. - Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Κύριε Πρόεδρε θέλω να µιλήσω κι εγώ µετά. 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ, θέλετε να προεδρεύσετε; Κύριε Παπανικολάου ελάτε 

όλοι να προεδρεύσετε για να τελειώνουµε στο τέλος. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε όπως νοµίζετε κάνετε τη διαδικασία … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγώ θα την κάνω τη διαδικασία και δεν δέχοµαι από κανέναν να µου 

κάνει παρατηρήσεις.   

  Ορίστε πάτερ το όνοµά σας. 

κ. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ: Επειδή τέθηκε το θέµα κατ’ αυτό τον τρόπο ήθελα να πω κι εγώ 

ακριβώς σε αυτό το σηµείο κάτι, που έχει άµεση σχέση µε αυτό που συζητήθηκε. 

∆υστυχώς διαπιστώνω ότι και τους πολίτες που αναφέρθηκε –δεν θέλω να πω τώρα 

ονόµατα- ότι έγινε µια διαβούλευση σωστή, µε συγχωρείτε που θα το πω, επειδή 

έχουµε κάνει πολλές αναφορές στο ∆ήµο και έχω εδώ την τελευταία, δεν µας 

κάλεσαν όταν συζητήθηκε το θέµα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.  

  Το λέω σαν παράπονο και µάλιστα είχαµε ζητήσει και από την κα 

∆ήµαρχο να µας δεχτεί και σε ακρόαση και δεν µας είχε δεχτεί, λυπούµαι που το λέω, 

για ένα τόσο σοβαρό θέµα συγχαίρω τον κ. Τοµπούλογλου, δεν έχει γίνει ουσιαστική 

διαβούλευση και εσπευσµένα τώρα γίνεται µια προσπάθεια να προωθηθεί περαιτέρω 

η διαδικασία. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συγνώµη πάτερ µε όλο το σεβασµό µην κάνετε κριτική. Εάν κρίνετε ότι 

δεν έχει γίνει διαβούλευση, τη στιγµή που έχει γίνει; 

κ. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ: Όχι δεν έχει γίνει. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κρίνετε την Ποιότητα Ζωής που συνεδρίασε; Σας έδωσα τον λόγο να 

κάνετε µια πρόταση και κάνετε κρίση στους δηµοτικούς συµβούλους; 

κ. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ: Εκφράζω ένα παράπονο.  

ΑΔΑ: ΒΛ1ΒΩΗΓ-ΑΙΠ
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν επιτρέπεται αυτό που κάνετε, σας παρακαλώ. Αν έχετε κάτι άλλο 

να πείτε, πέστε το.  Αν ήρθατε να κάνετε κριτική στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ή να 

εξυµνήσετε κάποιον ή κάποια Παράταξη, ή να κατηγορήσετε κάποιους άλλους, ο 

ρόλος σας δεν νοµίζω ότι είναι αυτός. 

κ. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ: ∆εν συγχωρείτε δεν καταλάβατε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγώ σας παρακαλώ πολύ … 

κ. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ: Είµαστε Έλληνες πολίτες, µεγαλώσαµε στο συνοικισµό και έχουµε 

δικαίωµα να ακουστούµε.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είστε Έλληνες πολίτες αλλά χωρίς να προσβάλλετε το θεσµό του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

κ. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ: ∆εν προσβάλλω κανέναν. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έχετε το δικαίωµα αλλά χωρίς να προσβάλλετε ούτε να λέτε για τη 

διαβούλευση. 

κ. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ: ∆εν προσβάλλω κανέναν. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ακούστε µε, και διαβούλευση έγινε και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

συνεδρίασε.  

κ. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ: Ωραία. Γιατί δεν µας κάλεσαν; ∆εν µας κάλεσαν στην Επιτροπή. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν σας κάλεσαν στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής; 

κ. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ: Όχι δεν µας κάλεσαν. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν το γνωρίζω αυτό, θα απαντήσει ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος, ο 

Πρόεδρος της Επιτροπής. 

κ. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ: Ναι να µας πει. Είχαµε κάνει και αναφορά 638429-5-2012 ακριβώς 

για τη διαδικασία της διαβούλευσης και µας ήξεραν και δεν µας είπαν τίποτε. Σήµερα 

µας πήραν τηλέφωνο και ήρθαµε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει ευχαριστούµε.  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Συγνώµη θέλω να απαντήσω λίγο στον πάτερ. Ό,τι προβλέπει ο 

"Καλλικράτης" το έχει πραγµατοποιήσει ο ∆ήµος. ∆εν οφείλουµε να ενηµερώσουµε 

τους πολίτες, ενηµερώνουµε όλους για να συµµετέχουν στις διαβουλεύσεις.  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Με το «έτσι θέλω» δεν παίρνει κανείς τον λόγο.  

Κ. - Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) 

ΑΔΑ: ΒΛ1ΒΩΗΓ-ΑΙΠ
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Με το «έτσι θέλω» δεν γίνεται κ. Μάλλιο.  

Κ. - Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Είναι µε το «έτσι πρέπει». ∆εν είναι καθόλου σωστή αυτή η 

τακτική. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Μάλλιο λυπάµαι έχετε κάνει δηµοτικός σύµβουλος, έχετε 

θητεύσει τόσα χρόνια … 

Κ. - Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Αναφέρθηκε το όνοµά µου και πρέπει να πω.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ήσασταν επικεφαλής Παράταξης και παίρνετε το µικρόφωνο αυτή τη 

στιγµή αυθαίρετα … ∆εν σας δίνω τον λόγο. Ο κ. Παπανικολάου έχει τον λόγο. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι συζητάµε σήµερα για 

µια µελέτη που έχει γίνει για το ζήτηµα του Προεδρικού ∆ιατάγµατος του 

προσφυγικού συνοικισµού. Να κάνω πρώτα µια αναφορά µε χρονολογική σειρά για 

το τι εξελίξεις έχουν συµβεί για να ενηµερωθεί και το Σώµα όσοι πιθανό δεν 

γνωρίζουν αλλά και για το ακροατήριο. 

Το Προεδρικό ∆ιάταγµα δηµοσιεύτηκε µε το ΦΕΚ 467/∆/18-6-2011 

εγκρίθηκε και αναγνωρίστηκε ο προσφυγικός οικισµός µε τη µορφή που έχουµε 

σήµερα. Αργότερα το 2003 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συγκρότησε µια εξαµελή 

Επιτροπή ώστε να µελετήσει κάποια προβλήµατα που είχαν παρουσιαστεί και κυρίως 

αφορούσαν στις εκδόσεις αδειών, να λυθούν δηλαδή κάποια πολεοδοµικά θέµατα για 

να µπορούν να λειτουργούν και να χτίζονται τα σπίτια µε τη µορφή που όριζε το 

Προεδρικό ∆ιάταγµα. 

Τον 6ο του 2003 έκανε µια έκθεση η Επιτροπή αυτή και µετά τον 7ο 

του 2003 εγκρίθηκε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο η έκθεση αυτή της Επιτροπής και ο 

φάκελος διαβιβάστηκε στο ΥΠΕΧΩ∆Ε τότε. Το 2005 το ΣΧΟΠ γνωµοδότησε γι' αυτές 

τις αλλαγές και διαβίβασε την απόφασή του στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Το 

Συµβούλιο της Επικρατείας επεξεργάστηκε αυτές τις αλλαγές που προτείνονταν από 

την Επιτροπή και από το ΣΧΟΠ και επειδή έκρινε ότι κατά κάποιο τρόπο µπορούσε και 

να αλλάξει ο χαρακτήρας του προσφυγικού συνοικισµού έτσι όπως τον εννοούσε το 

Προεδρικό ∆ιάταγµα, ζήτησε να γίνει µια µελέτη που ουσιαστικά να τεκµηριώνει την 

ανάγκη της τροποποίησης του χαρακτήρα του προσφυγικού συνοικισµού. 

Προχώρησε το ζήτηµα της µελέτης, η µελέτη αυτή κατατέθηκε το 

2010 από τους µελετητές, γύρισε πίσω στο ΥΠΕΧΩ∆Ε, το ΥΠΕΧΩ∆Ε όµως επειδή 

είχαµε φτάσει  στο τέλος του 2010, ζήτησε µια επικαιροποίηση από το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο της µελέτης αυτής, µια νέα απόφαση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

ΑΔΑ: ΒΛ1ΒΩΗΓ-ΑΙΠ
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Κάναµε διαβούλευση πριν από ένα χρόνο περίπου, συνεδρίασε τον 

Ιούνιο η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και σήµερα ερχόµαστε να τοποθετηθούµε ως 

∆ηµοτικό Συµβούλιο πάνω σε αυτή τη µελέτη που υπάρχει.  

Να διευκρινίσω κάτι πρώτα γιατί κανένας δεν έχει άδικο σε αυτά που 

έχουν συµβεί για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αλλά κάπου δεν συνεννοούµαστε 

καλά πιθανό. Όπως το είπε ο κ. Γραµµένος έγινε, έγινε µια συνεδρίαση της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής όπου εµείς εισηγηθήκαµε ότι επειδή τα µέλη της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής είναι ουσιαστικά δηµοτικοί σύµβουλοι και το θέµα αυτό θα 

αναπτυχθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπου όλοι θα πάρουν θέση και τα µέλη της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, προωθήσαµε ουσιαστικά τη µελέτη αυτή µε µια έγκριση 

επί της αρχής προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ώστε να γίνει αναλυτικότερη συζήτηση. 

∆εν υπήρχε λόγος δηλαδή να γίνει µια συζήτηση στην Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής και να ξαναγίνει η ίδια συζήτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Παρ' όλα 

αυτά όµως για να διευκρινίσω, όποιος ήθελε ερχόταν στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

και εξέθετε τις απόψεις του και πιθανό τότε να έρχονταν και οι Παρατάξεις και να 

έλεγαν ότι εµείς θέλουµε να κάνουµε περαιτέρω διαβούλευση, θέλουµε να µας 

δώσετε το χρόνο να κάνουµε συγκεντρώσεις ή θέλουµε οτιδήποτε. Και τα δυο 

δηλαδή ισχύουν όπως ειπώθηκαν και το ένα δεν αντικρούει το άλλο.  

Εγώ από ό,τι έχω καταλάβει από τη µελέτη που έχω κάνει στο ζήτηµα 

και ό,τι έχω συζητήσει και µε τον µελετητή αλλά και µε την Υπηρεσία, θα πρέπει να 

είµαστε λίγο προσεκτικοί σε αυτά τα πράγµατα που θα πάµε να προτείνουµε, διότι 

δεν σηµαίνει ότι ό,τι και να αποφασίσουµε εδώ στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο υποχρεωτικά 

όταν θα φτάσει στο Συµβούλιο της Επικρατείας, θα τα εγκρίνει το Συµβούλιο της 

Επικρατείας. Ίσως θα έλεγα ότι το αντίθετο θα συµβεί. ∆ιότι το Συµβούλιο της 

Επικρατείας επιδιώκει να κρατούνται οι παραδοσιακοί χαρακτήρες όπου έχουν βγει 

Προεδρικά ∆ιατάγµατα και γι' αυτό πρέπει να είµαστε λίγο προσεκτικοί, γιατί 

πράγµατι υπάρχουν ορισµένα ουσιαστικά θέµατα όπως έθεσε πριν ο κ. Γρετζελιάς και 

είναι λογικό µετά από δέκα χρόνια από την έκδοση του Προεδρικού ∆ιατάγµατος να 

χρίζει βελτιώσεων. 

Εάν όµως υπερβάλλουµε υπάρχει περίπτωση να µην περάσουν από το 

Συµβούλιο της Επικρατείας κι αυτά που είναι ουσιαστικά και πραγµατικά πρέπει να 

γίνουν στο προσφυγικό οικισµό και να ακυρωθεί όλη αυτή η προσπάθεια. Αυτά είχα 

να πω εγώ, εδώ είναι ο κ. Πατρίκιος ο οποίος έχει συντάξει τη µελέτη µε τους 

συνεργάτες του, ό,τι απορίες έχουµε µπορούµε να τις συζητήσουµε.  
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Οι βασικές αλλαγές έτσι όπως τις εγώ, είναι στο ζήτηµα των 

παραθύρων και επίσης ότι µπαίνουν ουσιαστικά τα γωνιακά οικόπεδα εάν η µία 

πρόσοψή τους ήταν αµιγής κατοικία και η άλλη ήταν γενική κατοικία µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν τους όρους της γενικής κατοικίας και κάποιες άλλες λεπτοµέρειες, 

ό,τι θέλετε εδώ είναι ο άνθρωπος να µπορέσουµε να διευκρινίσουµε.  

Καλό είναι να ακούσουµε και τις απόψεις κάποιων πολιτών, είναι ευχής 

έργο ότι βρίσκεται εδώ ο κ. Πατρίκιος για να µπορέσει κι αυτός να πάρει θέση σε 

αυτά που µπορεί να πουν κάποιοι πολίτες και καλό είναι να πάρουµε µια απόφαση να 

προχωρήσει αυτό το θέµα, να τελειώνουµε για να µπορέσει να δοθεί και λύση στα 

δίκαια πράγµατι αιτήµατα των συµπολιτών µας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Μάλλιος έχει τον λόγο. 

Κ. - Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Πρώτον δεν συµµετείχα γιατί είχα 

δουλειά στο µαιευτήριο. Παίρνω τηλέφωνο τον Πρόεδρο και του λέω «τελείωσα τη 

δουλειά µου, έρχοµαι να κουβεντιάσουµε» µου λέει «όχι γιατί θα το µεταθέσουµε 

στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο», γιατί αυτό το θέµα θα κρατούσε µια ώρα. 

  ∆εύτερον, αυτό αν δεν ήταν περίεργη η θέση του κ. Γρετζελιά θα το 

διάβαζε στο τέλος της Επιτροπής, που λέει ότι το αναπέµπουµε στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο. Όµως εδώ υπάρχουν δυο πράγµατα: πρώτον θα έπρεπε να υπάρχει 

πράγµατι επίσηµη πρόταση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπως και της Κοινότητας 

Φιλαδέλφειας. Είναι ένα ζήτηµα που προσέξτε το, γιατί πρέπει να ακολουθήσει την 

τυπική διαδικασία και εκεί δεν έχει απασχοληθεί η ∆ηµοτική Κοινότητα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε πριν δώσετε τον λόγο στον κ. Πατρίκιο ένα 

ερώτηµα στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στον κ. Παπανικολάου.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ορίστε. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Από ό,τι γνωρίζω γιατί µε έχουν ενοχλήσει κι εµένα διάφοροι 

πολίτες, έχουν καταθέσει κατά καιρούς στο ∆ήµο συγκεκριµένα αιτήµατα. Όλα αυτά 

τα γραπτά αιτήµατα –όχι κουβέντες- κατέθεσε ο x το τάδε έγγραφο που λέει για τη 

γωνία τάδε, για τα κεραµίδια, οτιδήποτε, ελήφθησαν υπόψη από την Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής και από το µελετητή; ∆ηλαδή προωθήθηκαν στο µελετητή για να τα 

λάβει υπόψη του σε αυτό που µας έφερε; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Παπανικολάου έχει τον λόγο. 

ΑΔΑ: ΒΛ1ΒΩΗΓ-ΑΙΠ



 22 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Όσα πρόλαβαν έχει απαντήσει ήδη και έχει γνωµοδοτήσει ο 

µελετητής. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Όχι άλλο ρωτάω. Εάν παραδείγµατος χάριν κατατέθηκαν είκοσι, 

έχω δει τι γράφει ο µελετητής το έχω µελετήσει, υπάρχουν κι άλλα που ενδεχοµένως 

κατατέθηκαν…; 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Αφήστε µε να σας πω! Υπάρχουν ερωτήµατα τα οποία έχουν 

συµπεριληφθεί µέσα και έχει γνωµοδοτήσει και ο µελετητής  όπως επί παραδείγµατος 

χάριν επί του αιτήµατος Καρκαλέµη όπως είναι το όνοµα, υπάρχουν όµως και 

αιτήµατα που έχουν κατατεθεί ακόµη και µετά την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, τα 

οποία δεν έχουν απαντηθεί και γι' αυτό είναι εδώ ο µελετητής αν θέλει να µας πει και 

µια γνωµοδότηση προφορικά. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Αυτά τα πέρα της µελέτης αιτήµατα που κατέθεσαν οι πολίτες τα 

έχετε µαζί σας για να τεθούν υπόψη; 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: ∆εν τα έχω εγώ, δεν έχουν κατατεθεί σε εµένα.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Σε ποιον; 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: ∆εν ξέρω. Εγώ αίτηµα ως Επιτροπή Ποιότητας Ζωής δεν έχω 

άλλο, αλλά γνωρίζω ότι υπάρχουν αιτήµατα κι άλλα. 

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

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Να απαντήσω λίγο; Όταν κάναµε διαβούλευση και είχε έρθει ο κ. 

Πατρίκιος είχαν συµµετάσχει πολίτες και είχαν καταθέσει αιτήµατα και έγινε ένας 

διάλογος. Αυτά τα αιτήµατα τότε καταγράφηκαν και ο κ. Πατρίκιος τα συµπεριέλαβε 

στη σηµερινή µελέτη του. Όχι όλα όµως. Γιατί ίσως ο άνθρωπο να µην πρόλαβε να 

µελετήσει όλα τα αιτήµατα. Γι' αυτό είµαστε απόψε εδώ για να δούµε όλα τα 

υπόλοιπα αιτήµατα. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κυρία ∆ήµαρχε είµαι πολύ σαφής. Σε πρώτη φάση κατέθεσαν οι 

πολίτες διάφορα έγγραφα που ζητάνε άλφα, βήτα, γάµα. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Βεβαίως από το ’11. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά συγνώµη που σας διακόπτω, παραδείγµατος χάριν 

υπάρχει 24/10 αίτηµα εδώ. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: ∆υο λεπτά. Λέω προωθήθηκαν στο µελετητή, γίνεται η 

διαβούλευση, κατατέθηκαν κι εκεί προφορικά προφανώς κάποια, τα έλαβε υπόψη του 

άλλα δέχτηκε κι άλλα δεν δέχτηκε. Ερωτώ: πέρα αυτών των προφορικών και µετά 
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την παράδοση της µελέτης έχουν πρωτοκολληθεί στο ∆ήµο µας διάφορα γραπτά 

αιτήµατα; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βεβαίως. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Αυτά τα έχετε ...; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βεβαίως, ορίστε. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: ∆υο λεπτά, τα έχετε µαζί σας απόψε; Να µας πείτε «προτάθηκε 

από τον τάδε για εκείνη την περίπτωση», έτσι ώστε στην κουβέντα µας να ερωτηθεί 

ο µελετητής να του θέσουµε υπόψη κι αυτά που δεν έχει υπόψη του να δοθούν 

απαντήσεις για να λύσει αυτό το φάσµα των γραπτών µέχρι σήµερα ερωτηµάτων. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Βεβαίως έχουν γίνει κι άλλα αιτήµατα και γι' αυτό απόψε είπα ότι όταν 

ήρθε η κα Ματσουκά και εξέφρασε την αγωνία της, είπα ότι µπορεί απόψε να υπάρχει 

κι ένας άνθρωπος ή δυο άνθρωποι οι οποίοι να θέλουν να θέσουν το ερώτηµά τους. 

Εµείς γιατί δεν πρέπει να το συζητήσουµε, να το λάβουµε υπόψη µας, να µας πει ο 

µελετητής αν γίνεται και αν απόψε δεν γίνεται να πάρουµε απόφαση και για τους δυο 

άλλους επόµενους, να το κάνουµε σε ένα µήνα. Εγώ αυτό λέω. Μπορούµε όµως να 

αρχίσουµε τη συζήτηση και να δούµε το θέµα για όλους αυτούς τους συµπολίτες µας 

που αγωνιούν; Αυτό λέω, τίποτε άλλο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Πατρίκιος έχει τον λόγο. 

Γ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Σας χαιρετώ για άλλη µια φορά, είµαι Επίκουρος Καθηγητής στο 

Πανεπιστήµιο της Θράκης, επιστηµονικός σύµβουλος στη µελέτη. Η µελετήτρια µετά 

από τόσο καιρό έχει ήδη αποχωρήσει από το επάγγελµα, εγώ βρίσκοµαι εδώ για 

ηθικούς λόγους και επειδή αγαπώ και τη Φιλαδέλφεια και τη δουλειά αυτή. 

Τα πράγµατα έχουν γίνει όπως έχουν περιγραφεί, στην 

πραγµατικότητα εκλήθην µαζί µε την κα Καλατζοπούλου τη µελετήτρια να 

επικαιροποιήσουµε την πρόταση το Προεδρικό ∆ιάταγµα µετά από κάποια χρόνια 

εφαρµογής του στη βάση σχετικών παρατηρήσεων που είχαν µαζευτεί όλο αυτό το 

χρονικό διάστηµα ως προς τις δυσλειτουργίες που είχαν δηµιουργηθεί. 

Ταυτόχρονα υλοποιούσαµε µια απαίτηση η οποία υπήρχε ήδη από το 

Συµβούλιο της Επικρατείας και ήταν εγγεγραµµένη στο Προεδρικό ∆ιάταγµα και βάσει 

της οποίας είχε αναπέµψει την προσπάθεια που είχε γίνει για αναθεώρηση του 

Προεδρικού ∆ιατάγµατος πίσω στο Συµβούλιο Χωροταξίας και αντιστοίχως στο ∆ήµο. 

Εποµένως προσπαθούσαµε να καλύψουµε αυτό το θεσµικό ελάττωµα και να 
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εξετάσουµε όλες αυτές τις δυσλειτουργίες και να δούµε πως µπορούν και αν µπορούν 

να θεραπευτούν. 

Στην πορεία αυτή δεν επιχειρήσαµε άλµατα µε την έννοια ότι ήδη το 

Συµβούλιο της Επικρατείας είχε δώσει κατεύθυνση µε βάση την απόφαση που 

ανέπεµπε την προσπάθεια αναθεώρησης του Προεδρικού ∆ιατάγµατος, λέγοντας ότι 

δεν πρέπει να επιχειρηθεί, ή µάλλον διαπίστωσε ότι εδώ επιχειρείται µια διαδικασία 

επιδείνωσης των όρων του οικισµού, πράγµα το οποίο δεν το θεωρούσε αποδεκτό και 

µε αυτό το αίτηµα ανέπεµπε το σχέδιο αναθεώρησης του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 

εποµένως µας δέσµευε στο να µην επιβαρύνουµε τους όρους που ήδη είχε θέσει το 

Προεδρικό ∆ιάταγµα.  

Αυτό που µπορούσαµε να κάνουµε ήταν: να θεραπεύσουµε ζητήµατα 

που προέρχονται από προφανείς λάθος εκτιµήσεις κατά τη διατύπωση του 

Προεδρικού ∆ιατάγµατος και αυτό το κάναµε. ∆ηλαδή διάφορα ζητήµατα που είχαν 

να κάνουν µε χρήσεις γης σε κεντρικούς δρόµους που ενώ ήταν κεντρικοί δρόµοι και 

τα διπλανά τους Οικοδοµικά Τετράγωνα ήταν Τετράγωνα γενικής κατοικίας, κάποια 

Οικοδοµικά Τετράγωνα χαρακτηρίζονταν µε πρόσωπο στους συγκεκριµένους 

κεντρικούς δρόµους, ως αµιγούς κατοικίας. 

Αντίθετα δεν κάναµε το ίδιο σε περιπτώσεις όπου ήταν στο εσωτερικό 

του οικισµού και όχι σε κεντρικούς δρόµους, όπου έπρεπε να διαφυλαχτεί η οικιακή 

ειρήνη, έπρεπε να διαφυλαχτεί η ποιότητα ζωής σε επίπεδο γειτονιάς. 

Ήρθαµε σε διάφορα θέµατα που είχαν να κάνουν µε τη δυνατότητα 

προσθήκης κατ’ όροφο µόνο στα κτίσµατα τα οποία ήταν προϋφιστάµενα του 

Προεδρικού ∆ιατάγµατος, διότι τα υπόλοιπα τα ρύθµιζε το Προεδρικό ∆ιάταγµα και 

βεβαίως στα υφιστάµενα προσφυγικά κτήρια είναι πρακτικά αδύνατο και σε επίπεδο 

µορφολογικό, αλλά και σε επίπεδο στατικό, να γίνουν τέτοιες προσθήκες. 

Στο σηµείο αυτό προσήλθε η κα Παπαλουκά Ευτυχία 

Εκεί δώσαµε τη δυνατότητα να γίνουν στα προϋφιστάµενα κτίσµατα 

προσθήκες, στη βάση της υφιστάµενης κάλυψης να γίνει προσθήκη κατ’ όροφο µέχρι 

την εξάντληση του συντελεστή δόµησης. Επίσης υπήρξαν ζητήµατα που είχαν να 

κάνουν µε µορφολογικούς κανόνες, στα οποία στην ουσία διατυπώσαµε θεωρώ µε 

πειστικό τρόπο την αναγκαιότητα αναθεώρησης του Προεδρικού ∆ιατάγµατος ώστε 

να καλυφθούν τέτοιες ανάγκες που είχαν δηµιουργήσει δυσλειτουργίες και εµπόδιζαν 

στην ουσία διάφορους πολίτες. Στην αυτοψία που κάναµε βρήκαµε κτίσµατα χωρίς 
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εξώφυλλα γιατί δεν µπορούσαν να µπουν στο κόστος των ξύλινων εξωφύλλων ή 

ακόµα – ακόµα είχαν ήδη προχωρήσει στην εγκατάσταση της υποδοµής δηλαδή της 

κάσας, η οποία δεν µπορούσε να σηκώσει το ξύλινο κούφωµα και το σταµάταγε εκεί 

η Υπηρεσία. Εποµένως έµεναν χωρίς εξώφυλλα, µόνο µε κουρτίνες.  

∆ιάφορα τέτοια ζητήµατα τα αντιµετωπίσαµε. Σε διάφορα ζητήµατα 

απαντήσαµε θετικά και τεκµηριώσαµε τις απαντήσεις µας, σε διάφορα θεωρήσαµε ότι 

ακόµη και προτάσεις που υπήρχαν στην πρόταση αναθεώρησης, ίσως δεν έπρεπε να 

περιληφθούν στην καινούργια. 

Από εκεί και πέρα στη συνέχεια σε δυο Επιτροπές, µάλλον ήταν µία 

αλλά εξ αναβολής, εγώ παρευρέθηκα και στις δυο που έγιναν της Επιτροπής 

∆ιαβούλευσης η µία αναβλήθηκε και η επόµενη έγινε, τέθηκαν κάποια ζητήµατα 

κυρίως δυο περιπτώσεις που αφορούν τις χρήσεις γης. Και στις δυο αποφάνθηκε 

µελετήτρια κι εγώ ότι γνωµοδοτήσαµε θετικά ώστε να περιληφθούν κι αυτές οι 

περιπτώσεις στην πρόταση αλλαγής του Προεδρικού ∆ιατάγµατος, διότι κατά βάση 

από αβλεψία ενώ επρόκειτο για οικόπεδα που ήταν πάνω στους κεντρικούς δρόµους, 

σε αυτούς που ξεκινάνε αξονικά από την πλατεία δηλαδή και προχωράνε προς το 

εσωτερικό του οικισµού και καταλήγουν στους περιφερειακούς συλλεκτήριους.  

Ενώ επρόκειτο για τέτοιες περιπτώσεις και ενώ δεν επιβάρυναν επί της 

ουσίας τη δοµή του οικισµού γιατί έτσι κι αλλιώς ήταν κτίσµατα που ήταν χτισµένα 

πριν από το Προεδρικό ∆ιάταγµα µε ήδη διαµορφωµένους χώρους, δεν επιτρεπόταν 

να εγκατασταθούν χρήσεις της γενικής κατοικίας. 

Τελευταία ήρθαν σε γνώση  µου δυο ακόµη περιπτώσεις -τελευταία 

δηλαδή µε αφορµή τη σηµερινή συνεδρίαση- που έχουν περίπου το ίδιο αίτηµα στην 

ουσία. ∆ιαφοροποιούνται όµως σηµαντικά ως προς τα χαρακτηριστικά των 

προηγούµενων περιπτώσεων και έτσι έχω την αίσθηση ότι δεν µπορούν να 

περιληφθούν. 

Η µια περίπτωση που αφορά ένα Οικοδοµικό Τετράγωνο στην οδό 

∆αβάκη και Καισαρείας, έχει αρχίσει πια και µπαίνει στο κοµµάτι που είναι απέναντι 

από το σχολείο και στο κοµµάτι που είναι αµιγώς περιοχή κατοικίας δεν έχει 

κεντρικότητα, έχει ήδη φύγει … 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Σας παρακαλώ ξέρω πολύ καλά. Το ένα έχει χτιστεί καινούργιο 

παραδοσιακό και το άλλο είναι πολυκατοικία που ήταν ο Αθλητικός Οργανισµός. 

Γ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Ακριβώς.  
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(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Αίτηµα για τι πράγµα; 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Έχει κάνει αίτηµα για αλλαγή χρήσης. Εκεί είναι αµιγής κατοικία και 

ζητάει να γίνει … 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Σας παρακαλώ πολύ µην κάνετε διάλογο. Τελειώστε, και αν 

υπάρχουν ερωτήµατα να ειπωθούν. 

Γ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Ναι θα σας πω. Τέθηκε σε εµένα αυτό το ερώτηµα αν µπορεί εκεί 

στη γωνία ∆αβάκη και Καισαρείας στο Οικοδοµικό Τετράγωνο όχι του Πνευµατικού 

Κέντρου το επόµενο, αν µπορεί σε εκείνη τη γωνία να υπάρξει διαφοροποίηση. Αυτή 

η διαφοροποίηση σε ένα Οικοδοµικό Τετράγωνο που είναι όλο αµιγής κατοικία και 

από εκεί και πέρα όλο το µέτωπο της ∆αβάκη … 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Παρακαλώ πολύ µη διακόπτετε. Ας τελειώσει ο οµιλητής και θα 

βάλετε τα ερωτήµατά σας στο τέλος.  Συνεχίστε παρακαλώ.  

Γ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Τέλος πάντων αντιπαρέρχοµαι διάφορους χαρακτηρισµούς. Εκεί 

βρίσκονται τρία Οικοδοµικά Τετράγωνα τα οποία είναι αµιγούς κατοικίας και µέσα όλο 

αυτό το συγκρότηµα των Οικοδοµικών Τετραγώνων όλος αυτός ο κάναβος είναι όλος 

αµιγούς κατοικίας.  

  Η εξαίρεση αυτή θα αποτελούσε ατοµική εξαίρεση, δεν νοµίζω ότι 

µπορεί να γίνει δεκτή από το Συµβούλιο της Επικρατείας ακόµη κι αν το αποφασίσετε 

ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο, προσωπικά η επιστηµονική µου άποψη είναι ότι εκεί ήδη έχει 

αρχίσει το κοµµάτι της κατοικίας που στην ουσία επιβάλλει την προστασία της 

κατοικίας,  στους όρους της αµιγούς κατοικίας επιτρέπονται εµπορικές εκµεταλλεύσεις 

επιπέδου γειτονιάς, επιτρέπονται γραφεία επιπέδου γειτονιάς, άρα δεν απαξιώνεται η 

περιουσία του ιδιοκτήτη απλώς δεν προσαρµόζεται στις συγκεκριµένες εµπορικές 

επιδιώξεις.  

  Άποψή µου είναι ότι δεν πρέπει να γίνει δεκτό παρ' όλα αυτά εσείς 

µπορείτε να γνωµοδοτήσετε διαφορετικά και να κατεβάσετε διαφορετική άποψη 

αναθεώρησης του Προεδρικού ∆ιατάγµατος.  

Στην άλλη πρόταση η οποία είναι στο Οικοδοµικό Τετράγωνο 76 στην 

οδός Σµύρνης  … 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 
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Γ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Η Σµύρνης έχει γενική κατοικία στην αρχή της και στο τέλος της. Σε 

όλο το ενδιάµεσο µέτωπο και από την πάνω µεριά του δρόµου είναι αµιγούς 

κατοικίας. Τώρα ζητείται εξαίρεση για ένα µεσιανό οικόπεδο σε ένα ολόκληρο 

Οικοδοµικό Τετράγωνο που είναι όλο χαρακτηρισµένο ως περιοχή αµιγούς κατοικίας. 

Αν υπήρχε τέτοια δυνατότητα θα έπρεπε να ισχύσει για όλο το µέτωπο και από τη µια 

µεριά και από την άλλη. Που σηµαίνει ότι όλη η Σµύρνης θα γινόταν γενικής 

κατοικίας.  

  Αυτό αναιρεί τη λογική του Προεδρικού ∆ιατάγµατος που λέει ότι µόνο 

το κέντρο της πόλης και όσοι άξονες ξεκινούν από αυτό και έχουν µια σχετική 

κεντρικότητα, µπορούν να φέρουν γενική κατοικία και όχι οι υπόλοιποι άξονες. Με 

αυτή την έννοια νοµίζω ότι κι αυτό δεν πρέπει να γίνει δεκτό. Εν πάση περιπτώσει 

αυτή είναι η άποψή  µου αυτά τα δυο αιτήµατα δεν νοµίζω ότι µπορούν να γίνουν 

δεκτά, παρ' ότι καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά την ανάγκη να εξευρεθεί λύση 

βιοπορισµού στην περίοδο της κρίσης.  

  Θεωρώ ότι δεν µπορούν να γίνουν δεκτά και προσωπικά ως 

επιστηµονική άποψη, αλλά θεωρώ ότι παρ' όλη την κατάσταση την οποία βιώνουµε 

το Συµβούλιο της Επικρατείας δεν είναι διατεθειµένο να ισοπεδώσει όλες τις 

ρυθµίσεις που έχει αποφασίσει και όλη τη νοµολογία την οποία έχει, και εποµένως 

πολύ δύσκολα θα δεχτεί τέτοιες τροποποιήσεις και ενδεχοµένως αν υπάρχουν τέτοιες 

µεµονωµένες και αστήρικτες επιδιώξεις αλλαγής χρήσεων, να αναπέµψει πάλι όλη την 

διαδικασία όλο το σχέδιο αναθεώρησης του Προεδρικού ∆ιατάγµατος. 

  Εµείς στη µελέτη έχουµε προσπαθήσει και µε τις διατυπώσεις µας να 

τεκµηριώσουµε τις θέσεις µας για αλλαγή επιµέρους χαρακτηριστικών, 

τεκµηριώνουµε ότι το πρώτο ζήτηµα είναι η ανάγκη βιωσιµότητας του οικισµού και η 

ανάγκη να συνεχίσει η διαδικασία της ανοικοδόµησης και δεύτερον ότι οι αλλαγές τις 

οποίες επιφέρει αυτή η πρόταση, δεν είναι µείζονος σηµασίας ώστε να καταρρεύσει 

όλο το Προεδρικό ∆ιάταγµα. 

  Εποµένως νοµίζω πως µπορεί µε αυτό τον τρόπο να προχωρήσει 

ευµενώς η υπόθεση. Μέχρι εδώ, από εκεί και πέρα όποιες ερωτήσεις ευχαρίστως να 

απαντήσω. 

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

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πατρίκε, έχω ορισµένες απορίες. 

Συγκεκριµένα αυτό που σας ετέθη για την οδό ∆αβάκη και Καισαρείας από ό,τι βλέπω 
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εκεί κάνετε πρόταση στο πίσω µέρος του Οικοδοµικού Τετραγώνου να υπάρξει 

αλλαγή χρήσης. Όλο το Οικοδοµικό Τετράγωνο πλην των οικοπέδων που είναι στη 

γωνία  ∆αβάκη και Καισαρείας, είναι γενικής κατοικίας και κάνετε και µια πρόταση από 

ό,τι βλέπω στο πίσω κοµµάτι του Τετραγώνου αυτού να ενταχθεί κι αυτό και να γίνει 

κι αυτό γενικής κατοικίας. ∆εν αντιλαµβάνοµαι το σκεπτικό που έχετε για τη µη 

ένταξη του συγκεκριµένου χώρου. Μια ερώτηση λοιπόν είναι αυτή. 

  ∆εύτερη ερώτηση είναι η εξής: είδα σε µια γνωµοδότηση που κάνετε 

και που την πήραµε από την Τεχνική Υπηρεσία ότι εσείς ο ίδιος λέτε, µιλάµε για το 

πρώην κέντρο «Λήµνος» ότι: 

«… Ειδικότερα κατά το χρόνο θεσµοθέτησης του υφιστάµενου Προεδρικού 

∆ιατάγµατος προσφυγικού συνοικισµού στο ακίνητο επί των οδών Σµύρνης 15 

και Φαναρίου, στο Οικοδοµικό Τετράγωνο 63 είχε ήδη ανεγερθεί πολυώροφη 

οικοδοµή επί του ισογείου της οποίας είχε διαµορφωθεί κατάστηµα 

προορισµένο να λειτουργήσει ως χώρος εστίασης. Μάλιστα το συγκεκριµένο 

κατάστηµα λειτουργούσε επί µακρόν ως ψαροταβέρνα µε διακριτικό τίτλο 

«Λήµνος» δυνάµει της υπ’ αριθµ.. (τάδε) αδείας ίδρυσης και λειτουργίας. Γι' 

αυτό τον λόγο άλλωστε στη φάση αναγνώρισης της αρχικής µελέτης είχε 

καταγραφεί µε χρήση «Εστίαση, αναψυχή» παρά το γεγονός ότι τη 

συγκεκριµένη περίοδο παρέµενε κλειστό. Με το δεδοµένο αυτό συνάγεται ότι 

κατά τον καθορισµό της χρήσης για το συγκεκριµένο ακίνητο υπήρξε πλάνη, 

τόσο ως προς τα πραγµατικά δεδοµένα της εποχής, όσο και ως προς τα 

γενικότερα χαρακτηριστικά του άξονα, ο οποίος ως άξονας άµεσης 

προσπέλασης του κέντρου  πόλης δικαιολογηµένα µπορεί να φέρει χρήσεις 

γενικής κατοικίας µε τους περιορισµούς που ισχύουν και για τους υπόλοιπους 

αντίστοιχους άξονες όπως προαναφέρθηκαν».  

  Αυτό ενώ το γράφετε πολύ σωστά κατά τη γνώµη µου και το 

υπογράφετε κιόλας, δεν το υιοθετείτε. Αυτή είναι µια δεύτερη παρατήρηση και 

απορία µου. 

Γ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Σε ποια περίπτωση δεν το υιοθετώ; 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Φαναρίου 15 και Σµύρνης. ∆ηλαδή 

κάνετε µια ολόκληρη ανάλυση που είναι σωστή, αλλά δεν το περιλαµβάνεται όµως, 

δεν ξέρω για ποιο λόγο. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Με συγχωρείτε, λέτε για τον χάρτη αν το περιλαµβάνει; 
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Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Να σας εξηγήσω. ∆εν περιλαµβάνεται στο χάρτη, διότι ο 

χάρτης αυτός είναι της αρχικής µελέτης. Τα ερωτήµατα του κ. Καρκαλέµη της 

«Λήµνου» ας πούµε, προέκυψαν µετά τη διαβούλευση. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Συγνώµη αυτό που µας δώσατε τώρα 

δεν είναι η πρόταση; 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Αφήστε µε λίγο να ολοκληρώσω. Αυτό το πράγµα είναι η 

µελέτη που κατατέθηκε από τους µελετητές. Όταν έγινε η διαβούλευση, προέκυψαν 

ένα δυο ερωτήµατα πέρσι. Αποφάνθηκε ο µελετητής πάνω στα ερωτήµατα, αλλά δεν 

συµπεριλαµβάνεται στο χάρτη, διότι αυτός ο χάρτης που έχετε είναι της αρχικής 

µελέτης. Καταλαβαίνετε τι σας λέω; 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Συγνώµη, σήµερα έρχεται µια 

πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ο χάρτης που να συµπεριλαµβάνει την πρότασή 

σας ποιος είναι; 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ακούστε µε λίγο κ. Τοµπούλογλου για να το καταλάβετε, δεν 

έχει ουσία τώρα … 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Μα ρωτώ ποιος είναι ο χάρτης. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Η ουσία του ζητήµατος είναι ότι ο µελετητής αποφάνθηκε για 

τη … 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Παπανικολάου ελληνικά ξέρω, 

άλλο ρωτώ. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ναι αλλά δεν µε αφήνετε όµως. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Ποιον χάρτη εισηγείστε. Αυτό θέλω να 

µου πείτε. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: ∆εν εισηγούµαστε κανένα χάρτη. Τη µελέτη εισηγούµαστε. Ο 

χάρτης, είναι για να υποβοηθήσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Παπανικολάου αυτό λέω λοιπόν. 

Πως µας υποβοηθείτε; Που είναι ο χάρτης που είναι σύµφωνος µε τη µελέτη που 

υποβάλλετε. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ακούστε µε λοιπόν σας εξηγώ τώρα, ο µελετητής έκανε µια 

µελέτη σύµφωνα µε τη µελέτη του ο χάρτης είναι αυτός. Εάν σήµερα προκύψουν 

άλλα δυο ερωτήµατα και απαντήσουµε θετικά, βεβαίως δεν συµπεριλαµβάνονται 
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στον χάρτη. ∆εν έκανε ξανά µελέτη, είχε ολοκληρώσει τη µελέτη του και την είχε 

παραδώσει. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Να ρωτήσω λοιπόν. Αυτός ο χάρτης 

που παρουσιάζεται εδώ δεν έχει σχέση µε τη προτεινόµενη µελέτη. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Όχι, κάνετε λάθος. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Έχει; 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Βεβαίως έχει. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Τότε πως δεν συµπεριλαµβάνει αυτά 

που λέµε;  

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Είναι δυο ερωτήµατα που υποβλήθηκαν µετά τη µελέτη. Την 

είχε παραδώσει τη µελέτη του ο µελετητής. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: ∆ηλαδή όλα τα άλλα περιλαµβάνονται; 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Βεβαίως. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Είστε σίγουρος γι' αυτό; 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Βεβαίως είµαι σίγουρος, θα µας το πει και ο µελετητής. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Μπορείτε να µας εξηγήσετε κ. 

Πατρίκιε και κάτι άλλο; 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Εγώ θέλω να γίνει κάτι σαφές για να το καταλάβουµε όλοι και 

το ακροατήριο. Η µελέτη ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στο ∆ήµο, ο χάρτης της 

είναι αυτός, στην πορεία έγινε η διαβούλευση και ζητήσαµε παρακαλέσαµε τον κ. 

Πατρίκιο να αποφανθεί για δυο τρία ερωτήµατα που προέκυψαν από τη διαβούλευση. 

Και αποφάνθηκε για τα ερωτήµατα αυτά και είναι η απάντηση που διάβασε ο κ. 

Τοµπούλογλου τώρα. ∆εν συµπεριλαµβάνεται όµως στο χάρτη γιατί είχε ολοκληρωθεί 

η µελέτη τότε και είχε παραδοθεί στο ∆ήµο. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Η ερώτησή µου κ. Πατρίκιε για να 

συνεχίσω είναι η εξής: η οδός Βρυούλων είναι ένας δρόµος ταχείας κυκλοφορίας 

όπως ξέρετε και ουσιαστικά συνδέει την πόλη µε την εθνική οδό. Από ένα σηµείο και 

µετά, από την Κοιµήσεως Θεοτόκου και κάτω και έως τη γέφυρα της εθνικής οδού 

εκεί οι χρήσεις παραµένουν και πάλι οι ίδιες: γενικής κατοικίας. Μα ο δρόµος είναι 

ενιαίος, δηλαδή δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο πρέπει να είναι η µισή Κοιµήσεως 

Θεοτόκου µε χρήσεις γενικής κατοικίας και η υπόλοιπη µε αµιγούς. Και αυτό είναι 
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πάλι ένα ερώτηµά µου, τη στιγµή που ο δρόµος αυτός είναι κεντρικότατος, η 

Βρυούλων.  

  Εγώ νοµίζω, για να µην κάνω παρατηρήσεις γενικότερα, ότι η 

προσπάθειά σας είναι φυσικά αξιέπαινη, προσπαθείτε να ισορροπήσετε τα πράγµατα 

και να επιτύχετε την έγκριση του Συµβουλίου της Επικρατείας αλλά νοµίζω όµως ότι 

αυτή η µελέτη δεν έχει πλέον καµία σχέση µε τις πραγµατικές ανάγκες της πόλης 

όπως έχουν διαµορφωθεί. 

  Έστω κι αν κινδυνεύσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να πάρει µια απόφαση 

για πράγµατα τα οποία ενδεχοµένως να προσκρούσουν στο Συµβούλιο της 

Επικρατείας, πράγµατι αυτή η µελέτη ξεκίνησε πριν 11 χρόνια και ουσιαστικά 

επικαιροποιείται προσπαθώντας να σώσουµε την παρτίδα. ∆εν είναι αυτές οι ανάγκες 

της πόλης όµως κ. Πατρίκιε, αυτό τουλάχιστον εγώ εκτιµώ ως δηµοτικός σύµβουλος. 

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

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆εν είναι η ανάγκη του κ. Πατρίκιου να επιβεβαιώσει και να 

επικροτήσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Είµαστε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από 11 

χρόνια µε διαβουλεύσεις, µε τις ανάγκες και τις ανησυχίες του κόσµου µετά 11 χρόνια 

όλου του προσφυγικού συνοικισµού και όλες τις µελέτες για να µπορέσουµε απόψε ο 

καθένας να καταθέσει τις απόψεις του, ο κάθε πολίτης να έρθει και να πει τις ανάγκες 

του και αν δεν µπορέσουµε απόψε να πάρουµε µια απόφαση, να την πάρουµε σε ένα 

µήνα. Και αφουγκραστούµε τις ανάγκες όλων αυτών των καιρών, διότι σίγουρα έχουν 

γίνει αδικίες.  

  ∆εν ήρθαµε απόψε ντε και καλά να πάρουµε µια απόφαση και ο κ. 

Πατρίκιος ήρθε να µας ενηµερώσει για τις µελέτες και µετά από τη διαβούλευση που 

έκανε κάποιες τροποποιήσεις από το ’12. ∆ιότι η µελέτη µετά από αυτό το χάρτη, 

είναι από το Σεπτέµβριο του 2012 που πρόλαβε και µελέτησε κάποιες προτάσεις 

πολιτών και ανησυχίες, και τις πέρασε µέσα στο Συµβούλιο της Επικρατείας και µέσα 

στο σχέδιο. ∆εν ήρθαµε απόψε ντε και καλά να ψηφίσουµε κάτι εξαναγκαστικά. 

Ήρθαµε εδώ, καλέσαµε το µελετητή να µας ενηµερώσει τι µπορούµε και τι δεν 

µπορούµε και να αφουγκραστούµε τον κόσµο. Αυτό ήρθαµε να κάνουµε. ∆εν ήρθαµε 

να επιβάλλουµε κάτι.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Πατρίκιε συνεχίστε. 
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Γ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Νοµίζω ότι οφείλω µια απάντηση παρ' ότι δεν ήταν ακριβώς 

ερώτηση αλλά τοποθέτηση επί όλης της λογικής της µελέτης, χωρίς όµως να γίνουν 

πολύ δίκαια τα σχόλια. 

Κατ' αρχήν για το οικόπεδο που βρίσκεται στην οδό ∆αβάκη και 

Καισαρείας δεν πρόκειται για εκείνο που είχατε υπόψη σας που είναι πραγµατικά στη 

γωνία και είναι αµιγούς κατοικίας ενώ όλο το άλλο είναι γενικής κατοικίας, πρόκειται 

για το ακριβώς απέναντι που είναι όλο το Οικοδοµικό Τετράγωνο αµιγούς κατοικίας 

και το διπλανό του και το πάνω και το άλλο, όλα.  Το συγκεκριµένο αυτό δεν ετέθη 

ποτέ σε αµφισβήτηση.  

Κοιτάξτε να δείτε συµβαίνει το εξής: τα οικόπεδα τα οποία 

χαρακτηρίζονται ως γενικής κατοικίας εκτός από τη χρήση στο Προεδρικό ∆ιάταγµα 

τους επιφυλάσσεται και µια δυνατότητα να οικοδοµηθούν µε διαφορετικούς όρους. 

Εποµένως είµαστε πολύ προσεκτικοί εκεί όπου δεν έχει οικοδοµηθεί καινούργιο 

κτίσµα, γιατί η αλλαγή της χρήσης µπορεί να του δώσει τη δυνατότητα να 

οικοδοµηθεί µε άλλους όρους και εποµένως να αυξήσει τον όγκο του. ∆εν λέω για 

σας, εσείς είστε στο συγκεκριµένο Οικοδοµικό Τετράγωνο το οποίο όλο, µαζί µε τα 

διπλανά του, αποτελεί ένα συγκρότηµα το οποίο όλο είναι αµιγούς κατοικίας.  

Τα απέναντι υπήρχαν ήδη στο Προεδρικό ∆ιάταγµα και δεν τέθηκαν 

ποτέ σε αµφιβολία. Επ’ αυτού δεν είχαµε κανένα λόγο να προσθέσουµε ένα βάρος σε 

αυτή τη µελέτη την οποία καταθέτουµε, γιατί θα λειτουργούσε και αυτό σωρευτικά 

στα βάρη τα οποία είχε ήδη αναπέµψει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο το Συµβούλιο της 

Επικρατείας. Με αυτή την έννοια δεν αλλάξαµε χρήσεις εκεί όπου δεν ετίθετο κανένα 

ζήτηµα, αλλάξαµε χρήσεις επιλεγµένα µόνο εκεί που ετίθεντο ζητήµατα.  

Ήδη από το 2002 µέχρι το 2009 που εµείς κάναµε τη µελέτη υπήρχαν 

κάποια αιτήµατα. Πάνω σε αυτά απαντήσαµε και στη συνέχεια απαντήσαµε και σε 

όσα τέθηκαν το 2012 µε τη γνωµάτευσή µας. 

Τώρα, στο δεύτερο που είπατε. Όντως σε αυτό το σχέδιο που έχετε 

µπροστά σας δεν έχουν ενηµερωθεί τα σχέδια βάσει της γνωµάτευσης της οποίας 

κάναµε, η οποία όµως δεν είχε την έννοια της αναθεώρησης της µελέτης δεν 

ζητήθηκε ποτέ η αναθεώρηση της µελέτης.  

Γνωµατεύσαµε, και αν πραγµατικά το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συµφωνήσει µε αυτή τη γνωµάτευση, τότε στον καινούργιο χάρτη που θα υπάρξει 

και θα πάει προς το Υ.Π.Ε.Κ.Α. και αντίστοιχα θα φτάσει κάποια στιγµή και στο 
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Συµβούλιο της Επικρατείας, θα περιληφθούν και αυτές οι αλλαγές. ∆εν θεωρήθηκε 

σκόπιµο να περιληφθούν τώρα γιατί ήταν απλώς µια γνωµάτευση, δεν ήταν µέρος 

της επίσηµης µελέτης η οποία είχε παραληφθεί.  

Όσον αφορά δε την οδό Βρυούλων και την επέκτασή της. Όντως εκεί 

υπάρχει ο φόρτος κυκλοφορίας πραγµατικά. Εκεί όµως όσα καταστήµατα υπάρχουν, 

λειτουργούν νόµιµα. ∆ιότι εντός της αµιγούς κατοικίας µπορούν να λειτουργήσουν 

καταστήµατα.  

∆εν µπορούν να λειτουργήσουν συγκεκριµένα καταστήµατα 

υγειονοµικού ενδιαφέροντος όπως µπαρ, αναψυκτήρια, ξενοδοχεία, διάφορα τέτοια 

πράγµατα τα οποία εντάσσονται στη γενική κατοικία, τα οποία δεν θεωρήθηκε 

σκόπιµο ότι σε εκείνο το κοµµάτι του δρόµου, ο οποίος είναι µεν έντονης 

κυκλοφορίας χωρίς να έχει όµως την απαιτούµενη κεντρικότητα που έχει το κέντρο 

της πόλης δηλαδή χωρίς να κυκλοφορεί κόσµος χωρίς να γίνονται εκεί συναντήσεις, 

χωρίς εκεί να µαζεύεται ο κόσµος για να ψυχαγωγηθεί ή να συµµετάσχει σε εµπόριο 

υπερτοπικής σηµασίας, εποµένως επειδή εκεί δεν υπήρχε τέτοιου τύπου κεντρικότητα 

θεωρήθηκε ότι τα καταστήµατα που υπάρχουν επί του µετώπου µπορούν να 

λειτουργήσουν στη βάση του ότι βρίσκονται σε περιοχή αµιγούς κατοικίας χωρίς να 

υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης του πλαισίου. 

Αυτή είναι η άποψή µου. Τώρα από εκεί και πέρα αν θεωρείτε ότι 

πρέπει να υπάρξει µια µελέτη µε τελείως άλλη κατεύθυνση η οποία θα πάρει και το 

βάρος µιας τελείως άλλη πρότασης, προφανώς αυτό είναι δικαίωµά σας και δικαίωµα 

οποιουδήποτε πολίτη δηλαδή όχι µόνο κάποιου δηµοτικού άρχοντα. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Κοσκολέτος έχει τον λόγο. 

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Κύριε Πατρίκιε καλησπέρα. Θα ήθελα να σας κάνω µια ερώτηση 

και θα ήθελα µια απάντηση για να ξέρω πως θα συνεχίσουµε τη συζήτηση. Κυρίως θα 

ήθελα την απάντηση γιατί υπάρχει µια κατεύθυνση στη µελέτη. Θεωρούµε ότι είναι 

καταδικαστέο το να υπάρχει γενικότερα µια κατεύθυνση προς τη χρήση γενικής 

κατοικίας;  

  Γιατί από ό,τι βλέπω προσπαθούµε –και δεν λέω µε κακία τη λέξη- να 

ενοχοποιήσουµε αν πάµε να χαρακτηρίσουµε κάποια Οικοδοµικά Τετράγωνα ή κάποια 

οικόπεδα από αµιγούς κατοικίας σε γενικής κατοικίας. Θα ήθελα να µου απαντήσετε 

σε αυτό για να ξέρω πως θα συνεχίσουµε τη συζήτηση.  
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Γ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Βεβαίως. Η γενική κατοικία δεν είναι από µόνο του όπως και 

τίποτε… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μισό λεπτό κ. Πατρίκιε και η κα Γκούµα. 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Μιας και είναι µε τις χρήσεις γης για να µπορέσει όλος ο κόσµος να 

αντιλαµβάνεται τη µελέτη, µπορούµε να βάλουµε λίγο στο τραπέζι τις έννοιες; 

∆ηλαδή ο κόσµος ακούει «αµιγούς κατοικίας» και καταλαβαίνει ότι χωράει 

υπνοδωµάτιο, τραπεζαρία, κουζίνα. Ακούει «γενικής κατοικίας» και καταλαβαίνει ότι 

χωράει γραφείο, µαγαζί και τα λοιπά. Να τα βάλουµε λίγο στην επιστηµονική τους 

έννοια να µπορέσετε να απαντήσετε ταυτόχρονα και στον κ. Κοσκολέτο και να 

συνεχίσουµε µια συζήτηση χωρίς να λέµε…; Ευχαριστώ. 

Γ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Έχετε δίκιο. Η αµιγής κατοικία περιλαµβάνει προφανώς την κατοικία 

και διάφορες άλλες χρήσεις που συνάδουν µε την κατοικία και λειτουργούν για την 

εξυπηρέτησή της, δηλαδή καταστήµατα επιπέδου γειτονιάς: µπακάλικα, µανάβικα, 

φούρνος, κάποια γραφεία όπως φωτοτυπίες, κάποια γραφεία δικηγορικά, τέτοια 

πράγµατα τα οποία κατ' αρχήν δεν φέρουν όχληση στην περιοχή πρώτον και 

δεύτερον δεν λειτουργούν δηµιουργώντας ανάγκες ιδιαίτερης προσέγγισης όπως τα 

καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος. Αυτά επιτρέπονται στην αµιγής κατοικία. 

Αυτά που δεν επιτρέπονται είναι ιδιαίτερες χρήσεις όπως ξενοδοχεία, όπως 

αναψυκτήρια, ταβέρνες, µπαρ, εστιατόρια και τα λοιπά και γενικώς ό,τι θα µπορούσε 

να επιφέρει όχληση στην περιοχή άµεση ή έµµεση, έµµεση δηλαδή µε την 

συγκέντρωση κυκλοφορίας. 

  Η γενική κατοικία δεν είναι καταδικαστέα. Όµως πρέπει να υπάρχει ένα 

κράµα ανάµεσα στο κέντρο µιας πόλης όπου εκεί µπορεί να αναπτυχθεί η γενική 

κατοικία διότι το χρειάζεται για τη ζωτικότητα της πόλης και οικονοµικά αλλά και σε 

επίπεδο βιωσιµότητας και στην περιφέρεια όπου χρειάζονται αντιθέτως άλλες 

συνθήκες πιο ήπιας λειτουργίας, ώστε να µπορεί να υπάρξει η ανασυγκρότηση του 

εργατικού δυναµικού στο πλαίσιο της κατοίκησής του, να βρίσκεται σε ένα ήπιο 

περιβάλλον να µπορεί να χαρεί το πάρκο του, να µπορεί να παίξουν τα παιδιά έστω 

και στο δρόµο, έτσι ώστε να υπάρχουν ήπιες συνθήκες διαβίωσης. 

  Ταυτόχρονα µε την γενική κατοικία στο συγκεκριµένο Προεδρικό 

∆ιάταγµα έρχεται όπως σας είπα πριν και η δυνατότητα µορφολογικά να 

δηµιουργηθούν διαφορετικοί όροι, δηλαδή να υπάρξουν καταστήµατα στο ισόγειο µε 

πατάρι, γεγονός που αλλάζει τελείως τα χαρακτηριστικά της γειτονιάς. Αν αυτό 

ΑΔΑ: ΒΛ1ΒΩΗΓ-ΑΙΠ



 35 

επεκταθεί σε όλο τον οικισµό, τότε ο οικισµός δεν θα έχει διακριτές ενότητες 

ανάµεσα στο κέντρο και στην περιφέρεια.  

  Θα είναι όλος ένας οικισµός όπου θα επιτρέπονται τα πάντα και 

κινδυνεύει ακριβώς επειδή έχει αυτή τη  µορφολογία και πιθανό θα έλξει -σε κάποια 

συγκεκριµένη στιγµή και µπορεί και για λίγο, αλλά θα το δούµε αυτό γιατί και σε όλες 

τις περιπτώσεις που έχουν γίνει αυτά, έχουν γίνει για λίγο-  χρήσεις τέτοιες και στην 

εποχή µας αυτό είναι πολύ εύκολο, δηλαδή να ανοίξει κανείς ένα µπαρ και ας το 

κλείσει µετά, δεν είναι κάτι που έχει πολύ µεγάλο κόστος και στην αναζήτηση του 

κόσµου να βρει µια επαγγελµατική διέξοδο µπορεί να γεµίσει όλος ο οικισµός µε 

τέτοιες χρήσεις, επειδή ακριβώς έχει αυτή τη µορφολογία και τελικά όλος ο 

προσφυγικός – παραδοσιακός οικισµός να γίνει ένα θεµατικό πάρκο αναψυχής και 

διασκέδασης. Θα πλήξει πολύ έντονα την κατοικία και θα αλλάξει άρδην τον 

χαρακτήρα της πόλης. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Στην Πλάκα … 

Γ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Και στην Πλάκα έχουν διαµορφωθεί όροι. Η Πλάκα ήταν το πρώτο 

παράδειγµα το οποίο είχε πάρα πολλές αστοχίες και υπήρξε και αναθεώρηση αυτών 

των όρων και σήµερα δεν ισχύουν τα ίδια πράγµατα. Έφυγαν τα µπαρ, έχει αλλάξει η 

περιοχή … 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Γ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Να σας πω κάτι; Είναι δικαίωµα της πόλης να αποφασίζει την 

ταυτότητά της. Αν η πόλη επιδιώκει να είναι πόλος έλξης µέσα στο λεκανοπέδιο µιας 

διαδικασίας αναψυχής και αυτό πραγµατικά είναι απόφαση της πόλης και της 

ταυτότητάς της, εγώ δεν µπορώ να πω κάτι άλλο. Αλλά καταλαβαίνω ότι η πόλη 

θέλει να κατοικήσει στον προσφυγικό οικισµό και αυτή ήταν η τάση µέχρι πρόσφατα.  

  Αυτό προσπάθησα στη βάση και του υφιστάµενου Προεδρικού 

∆ιατάγµατος να διαφυλάξω µε ορισµένες λογικές εξαιρέσεις εκεί όπου πραγµατικά 

έπρεπε να γίνουν. 

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Εποµένως έχουµε µια κατεύθυνση στο να µπλέξουµε οµοιόµορφα 

τη γενική µε την αµιγούς κατοικίας έτσι ώστε να υπάρχει µια αρµονία του κέντρου. 

Το θέµα είναι ότι εύλογα δηµιουργούνται κάποιες διαµαρτυρίες κατοίκων και απλά 

εγώ θα ήθελα να ρωτήσω δυο πράγµατα. 

  Πρώτον, αναφέρεται µέσα στο Προεδρικό ∆ιάταγµα πρώτον ότι 

επιτρέπεται εάν δεν υπάρχει εξάντληση συντελεστή 4ος όροφος. 
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Γ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Σε αυτά τα οποία είναι φτιαγµένα προ του Προεδρικού ∆ιατάγµατος, 

όχι σε αυτά που γίνονται από το Προεδρικό ∆ιάταγµα και µετά. 

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Ναι.  

Γ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Εγώ αντιθέτως δίνω στη µελέτη αυτή τη δυνατότητα να εξαντληθεί 

ο συντελεστής και µε τους τρεις ορόφους, δίνω τη δυνατότητα σταδιακής 

προσέγγισης ώστε να εξαντληθεί ο συντελεστής γιατί πραγµατικά είναι άδικο και 

κοροϊδία για τον πολίτη να του δίνεις ένα συντελεστή και να µην µπορεί να τον 

εξαντλήσει από τους άλλους όρους που προκύπτουν. Και πραγµατικά αυτό το είδα ως 

αντίφαση και δίνω τη δυνατότητα εξάντλησης, αλλά όχι µε όροφο. Όροφος δίνεται 

µόνο σε όσα είχαν χτιστεί πριν από το Προεδρικό ∆ιάταγµα και µάλιστα µε 

συγκεκριµένο περιορισµό. 

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Ωραία. Και κάτι τελευταίο: επειδή όπως βλέπουµε το σχέδιο του 

προσφυγικού συνοικισµού δεν ακολουθεί την οµοιοµορφία του κέντρου, δηλαδή 

αυτό το ωοειδές της πλατείας που υπάρχει και των γύρω - γύρω Οικοδοµικών 

Τετραγώνων, παρά υπάρχει όπως ο κάναβος που είπαµε δεξιά που πηγαίνει προς την 

εθνική οδό, ή προς το γήπεδο της ΑΕΚ. Είναι λογικό ότι από τη στιγµή που υπάρχουν 

και για να µην κρυβόµαστε τώρα όλα γίνονται για εµπορικότητα, είναι αυτό που είπε 

πριν ο κ. Τοµπούλογλου για το θέµα της Βρυούλων η οποία είναι πραγµατικά ένας 

δρόµος ο οποίος έχει και επισκεψιµότητα και κίνηση είναι ένας δρόµος κυκλοφορίας, 

είναι δρόµος εισόδου προς το κέντρο της πόλης, όπως επίσης υπάρχουν και κάποιες 

προτάσεις που γίνονται για κάποια οικόπεδα, τα οποία είναι σαν να δηµιουργούν µια 

νέα κατάσταση κι ένα καινούργιο δεδοµένο. 

  Προφανώς σήµερα δεν θα πάρουµε κάποια τελική απόφαση, θα γίνουν 

κάποιες προτάσεις και το θέµα θα ξανάρθει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για να 

καταλήξουµε, αλλά µήπως θα έπρεπε να σκεφτούµε ότι όπως υπάρχει το πλέγµα στα 

Οικοδοµικά Τετράγωνα… δεν ξέρω αν βλέπετε … 

Γ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Τα βλέπω όλα και τα έχω περπατήσει όλα. 

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Ωραία. Υπάρχει λοιπόν µια αµιγής κατοικία στα Οικοδοµικά 

Τετράγωνα 15, 16, 34, 17, 18, 14 αµιγούς κατοικίας καθαρά. Βλέπουµε ότι µε 

πρόσωπο στη Μαιάνδρου υπάρχουν οικόπεδα τα οποία έχουν γενική κατοικία που 

σηµαίνει ότι µπορεί κάποιος να εκµεταλλευτεί το χώρο του κατάλληλα. Για ποιο λόγο 

δεν υπάρχει και στην Καισαρείας το αντίστοιχο που είναι κάτι που οριοθετεί αφού 

θέλουµε να φτιάξουµε κάτι, το οποίο να είναι σε αντιστοιχία.  
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  Οµοίως όπως υπάρχει προς την πάνω πλευρά του κέντρου της 

Φιλαδέλφειας δηλαδή προς την Τρυπιά αυτή η εµπορικότητα που λέµε, µήπως θα 

έπρεπε να υπάρχει και στην κάτω, η οδός Σµύρνης για παράδειγµα είναι ένας δρόµος 

επίσης ταχείας κυκλοφορίας, δηλαδή κάπως να επαναπροσδιορίζαµε λίγο αυτό το 

πράγµα το οποίο θέλουµε τελικά να έχουµε. 

(∆ιαλογικές συζητήσεις - Κλειστά Πρακτικά) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα αποφασίσει κ. Κοσκολέτο στο τέλος. Ο κ. 

Μπόβος έχει τον λόγο. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι στις 4/10/1999 όταν µαζεύτηκαν οι σοφοί για να 

συζητήσουν το Προεδρικό ∆ιάταγµα είχα πει τούτο: κύριοι της Επιτροπής, 

ακούγοντας τους δυο πρώτους τον κ. Μπάρδη και την κα Ζώη, πίστεψα ότι 

σχεδιάζαµε µια νέα πόλη και πραγµατικά η ευχή µου ήταν να υλοποιηθεί άµεσα. Όταν 

µίλησε ο κ. Μπαϊρακτάρης, ο κ. Παπάζογλου µας προσγείωσαν στην πραγµατικότητα. 

Έρχοµαι και σήµερα, χωρίς να θέλω να χαϊδέψω τα αυτιά κανενός, ένα Προεδρικό 

∆ιάταγµα είναι δύσκολο πολύ δύσκολο να αλλάξει.  

  Σήµερα κ. Πρόεδρε και κα ∆ήµαρχε κληθήκαµε εδώ για την 

επικαιροποίηση της τότε εισήγησης. Ακούστηκαν τόσα και πρέπει αυτά τα τόσα που 

ακούστηκαν, προσεκτικά να µπουν σε κάποια εισήγηση. Εποµένως δεν υπάρχει 

επικαιροποίηση της τότε εισήγησης, που καλώς ή κακώς από το 2003 έπρεπε να είχε 

έρθει. Ή σήµερα θα συµφωνήσουµε µε την κα Ματσουκά η οποία είπε να ακουστούν 

όλες οι προτάσεις και να µαζευτούµε ξανά εδώ να πάρουµε µια νέα απόφαση όχι 

επικαιροποίησης επαναλαµβάνω της προηγούµενης απόφασης, διότι δεν οδηγεί 

πουθενά. Και στην πορεία θα ανοίξει η όρεξη και πολλών άλλων συνδηµοτών µας να 

αλλάξουν από αµιγής σε γενική κατοικία. 

  Άκουσα τον κ. Πατρίκιο και όλους σας µε σεβασµό και είπε ότι δεν 

µπορεί να γίνει τίποτε σε ορισµένες περιπτώσεις. Μην παίξουµε µε τον πόνο του 

κόσµου, θα είναι λάθος µας. Έχουµε κύριοι τη δυνατότητα -τη διάθεση µπορεί να την 

έχουµε- να µετατραπεί από αµιγής σε γενική κατοικία; Εάν την έχουµε όπως είναι στη 

Χαλκηδόνα κατά κάποιο τρόπο, µπορεί να γίνει και να συζητήσουµε σε νέες βάσεις. 

Αλλιώς να λέµε ότι «η κα Αντωνακάκη …» έχει δίκιο η γυναίκα που λέει γιατί να µην 

µπορεί να ανοίξει το καφενείο εκεί δίπλα;  

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) 
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Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Κυρία Αντωνακάκη δεν είναι κακό να το κάνετε καφενείο. Ήταν κακό 

να ανοίξει;  

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Κύριε Μπόβο µην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ.  

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Κύριε προεδρεύοντα εγώ σέβοµαι τον συνδηµότη και ακούω τον 

προβληµατισµό του και έχω υποχρέωση να πορευτώ µε τον προβληµατισµό των 

δηµοτών όχι εγώ να χαϊδέψω τα αυτιά κανενός. Είναι ξεκάθαρη η θέση µου σε όλη 

µου τη ζωή. Ή αναλαµβάνουµε την ευθύνη και λέµε κ. Πατρίκιε µπορεί να γίνει αυτό 

το πράγµα; Αφού εσείς διαβεβαιώσατε ότι ό,τι και να λέµε εδώ για ορισµένους, δεν 

πρόκειται να γίνει. Μπορεί να γυρίσει από αµιγή σε γενική κατοικία; Εκεί να σταθούµε 

κύριοι συνάδελφοι και κα ∆ήµαρχε και να το µελετήσουµε. Θα πω όµως κάτι: 

κατηγορήθηκε η ∆ήµαρχος ότι δεν έκανε διαβούλευση. Έκανε και ήµουν εκεί. 

∆υστυχώς ο νόµος λέει οι 43 εκπρόσωποι των τοπικών φορέων ήταν. Την πρώτη 

χρονιά µαζεύτηκαν 80 γιατί ήταν καινούργιο, µετά δεν µαζευόταν κανένας.  

  Και ως εκ τούτου πάτερ Αλεβιζάκη είχατε έρθει κι εσείς στη 

διαβούλευση είπατε τα δικά σας µε σεβασµό. Κύριοι εγώ δεν  θέλω να πω τίποτε 

άλλο, µην κοροϊδεύουµε τον κόσµο επαναλαµβάνω αν έχουµε τη δύναµη να 

σταθούµε και να τροποποιήσουµε από αµιγή σε γενική κατοικία για να τελειώσει αυτό 

το παραµύθι. ∆εν είναι δυνατό να εµπαίζουµε τον κ. Παπαϊωάννου, διότι είπε ο κ. 

Πατρίκιος «δεν γίνεται». ∆εν είναι δυνατό να εµπαίζουµε την κυρία, δεν γίνεται.  

  Ή θα κάνουµε για όλους να µπορέσουµε να εξυπηρετήσουµε τον 

κόσµο το γενικότερο σύνολο, ή όχι µεµονωµένες περιπτώσεις. ∆ιότι θα έρθουν οι 

ίδιοι και θα µας κατηγορήσουν ότι επιλεκτικά κάνατε οποιαδήποτε κίνηση. Κυρία 

∆ήµαρχε δεν έχουµε επικαιροποίηση σήµερα της τότε απόφασης. ∆ιότι αν σταθούµε 

εκεί, παύει όλη η συζήτηση.  

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούµε κ. Μπόβο. Η κα ∆ήµαρχος έχει τον λόγο. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Μπόβο έχετε απόλυτο δίκιο σε όλα αυτά που είπατε, όµως εµείς 

εδώ απόψε δεν είµαστε να επικαιροποιήσουµε το 2003. Κάναµε την προσπάθειά µας, 

κάνατε διαβουλεύσεις, είχε έρθει ο κ. Πατρίκιος τέσσερις φορές ο άνθρωπος, κάναµε 

τη διαβούλευσή  µας µέσα από τον "Καλλικράτη" όπως προέβλεπε ο νόµος, κάναµε 

κάποιες διορθώσεις, ακούστηκαν, τα περάσαµε, τα έχουµε εδώ µελετηµένα. Κάποια 

από αυτά τα αιτήµατα ίσως να µην έχουν εξεταστεί ακόµη και να µπορούµε να τα 

περάσουµε, γιατί να µην το κάνουµε αυτό. Γιατί κάποια αιτήµατα να µην περάσουν;  
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  ∆εν επικαιροποιούµε αυτή τη στιγµή στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο το 

2003, έχουν περάσει δέκα χρόνια και είναι άδικο και εν πάση περιπτώσει να πω και 

κάτι έτσι όπως το σκέφτοµαι; Όταν γίνεται ένας οικισµός, γίνεται σε ένα 

συγκεκριµένο σηµείο µαζικά. Αυτό το διάσπαρτο «εσύ είσαι έτσι, εσύ είσαι αλλιώς» 

αυτό δεν γίνεται ο ένας απέναντι στον άλλον να µαλώνουν και να αισθάνονται άδικοι.  

  Εµείς είµαστε απόψε εδώ να ακούσουµε και όλες τις άλλες προτάσεις, 

να δούµε αν µπορούµε να τις περάσουµε και πρέπει να τελειώσει το θέµα σήµερα και 

να µας πει ο κ. Πατρίκιος που είναι εδώ, ο οποίος ο άνθρωπος έρχεται όποτε τον 

καλούµε να µας πει αν µπορούµε και αυτό που µπορούµε να το ψηφίσουµε και 

σήµερα. Εγώ αυτό θέλω να πω και να τελειώνει η ιστορία και η αγωνία των 

ανθρώπων. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Η κα Γκούµα έχει τον λόγο. 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Επειδή θέλω να τοποθετηθώ µήπως να γίνουν πρώτα οι 

ερωτήσεις; 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Όχι κα Γκούµα έχετε τον λόγο, παρακαλώ. 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ευχαριστώ. Εγώ θα ξεκινήσω … 

Γ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Συγνώµη µήπως να δώσω κάποιες απαντήσεις και να αποσυρθώ εγώ 

από την κουβέντα; Εκτός αν τεθούν ερωτήσεις και να τοποθετηθούν µετά οι 

δηµοτικοί σύµβουλοι; 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: ∆εν θα είναι καλό κ. Πατρίκιε να ακούσετε τα ερωτήµατα; 

Γ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Εγώ δεν έχω κανένα λόγο να απαντήσω στις τοποθετήσεις των 

δηµοτικών συµβούλων και των Παρατάξεων. Μόνο στις ερωτήσεις που µου τέθηκαν, 

δεν έχω κανένα λόγο να απαντήσω στις τοποθετήσεις. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Μέσα από το διάλογο ο οποίος γίνεται µπορεί να τεθούν και 

ορισµένα ερωτήµατα που θα είναι εύλογο να απαντήσετε. 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ή προτάσεις. 

Γ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Ό,τι νοµίζετε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Κυρία Γκούµα να αφήσουµε λίγο την κυρία; Παρακαλώ έχετε τον 

λόγο. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Κύριε Πατρίκιε, στα σπίτια που πήραµε τις άδειες για να κάνουµε τα 

προσφυγικά έχω κι εγώ κάνει ένα τέτοιο σπίτι στην Ιωνίας, για να πάρουµε τις άδειες 

φυσικά περάσαµε και σωλήνες για φυσικό αέριο. Κάποιος δρόµος δεν έχει περάσει το 
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φυσικό αέριο και έχουµε πρόβληµα. Σήµερα υπάρχει πρόβληµα ενέργειας, η ∆ΕΗ 

αυξάνεται και τα λοιπά, το κοστολόγιο είναι πάρα πολύ µεγάλο. 

  Εγώ έχω ένα ερώτηµα: εάν µπορούσαµε στον προσφυγικό οικισµό στα 

κεραµίδια να κρύψουµε κατά κάποιο τρόπο όπως κι αλλού το έχω δει µέσα ηλιακούς 

θερµοσίφωνες ώστε να έχουµε µε την  ηλιακή ενέργεια το ζεστό νερό. Αυτό λέτε ότι 

θα µπορούσε να περάσει σε µια επικαιροποίηση ή σε µια τροποποίηση του 

Προεδρικού ∆ιατάγµατος;  

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Η κα Γκούµα έχει τον λόγο. 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εγώ θέλω να ξεκινήσω από το γεγονός ότι ο προσφυγικός 

οικισµός που πάρθηκε η απόφαση το ‘27 δεν θυµάµαι πότε ολοκληρώθηκε, κατά τη 

γνώµη µου είναι πραγµατικά έχει ένα πολύ µεγάλο αρχιτεκτονικό και πολεοδοµικό 

ενδιαφέρον γιατί ήταν ένα από τα ελάχιστα παραδείγµατα στην Ελλάδα που 

σχεδιάζεται και χτίζεται από το κράτος µια ολόκληρη περιοχή, που δεν πιάνει πλέον 

µια γειτονιά, γιατί όταν λέµε για γειτονιά εννοούµε πέντε Τετράγωνα, µια εκκλησία 

και άµα γινόταν και κανά σχολείο, γινόταν!  

  Πιάνει µια ολόκληρη περιοχή που πολύ γρήγορα αναγνωρίστηκε και ως 

∆ήµος και αν θυµάστε ξεχωριστός από την αρχή µε τη Χαλκηδόνα και τα λοιπά. 

∆ηλαδή µπήκαν σε ένα δρόµο αυτά. 

Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πραγµατικά έχει ένα ουσιαστικό 

αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον και το πώς χειρίστηκαν τις χρήσεις γης γιατί υπήρχαν και 

τότε σχεδιασµένα από την αρχή κτήρια τα οποία θα φιλοξενούσαν εµπορικές χρήσεις 

της εποχής στο βαθµό θα έλεγα της αµιγούς κατοικίας µε την έννοια της γειτονιάς, 

δηλαδή το µπακάλικο, ο φούρνος, η ράφτρα … και έµπαιναν έτσι.  

 (∆ιαλογικές συζητήσεις) 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ένα άλλο που θα ήθελα να αναφέρω γιατί εµένα µου είχε 

προκαλέσει πολύ µεγάλη εντύπωση ότι στη Σχολή το είχα µελετήσει είχα κάνει 

εργασία για την Φιλαδέλφεια για τον προσφυγικό οικισµό είναι ότι είχαν οκτώ 

διαφορετικούς τύπους σπιτιών. Ήταν οκτώ διαφορετικοί τύποι, ο ένας µε τον άλλον 

καµία σχέση. Είχαν διαφορετικά υλικά δοµικά, είχαν µια συνολική µελέτη. 

  Βέβαια παρ' όλα αυτά χρειάστηκε να γίνει γρήγορα ένας οικισµός για 

να φιλοξενήσει πρόσφυγες οι οποίοι έµεναν σε παράγκες, έµεναν στο πουθενά, 

έµεναν κάπου που δεν γνώριζε το κράτος και δεν είχαν αποκατασταθεί ως 

πρόσφυγες. Αυτό σηµαίνει ότι έγιναν και γρήγορα, έγιναν και οικονοµικά, δηλαδή 
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κάπου δόθηκαν περισσότερα χρήµατα και µπόρεσαν να φτιάξουν κάποια σπίτι πιο 

καλά, κάπου όχι έγιναν σε µια διάρκεια… Θυµάστε από την ιστορία ’27 µε ’33 είναι 

µια περίοδος που πότε έχουν χρήµατα, πότε δεν έχουν, πότε βάζουν πότε δεν 

βάζουν, έτσι γίνεται σιγά - σιγά.  

Να δικαιολογηθώ. Τα λέω αυτά, γιατί καλούµαστε να υπερασπιστούµε 

µέσα από Προεδρικό ∆ιάταγµα τον παραδοσιακό χαρακτήρα του προσφυγικού 

συνοικισµού, γι' αυτό αναφέρω τα ιστορικά και επειδή πολύ πρόσφατα γίναµε 

καλλικρατικός αυτό σηµαίνει ότι και η Νέα Χαλκηδόνα και η Νέα Φιλαδέλφεια και οι 

κάτοικοι συνολικά της περιοχής που µπορεί να µην αναφέρονται στον προσφυγικό 

οικισµό έχουν τον λόγο να σχηµατίσουν άποψη γι' αυτή τη µελέτη. Γι' αυτό 

προσπαθώ λίγο να το πιάσω πιο σφαιρικά και µε συγχωρείτε για τον χρόνο που 

παίρνω γι' αυτό. 

Λοιπόν έγιναν οικονοµικά και έγιναν και γρήγορα. Αυτό σηµαίνει ότι 

όταν δουλεύεις µε πέτρα και  µε τα τότε δοµικά υλικά, θα κάνεις πιο µικρά παράθυρα 

δεν θα τα µεγαλώσεις πολύ, χρειάζεται κάτι πιο ακριβό για να µπορέσεις να ανοίξεις 

ένα παράθυρο στην πέτρα.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ κύριε, αφήστε τη δηµοτική σύµβουλο να πει την άποψή 

της. Συνεχίστε κα Γκούµα. 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κάποιος από τους δηµοτικούς συµβούλους του τρώω τον χρόνο 

του; Όχι, εντάξει. Θα παρακαλέσω όµως για να µπορέσω να ολοκληρώσω πιο 

γρήγορα να µην σταµατάτε και τον ειρµό της σκέψης µου γιατί το πολύ – πολύ να 

ξεκινήσω από την αρχή, δεν υπάρχει πρόβληµα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κυρία Γκούµα απευθυνθείτε προς το Προεδρείο και πέστε αυτά που 

θέλετε να πείτε. 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εντάξει όµως χάνω και τον ειρµό µου και τρώω και χρόνο αυτή τη 

στιγµή. Ως εκ τούτου αυτά όλα πρέπει να τα λάβεις υπόψη σου για να µπορέσεις να 

πει ότι «Ναι, κυρίες και κύριοι 90 χρόνια µετά θέλω να διατηρήσω τον προσφυγικό 

χαρακτήρα, αλλά έχω τουαλέτες, έχω πλυντήρια, έχω ανάγκη από µεγαλύτερο 

φωτισµό, έχω άλλες ανάγκες» εκεί θέλω να καταλήξω. Και έχω κι άλλες ανάγκες και 

έχω και άλλες οικονοµικές δυνατότητες στο να συντηρήσω το σπίτι, στο να φτιάξω 

parking, στο να φτιάξω το νέο οίκηµά µου. ∆εν µου δίνει τα λεφτά το κράτος όπως 
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τότε για να βάλω το ξύλινο, λέω ένα παράδειγµα που ήδη έχει λυθεί από την 

πρόταση, το καλό το ενεργειακό κούφωµα.  

  Αυτό είναι ένα θέµα που µπορεί να αναφέρεται στην εισήγηση αλλά 

δεν αναφέρθηκε εισηγητικά, ήταν ένα θέµα που κατά τη γνώµη µου πρέπει να 

αναφερθεί και πρέπει να είναι στο πίσω µέρος του µυαλού όλων. Εκτός αυτών που 

βλέπουν µονάχα την ιδιωτική τους περιουσία και πως µπορούν να την αξιοποιήσουν 

καλύτερα σήµερα. Μόνο αυτοί µπορεί να µην ενδιαφέρονται για την αρχιτεκτονική 

τους. 

  Το θέµα είναι ότι παραλάβαµε µια αρχιτεκτονική κληρονοµιά και 

οφείλουµε να παραδώσουµε µια αρχιτεκτονική κληρονοµιά και το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο είναι ο πολιτικός φορέας που θα διαµορφώσει την άποψη να 

γνωµοδοτήσει στο Υπουργείο και στο Συµβούλιο της Επικρατείας. 

Ένα δεύτερο όσον αφορά τις χρήσεις γης. Στο θέµα αυτό πρέπει να 

είµαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Για εµένα είναι υπεραρκετές οι χρήσεις γης στο 

προσφυγικό οικισµό. Θέλω να πω ότι δεν είµαστε Μονεµβασία, δεν είµαστε περιοχή 

της επαρχίας της Ελλάδας, είναι άλλο το ένα άλλο το άλλο και δεν είµαστε το κέντρο 

της πρωτεύουσας ή της συµπρωτεύουσας. Είναι διαφορετικά πράγµατα. 

Η ανάγκη το κέντρο να µεταµορφωθεί σε εµπορικό κέντρο, γίνεται 

γιατί ήδη υπάρχει όχληση, υπάρχει κίνηση, υπάρχουν γεγονότα, υπάρχουν συνθήκες 

οι οποίες αποτρέπουν την κατοίκηση.  

Η Πλάκα δεν µπορούσε να διατηρηθεί µε το να έχει σπιτάκια. Η Νέα 

Ιωνία, η περιοχή των προσφυγικών που είναι σπιτάκια 30 τ.µ. µε µέγιστο ύψος 2,40 

δεν µπορεί σήµερα να φιλοξενήσει κάτοικο, να οικήσει σε αυτό το µέρος ένας 

άνθρωπος και εφόσον δεν υπάρχουν χρήµατα να το γκρεµίσουν και να φτιάξουν κάτι 

άλλο, θα γίνει µια µπουάτ, θα γίνει ό,τι νά ‘ ναι. Έτσι γίνεται. Είναι οι ανάγκες που 

διαµορφώνουν το περιβάλλον στο οποίο ζούµε. 

Και θέλω να φέρω και κάποια παραδείγµατα γιατί εδώ είναι 

αντικειµενικό ότι βλέπουµε µια εµπορική κίνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια, βλέπουµε µια 

«εµπορική» -το βάζω εντός εισαγωγικών γιατί είναι εν µέσω οικονοµικής κρίσης- 

άνθηση στη Νέα Φιλαδέλφεια, η οποία γίνεται για πάρα πολλούς λόγους, η οποία 

χρειάζεται µεγάλη µελέτη αν θέλεις να θέσεις επιστηµονικά τα «γιατί», παρ' όλα αυτά 

τη βλέπουµε και ως ιδιώτες θέλουµε να την καρπωθούµε. Ειδικότερα όταν έχουµε να 

καρπωθούµε από αυτήν. 
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Εγώ όµως θα φέρω κάποια παραδείγµατα. Και θα φέρω το παράδειγµα 

του Γκάζι, του Ψυρρή, περιοχές οι οποίες ήταν ιστορικές, παραδοσιακές, είχαν 

χαρακτήρα, είχαν εµπορική ανάπτυξη, άλλαξαν οι όροι δόµησης, καταστράφηκε ο 

ιστορικός αρχιτεκτονικός χαρακτήρας, έφυγαν γιατί δέκα χρόνια το πολύ αντέχει 

αυτό δεν είσαι κέντρο της Αθήνας να έχει το µεγαθήριο του Ζάρα 20 χρόνια, οι 

ανάγκες αλλάζουν στο εµπόριο, ο κόσµος δεν θέλει να πηγαίνει στον ίδιο ∆ήµο να 

παίρνει το αµάξι του. Άλλο πράγµα είναι να κατέβει στο Μοναστηράκι ή στο Θησείο, 

έχει αποτυπωθεί στη µνήµη µας το να κατεβαίνει στο κέντρο της πόλης σου. Είναι 

άλλο πράγµα αυτό και είναι άλλο πράγµα –θα µε συγχωρήσετε που θα την αναφέρω 

έτσι τη Φιλαδέλφεια αλλά έτσι τη νιώθω- ένα χωριό δίπλα στην Αθήνα από 

πρόσφυγες. Είναι άλλο πράγµα.  

Αν θυµάστε όσοι γνωρίζετε την ιστορία της Φιλαδέλφειας και της 

Χαλκηδόνας είχε ξανά εµπορική άνθηση, είχε αναφορές στον κινηµατογράφο, στο 

θέατρο, παντού. Σήµερα αυτός ο κύκλος γίνεται πολύ πιο γρήγορα. Στο Γκάζι και στο 

Ψυρρή διήρκεσε δέκα χρόνια. Όταν έφυγαν οι εµπορικές χρήσεις τι έµεινε; Ποιος πάει 

τώρα; Είναι ερείπιο.  

Με συγχωρείτε πάρα πολύ που πλατειάζω αλλά επειδή είναι το 

επιστηµονικό µου αντικείµενο τέτοιο, µπορώ να βάλω δυο πράγµατα παραπάνω στη 

σκέψη σας και µόνο σε αυτή.  

Λοιπόν µένει ερείπιο, µένει ένα φάντασµα πόλης πίσω. Εµείς δεν 

θέλουµε να µείνει ένα φάντασµα πόλης πίσω. Θέλουµε να µείνει ο παραδοσιακός 

χαρακτήρας των προσφύγων. Αυτό είναι το κέντρο της Φιλαδέλφειας, όπως θα 

θέλαµε να µείνει και ο χαρακτήρας του αρχιτέκτονα Κωνσταντινίδη που έκανε τις 

εργατικές πολυκατοικίες, ο οποίος χαρακτήρας έχει αλλοιωθεί όχι από ιδιωτική 

πρωτοβουλία. Είναι ωραίο να αλλοιώνεται κάτι από ιδιωτική πρωτοβουλία, µπαίνουν 

χρώµατα, µπαίνει ζωή.  

Και για να ολοκληρώσω θέλω να πω κάτι. Για παράδειγµα στη 

Βρυούλων, φέρνω κάποια παραδείγµατα για να καταλάβετε το κλείσιµό  µου, εάν την 

επιφορτίσουµε επιπλέον µε εµπορικές χρήσεις, στη Βρυούλων λέω ένα παράδειγµα 

ενός δρόµος ο οποίος είναι … 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κυρία Γκούµα µου επιτρέπετε; Επειδή συµφωνούµε σε πάρα πολλά 

σε αυτά που µας προτείνει ο µελετητής, έχετε καµία αντίρρηση; 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ναι. 
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Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Μπορείτε να µας πείτε να µας διευκολύνετε; 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Επειδή θέλω να πω αυτά που τα θεωρώ πιο σηµαντικά… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά έχει πλατειάσει πάρα πολύ, µην µονοπωλήσει την 

κουβέντα. 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Θα µιλήσω γενικά γιατί δυστυχώς εµένα δεν µου έχει ξαναδοθεί ο 

λόγος να µιλήσω, µιας και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αν και ό,τι θα έλεγα εκεί 

θα το µετέφερα κι εδώ, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ήταν 11 η ώρα το πρωί και 

είχα ειδοποιήσει ότι δεν µπορούσα να πάω, µιας και µε διακόψατε και το θυµήθηκα. 

Βέβαια δεν µπορούσα να πάω γιατί δουλεύουµε ορισµένες φορές. Όχι πάντα, µην 

αγχώνεστε, ορισµένες φορές! 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κυρία Γκούµα ολοκληρώστε σας παρακαλώ. 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Όσον αφορά την Βρυούλων. Είναι ένας δρόµος αυξηµένης 

κυκλοφορίας, είναι ένας δρόµος που συνδέει τις περιοχές που συνδέονται από την 

εθνική όχι  µόνο µε τη Φιλαδέλφεια αλλά µε τα βόρεια, φεύγεις από εκεί µπαίνεις 

σχεδόν σε άλλο τµήµα της Περιφέρειας, αν επιφορτιστεί επιπλέον µε εµπορικές 

χρήσεις µπορείτε να φανταστείτε την κίνηση και τα διπλοπαρκαρισµένα;  

  ∆ηλαδή αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν φτάνει µια µελέτη 

χρήσεων γης και κάποιων µορφολογικών στοιχείων. Πρέπει να συνάδει µια 

κυκλοφοριακή µελέτη, τι µέτρα θα πάρει ο ∆ήµος για αποσυµφόρηση του κέντρου 

που αρχίζει να έχει ένα  πιο έντονο εµπορικό χαρακτήρα, πολλές πόλεις έχουν κάνει 

parking πιο έξω και συνδέονται µε λεωφορεία µε τοπική συγκοινωνία µε το κέντρο, 

γίνονται πρωτοβουλίες και υπάρχει και µια κυκλοφοριακή µελέτη πάντα, που εδώ δεν 

υπάρχει αυτή τη στιγµή.  ∆εν έχει έρθει ποτέ κα ∆ήµαρχε.  

  Ακούµε τέσσερα χρόνια ότι υπάρχει, ότι έχει τελειώσει και ότι δεν 

µπορεί να έρθει στα γραφεία. Ωραία, κυκλοφοριακή µελέτη υπάρχει, θέλω να σας 

γνωστοποιήσω δεν την ξέρουµε δεν την έχουµε δει και δεν έχει κατατεθεί σε 

ψηφοφορία, ούτε καν προς ενηµέρωση. Θυµάµαι τον κ. Κοσκολέτο εδώ και τρία 

χρόνια στην Ποιότητας Ζωής λέει «που είναι η κυκλοφοριακή µελέτη» «έτοιµη είναι 

στο Τεχνικό Τµήµα». Πόσο δύσκολο είναι να µεταφερθεί βρε παιδιά; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύρια Γκούµα σας κάνω τρίτη φορά παράκληση, ολοκληρώστε. 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Τέλος πάντων δεν θα πω άλλα για να µην σας πάρω τον χρόνο, 

πιστεύω ότι τα ειδικότερα θέµατα επειδή πραγµατικά η κουβέντα έχει ανοίξει και έχει 
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να πει και κόσµος πολύς από ό,τι έχει φανεί ζητάνε τον λόγο, πιστεύω ότι ειδικότερα 

δεν θέλω να πάρω άλλο τον χρόνο, όποτε θέλετε να τα βάλουµε. 

  Ένα τελευταίο µε συγχωρείτε πάρα πολύ, όσον αφορά τα µπαλκόνια 

αν µπορούσαµε να βρούµε ένα τρόπο… συµφωνώ µε την Βάλια µε αυτό που έβαλε 

γιατί είναι ανάγκη που την επιβάλλει η σύγχρονη ζωή και οι συνθήκες και να δούµε 

για τα µπαλκόνια θα µπορούσαµε να προτείνουµε τρόπο σύνδεσης µη πακτωµένο, 

λέω εγώ. Τα µπαλκονάκια πρέπει να είναι στενά σε µήκος, µπαίνει το ένα δίπλα στο 

άλλο. Μπορούµε να βρούµε τρόπο σύνδεσης αυτό το  µισό µέτρο που να µην είναι 

πακτωµένο;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να είναι ενιαίο εννοείτε. 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ναι να είναι ενιαίο. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Μηχανικός δεν είστε; 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ναι. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆εν ξέρετε το όλο σύστηµα … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λέει να βρούµε τρόπο να µην είναι έτσι. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Τι τρόπο να βρούµε, όταν έχει προταθεί έτσι. 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Υπάρχουν τρόποι. Υπάρχουν τρόποι, που µπορούµε να κάνουµε 

κάτι. Εάν χαρακτηριστεί ως πρόχειρη κατασκευή, δεν θα µας το περάσουν. Αν 

χαρακτηριστεί ως µόνιµη κατασκευή, δεν θα µας το περάσουν. Μπορούµε να βρούµε; 

Γι' αυτό λέω ένα µη πακτωµένο, να είναι µη µόνιµη. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει κα Γκούµα σας ευχαριστούµε πολύ. Η κα Κοσµά έχει τον λόγο. 

ΣΤ. ΚΟΣΜΑ: Κύριοι συνάδελφοι θέλω να θυµίσω ότι επί δηµαρχίας Κόντου η 

απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας επέστρεψε στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. για να 

τεκµηριωθεί µε πολεοδοµική µελέτη. Ωστόσο ο ∆ήµος ενόχλησε πάρα πολλές φορές 

αλλά δυστυχώς µας έστειλαν να αναλάβουµε εµείς να κάνουµε τη µελέτη.  

  Τότε η ∆ηµοτική Αρχή απευθύνθηκε στο Πολυτεχνείο γιατί πιστεύαµε 

ότι η εξειδικευµένη οµάδα του Πολυτεχνείου θα µπορέσει να δώσει µια λύση σε αυτή 

την πολεοδοµική µελέτη. Θέλω να πω ότι δεν µπορούµε όλοι να είµαστε ειδικοί σε 

όλα, δεν µπορούµε να τα ξέρουµε όλα γι' αυτό υπάρχουν οι επιστήµονες, οι 

αρχιτέκτονες, οι πολεοδόµοι, οι µηχανικοί και τα λοιπά.  

  Πιστεύω ότι τα σηµεία που θίγει αυτή η µελέτη είναι εµπεριστατωµένα 

και έχουν γίνει από πραγµατικά εξειδικευµένους ανθρώπους που οφείλω να δείξω µια 
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εµπιστοσύνη. Γιατί δεν γνωρίζω και γι' αυτό παίρνουµε την οµάδα αυτή για να µας 

δώσει τα φώτα της και να σχεδιάσει για την πόλη µας. 

Ωστόσο επειδή υπάρχουν προβλήµατα πολιτών, που ακούγονται και 

σήµερα έχουν ακουστεί µέχρι το 2012 από ό,τι άκουσα από τον κ. Πατρίκιο και τα 

έχει δει, αν µπορούµε να ακούσουµε και τους πολίτες να διαβιβαστούν κι αυτά στο 

Υ.Π.Ε.Κ.Α. και να συµπεριληφθούν στην πολεοδοµική µελέτη που θα γίνει. 

Ωστόσο θα πρέπει να µην ξεχνάµε, διότι όλοι εµείς γνωρίζουµε ότι οι 

καθυστερήσεις και οι αναβολές δυστυχώς εκκρεµούν και µπαίνουν στο αρχείο. Αν 

θέλουµε να γίνει κάτι για την πόλη µας θα πρέπει να το δούµε νοµίζω µε ενωτικό 

πνεύµα και όχι µεµονωµένα για να δούµε κάποιοι κάτοικοι αν είναι δικοί µας, ή δεν 

είναι δικοί µας. Εγώ έτσι το βλέπω και καταθέτω αυτή την τοποθέτησή µου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα Αγαγιώτου έχει τον λόγο. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Θα µε συγχωρήσετε οι συνάδελφοι της Φιλαδέλφειας που θα 

τοποθετηθώ κι εγώ παρ' όλο που είµαι από τη Χαλκηδόνα, θέλω να κάνω όµως µια 

γενική τοποθέτηση.  Να πω ότι πραγµατικά µε αυτό το Προεδρικό ∆ιάταγµα 

διατηρήσατε τη φυσιογνωµία της πόλης σε µια εποχή που η Χαλκηδόνα από  µια 

όµορφη γειτονιά, έγινε µια Κυψέλη και µάλιστα θέλω να πω εδώ ότι θυµάµαι σε 

κάποιο Συµβούλιο ο συνάδελφος ο κ. Κουτσάκης ο οποίος τότε παρ' όλο που ήταν 

στη ∆ιοίκηση, είχε κάνει µια πρόταση τουλάχιστον να παρθεί απόφαση από το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο να διατηρηθεί χαµηλό το ύψος και ούτε αυτό δεν είχε καν τεθεί, 

δεν είχαν δεχτεί τότε να τεθεί σε ψηφοφορία, η τότε ∆ηµοτική Αρχή.  

Θέλω να πω µε αυτό ότι είναι πολύ σηµαντικό νοµίζω για όλη την 

ανάπτυξη της πόλης, ακόµη και ο καθένας αν δει το µικροσυµφέρον του, ο καθένας 

που έχει περιουσία στην πόλη, νοµίζω ότι η Νέα Φιλαδέλφεια έχει κερδίσει από αυτό 

το Προεδρικό ∆ιάταγµα, οι περιουσίες όλων έχουν αναβαθµιστεί ενώ σε αντίθετη 

περίπτωση θα είχατε εδώ µεγαθήρια, τις γνωστές πολυκατοικίες που αν λίγο πάτε 

παρακάτω στη Χαλκηδόνα θα δείτε κάτι τέρατα 25 µ. σε πλάτος, σε φάρδος. Ένα 

αίσχος. 

Νοµίζω ότι µε βάση αυτό, αυτό που θα πρέπει να σκεφτούµε και θέλω 

να σηµειώσω κάτι που άκουσα από την κα Γκούµα και συµφωνώ απόλυτα, ότι 

παραλάβαµε µια αρχιτεκτονική κληρονοµιά και έχουµε σήµερα  υποχρέωση να 

παραδώσουµε κι εµείς ένα χαρακτήρα συγκεκριµένο. Καταλαβαίνω ότι µέσα σε µια 

γενική ρύθµιση που γίνεται, τα συµφέροντα κάποιων µπορεί οριακά να θίγονται.  
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Εµείς εδώ σα ∆ηµοτικό Συµβούλιο σίγουρα δεν θα πρέπει –το εκτιµώ 

αυτό που είπε ο κ. Μπόβος- να χαϊδέψουµε αυτιά, εµείς σήµερα πρέπει να δούµε το 

συνολικό συµφέρον της πόλης, να κάνουµε τις βελτιώσεις όπως η επιστηµονική 

οµάδα µας λέει, αλλά προς Θεού πρέπει όλοι να το δούµε µε πολύ µεγάλη ευθύνη ότι 

δεν θα πρέπει να αλλάξει αυτή η φυσιογνωµία. 

Έχουµε πολύ πικρή εµπειρία από τη Χαλκηδόνα, νοµίζω ότι τα βλέπετε 

κι εσείς και εµένα αυτή θα είναι η γενική µου τοποθέτηση στο θέµα. Σας ευχαριστώ 

πολύ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Γρετζελιάς έχει τον λόγο. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι χαίροµαι για όσα ακούω για το 

Προεδρικό ∆ιάταγµα, που στη συντριπτική πλειοψηφία των διατάξεων πρόβλεψη των 

ειδικών όρων δόµησης, έχει πετύχει. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αυτής της 

επιτυχίας, πέρα από τις όποιες παραλείψεις, αβλεψίες ή λάθη που ανθρώπινα είναι και 

στον πιο τέλειο νόµο, είναι το γεγονός ότι σήµερα που υπάρχει κρίση, δεν υπάρχει η 

δυνατότητα ανεύρεσης είτε οικοπέδου προς πώληση, είτε διαµερίσµατος προς αγορά. 

Ενώ πολλά άλλα κτήρια του ΓΟΚ είναι είτε άδεια, είτε η τιµή πώλησης αυτών των 

οικηµάτων έχει πέσει κατακόρυφα. 

∆εύτερο σηµείο σε αυτή την επιτυχία του οικισµού είναι ότι τα 

κρατάνε ιδιοκτήτες. Πολύ σηµαντικό για τους ίδιους, τα παιδιά τους, ή τους 

συνιδιοκτήτες που ήταν εντός αυτών.  

Αυτή τη στιγµή έχουµε κάποια δεδοµένα που θα πρέπει να τα λάβουµε 

σοβαρά υπόψη µας και δεν πρέπει να δίνουµε ελπίδες έωλες στον κόσµο όταν ήδη 

έχουµε προηγούµενο µε αυτό το διάταγµα την απόρριψη του Συµβουλίου της 

Επικρατείας παρ' ότι στις προτάσεις που είχαν γίνει τότε από το ∆ήµο και το ΣΧΟΠ 

κατά ένα µέρος είχε στοιχεία που έπρεπε να γίνουν δεκτά, αλλά επειδή 

επιβαρύνθηκαν οι προτάσεις και µε εκείνο και µε τούτο και µε τ’ άλλο, ήρθε το 

Συµβούλιο της Επικρατείας και λέει «απορρίπτεται και παρακαλείστε όπως κάνετε 

µελέτη εξειδικευµένη κατά περίπτωση». 

Θα πρέπει να πούµε από την άλλη µεριά ότι έχουµε ένα µελετητή που 

προσωπικά δεν τον ξέρω, ο οποίος έχει κάνει µια σοβαρή µελέτη γιατί έχω κατεβάσει 

από το διαδίκτυο όλα τα στοιχεία που τα έχετε κατά περίπτωση και τετράγωνα και 

γωνίες και αριστερά – δεξιά και προσπάθησα να µπω όσο το δυνατό βαθύτερα στις 

προτάσεις. 
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Προσωπικά πιστεύω και πρέπει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να έρθει στο 

ύψος της διαφύλαξης αυτού του παραδοσιακού οικισµού στην πόλη µας, που το 

βλέπετε και το συναντάµε κάθε µέρα, δέστε το κτήριο στον Τροχονόµο το καινούργιο 

που γίνεται,  που είναι ένα πανέµορφο κτήριο που δείχνει ποιοτικά χαρακτηριστικά –

σαν παράδειγµα το φέρνω που το συναντάµε όλοι µας- που αν ανοίξουν και τα 

περιφράγµατα που έχει και τα µαγαζιά που θα λειτουργήσουν από κάτω, θα είναι ένα 

στολίδι και µακάρι να είχαµε πολλά τέτοια κτήρια που τα συναντάµε σε πολλές χώρες 

της Ευρώπης. 

Οι προτάσεις των µελετητών είναι προς τη σωστή κατεύθυνση γιατί 

λύνουν βασικά ζητήµατα παραδείγµατος χάριν στην Ιωνίας εκείνα τα Τετράγωνα που 

κακώς µπήκαν στο περίγραµµα, ενώ δεν ήταν. Αυτά δηλαδή κατεβαίνοντας προς 

Χαλκηδόνα µετά το πάρκο αριστερά, όπου είναι και χτισµένες πολυκατοικίες που 

φτάνουν µέχρι την παλιά Σπηλιά. Πρέπει να εξαιρεθούν. 

Μια άλλη πρόταση προς τη θετική κατεύθυνση είναι η Φωκών που 

είναι διαδηµοτικός δρόµος, που από τη µία πλευρά προέβλεπε γενική κατοικία, δεν 

προέβλεπε από τη µεριά που έχουν χτιστεί και τα περισσότερα στη Φωκών από την 

απέναντι µεριά. Τα κουφώµατα. Τα κουφώµατα δυστυχώς το οικονοµικό κόστος του 

ποιοτικού ξύλου είναι πολύ υψηλότερο που επιβαρύνει τους δηµότες, είναι προς τη 

σωστή κατεύθυνση που προβλέπει τα πλαστικά µε το παραδοσιακό χρώµα, διότι 

υπάρχουν οι αποµιµήσεις οι οποίες συναντώνται παντού, δεν είναι κάτι παράλογο. Και 

µια σειρά άλλες διατάξεις. 

Επίσης το γεγονός που κάνει αποδεκτό στην Φαναρίου µε Καρκαλέµη 

είναι µέχρι τη µέση γενική κατοικία να φτάσει µέχρι τη Σµύρνης και ως γωνιαίο και θα 

κάνω και µια συγκεκριµένη πρόταση γιατί άκουσα µε πολύ προσοχή κάτι προτάσεις 

του κόσµου, που θα πρέπει να τις δούµε µε ευαισθησία και αν και εφόσον ο 

µελετητής τις δεχτεί, να τις εντάξουµε. 

Ένα άλλο παράδειγµα είναι το κτήριο του Λουκιδέλη η ταβέρνα. Επί 

της προσόψεως της πλατείας Κωνσταντινουπόλεως είναι γενική κατοικία, στο στενό 

Φλαβιανών που µένω κι εγώ υπάρχει κι ένα άλλο µαγαζί στο ίδιο κτήριο του 

Λουκιδέλη, αυτό λόγω του ότι βλέπει επί της Φλαβιανών, του το έκλεισαν διότι είναι 

αµιγής κατοικία.  

Πρώτη και σηµαντική ερώτηση: κτήρια γωνιαία που η συνιδιοκτησία 

έχει πόρτα και από τον ένα δρόµο και από τον άλλο, που ο ένας δρόµος είναι γενικής 
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κατοικίας και ο άλλος είναι αµιγής κατοικίας. Το ∆ίκαιο είναι το κτήριο ως όλο 

οικοδόµηµα του ιδίου οικοπέδου µε συνιδιοκτήτες ένα, δύο, τρεις, πέντε, δέκα να 

είναι γενικής κατοικίας. Γιατί; ∆εν µπορεί ο Λουκιδέλης –το αναφέρω επειδή τον 

ξέρουµε όλοι- από τη µεριά της Κωνσταντινουπόλεως αν πούµε «χτίζεις κι άλλο ένα 

όροφο» που δικαιούται να είναι 11,5 µ.  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Λέω το ίδιο κτήριο από τη µεριά της Κωνσταντινουπόλεως να είναι 

11,5 µ. γιατί στη γενική κατοικία είναι 11,5 µ. µε πατάρι και από τη µεριά της 

Φλαβιανών να είναι 10,5 µ. αµιγής κατοικία, δηλαδή θα έχουµε µια σκεπή. Πρέπει να 

είναι ενιαία στέγη. 

Υπάρχει το εξής κ. Πατρίκιε, µια κυρία εδώ πίσω η κα Αντωνακάκη η 

οποία έχει το γνωστό κτήριο που είχαµε τον Αθλητικό Οργανισµό. Μέσα στην πόλη 

µας υπάρχουν πριν την ψήφιση και την έγκριση του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 

διάφορα οικόπεδα όπως είναι του Καρκαλέµη, που έχουν χτίσει µε τις διατάξεις του 

ΓΟΚ.  

Πάω στην άλλη περίπτωση τώρα από του Καρκαλέµη, Φαναρίου και 

Σµύρνης πάω στη ∆αβάκη και Καισαρείας. Υπάρχουν κτήρια σαν της κας 

Αντωνακάκη, που έχουν χτιστεί πριν –προσέξτε πριν, όχι να αρχίσει τώρα ο 

Γρετζελιάς να πάει σε ένα οικόπεδο και να χτίσει µε τις διατάξεις του ΓΟΚ 

πενταόροφο- χτίζει το σπίτι της πριν µε συντελεστή που δεν επιβαρύνει τον 

ψηφισµένο συντελεστή δια του ∆ιατάγµατος 1,4 δεν το επιβαρύνει για να πούµε ότι 

θα το εξαιρέσουµε. Τέτοια σπίτια µπορεί να είναι δέκα, είκοσι µέσα στη Φιλαδέλφεια. 

Αυτές οι περιπτώσεις που είναι κτισµένα και είναι καινούργια σπίτια 

δεν µιλάµε για παλιά, γιατί και το ένα και το άλλο και δεν ξέρω ποια άλλα µπορεί να 

φανταστεί ο καθένας, ξέρεις ∆ανάη υπάρχουν µπορεί και στο σοκάκι το δικό σου να 

υπάρχουν, αυτά ως εκ της πραγµατικότητας, ως εκ της µη επιβάρυνσης των όρων 

δόµησης του συντελεστή δόµησης, που δεν πρόκειται να γκρεµιστούν και να θέλει η 

Αντωνακάκη να το γκρεµίσει και ο γιος της, ούτε σε εκατό χρόνια όσο θα ζουν οι 

άνθρωποι θα το γκρεµίσουν. Αν γκρεµιστεί θα είναι πεπαλαιωµένο όπως το δικό µου 

ή το δικό σου και του καθένα µετά από εκατό χρόνια, γιατί άλλαξαν οι συνθήκες να 

το κάνουµε γυάλινο ή να το κάνουµε ξύλινο.  

Λέω αν µπορούµε να επισηµάνουµε προσθετικά σε αυτή την εισήγηση 

και τις περιπτώσεις αυτών, ή µε µια γενική διάταξη, αφού  µας πείτε πρώτα ότι θα 

ΑΔΑ: ΒΛ1ΒΩΗΓ-ΑΙΠ



 50 

µπορούσαµε να το εντάξουµε µε ένα Παράρτηµα ή να µας πείτε απόψε εδώ να 

καταγραφεί στα πρακτικά και να γραφτεί και στην απόφασή µας, ότι οικοδοµές 

προϋπάρχουσες του ∆ιατάγµατος που δεν επιβαρύνουν να παραµείνουν ως έχουν 

όπου κι αν βρίσκονται, είτε σα γενικής κατοικίας, ή αλλού µπορεί να είναι αµιγής 

κατοικίας.  

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: (Ερώτηση εκτός µικροφώνου) Μιλάτε και για το καφενείο του 

συνεργάτη σας του κ. ∆αϊσπάγκου; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Ποιο είναι το καφενείο; 

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Ο ∆αϊσπάγκος κάποτε είχε ένα καφενείο. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Που; Οδό πες µου. 

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Κάνετε πως δεν θυµάστε; ∆ίπλα στο µαγαζί µου … 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Εκεί που είναι ο φούρνος τώρα. 

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Αναφέρεστε και γι' αυτό το κτήριο ή το εξαιρείτε αυτό; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: ∆εν κατάλαβα. Γιατί είναι ντροπή ο ∆αϊσπάγκος που είναι φίλος 

µου; Πως το αναφέρετε το όνοµα;  Είναι ιδιοκτήτης ο ∆αϊσπάγκος;  

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: ∆εν καταλάβατε. Είπα ότι είχε το καφενείο, διατηρούσε το 

καφενείο. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Ως ενοικιαστής. 

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Ως ενοικιαστής. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Παραδείγµατος χάριν αυτό το κτήριο που είναι εκεί … 

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Αυτό είναι 40 χρόνια. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Είναι προϋπάρχον του ∆ιατάγµατος. ∆εν κάνουµε εξαιρέσεις, λέω 

αν έχουµε είκοσι – τριάντα κτήρια µέσα στην πόλη χτισµένα όχι σαν παραδοσιακά 

παλιά προσφυγικά, προϋπάρχοντα, να παραµείνουν υπό τη µορφή που έχουν. Και 

µάλιστα για να διασφαλιστούµε µην σηκώσει κανείς παντιέρα και σηκώνει ορόφους, 

να πούµε το εξής: σε περίπτωση κατεδάφισης αυτών, εντάσσεται στους όρους 

δόµησης της γύρω περιοχής.  

  Αν η κα Αντωνακάκη θέλει να το γκρεµίσει γιατί ο γιος της θέλει ένα 

ξύλινο χαµηλό, το γκρεµίζεις; Καλά κάνεις, χάνεις τετραγωνικά … 

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Μιλάτε για το συγκεκριµένο κτήριο που στεγαζόταν κάποτε το 

καφενείο του κ. ∆αϊσπάγκου θέλετε να πείτε ότι έχει την ίδια λογική … 
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Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: ∆ιαφέρει; 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Του Καρκαλέµη είναι µια νέα οικοδοµή η Λήµνος; 

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Σαφώς. Τι εννοείτε µια νέα οικοδοµή;  Είναι προ του Προεδρικού 

∆ιατάγµατος.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Προ του Προεδρικού, αλλά είναι µια νέα οικοδοµή ένα νεότατο 

κτήριο, άµα το δούµε και από τη συντήρησή του είναι πάγερο, πιο γερό και από το 

σπίτι σου και το σπίτι µου. Θέλω να πω, αυτό το σπίτι το οικοδόµηµα … 

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Και αυτό πρέπει να εξαιρεθεί πάντως. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Λέω λοιπόν τέτοιες οικοδοµές προϋπάρχουσες ανεγερθείσες µε 1,4 

συντελεστή που δεν επιβαρύνουν τους όρους δόµησης που και µε το ∆ιάταγµα είναι 

1,4 να εξαιρεθούν. Στην περίπτωση κατεδάφισής τους για να ανοικοδοµηθούν εκ 

βάθρων, θα εµπίπτουν στις γενικές και ειδικές διατάξεις που ισχύουν για όλα. 

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι αλλά το συγκεκριµένο καφενείο που προανέφερα είναι µέσα 

στην καρδιά του προσφυγικού συνοικισµού, είναι καθαρά αµιγούς κατοικίας και οι 

δυο δρόµοι γιατί είναι πεζόδροµοι.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Γραµµένε, επειδή συνεχώς αναφέρετε το όνοµα ∆αϊσπάγκου, 

κατ' αρχήν ο ∆αϊσπάγκος δεν είναι ιδιοκτήτης. Καλά θα κάνατε να λέγατε το όνοµα 

του ιδιοκτήτη.  

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Για να καταλάβετε … 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Πες καλύτερα «δίπλα από το Bon-Bon» και κατάλαβαν όλοι.  

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Ένα κτήριο φούρνου δεν επιτρεπόταν ούτε καν … 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Προσέξτε µε, µε την κοινή λογική σαν αυτό σαν του Καρκαλέµη, 

σαν της κας Αντωνανάκη δεν ξέρω ποιου άλλου υπάρχει περίπτωση στο άµεσο στο 

εγγύτερο µέλλον σε δέκα – είκοσι χρόνια να γκρεµιστούν; Αποκλείεται. Πολιτική είναι 

η τέχνη του εφικτού και χρειάζεται ρεαλισµός και υπέρβαση ηµών να δώσουµε λύση 

στους πολίτες. Είκοσι – τριάντα σπίτια που δεν θα χτιστούν πολυκατοικίες, είναι 

προϋπάρχουσες οικοδοµές.  

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Να βαφτιστούν λοιπόν γενικής κατοικίας. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Όχι, ως έχουν. ∆εν ξέρω, µπορεί να είναι και γενικής κατοικίας. 

Εγώ λέω: σε αυτό το ερώτηµα, το υποβάλλω στον κ. Πατρίκιο, αν µας πει γίνεται ως 
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εξαίρεση να το κάνουµε. Αν µας πει δεν γίνεται, παρακαλώ πάρα πολύ θα πρέπει να 

πάµε µε τους όρους των τροποποιήσεων που λέει, να µην το επιβαρύνουµε γιατί θα 

απορριφθεί µε την εξειδικευµένη µελέτη, συν εκείνα τα οποία έχει αποδεχτεί. Αυτή 

είναι η τοποθέτησή  µου κ. Πρόεδρε και καλό θα είναι ας δώσει την απάντηση γιατί 

θα λύσει και απορίες για όλους µας µήπως βρεθεί µια λύση και γι' αυτές τις 

περιπτώσεις. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε. Η κα ∆ήµαρχος έχει τον λόγο. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Να ρωτήσω λίγο κάτι; Όλη αυτή η κατάσταση µε τον προσφυγικό και 

όπως έγινε η µελέτη και χωρίστηκαν οι µεν µε τους δε, πως ξεκίνησε και από ποιον 

ξεκίνησε; Που τώρα πρέπει να δικαιώσουµε τους κατοίκους; Ρωτάω, δηλαδή πως 

ξεκίνησε όλο αυτό; Ρωτάω απλά. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) ΣΧΟΠ τότε – ΣΧΟΠ και τώρα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Προχωράµε. Κάποιος άλλος συνάδελφος;  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ξεκίνησε δηλαδή ένας προσφυγικός οικισµός ο οποίος ήταν 

µοιρασµένος στο χάρτη σε λαβύρινθο; Αυτό ρωτάω. Λαβύρινθος είναι! ∆εν µπορεί να 

επιτρέπεται το ένα και να µην επιτρέπεται το άλλο.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: ∆ηλαδή άµα ανοίξει ένας οίκος ανοχής πρέπει να ανοίξουµε 

πενήντα; 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι, να µας απαντήσει ο µελετητής. Ρωτάω πως ξεκίνησε και γιατί 

αυτή τη στιγµή ερχόµαστε εδώ για να λύσουµε προβλήµατα του κόσµου, που ο ένας 

είναι αδικηµένος και ο άλλος όχι. Ρωτάω απλά, έτσι να µου λύσετε µια απορία. Ας 

κάνατε ένα λόφο προσφυγικό. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Νικολόπουλος έχει τον λόγο. 

Φ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι θεωρώ ότι η 

τροποποίηση του Προεδρικού ∆ιατάγµατος είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Με την 

ψήφιση του Προεδρικού το 2001 σίγουρα υπήρξαν αδικίες τις ανέφερε και η κα 

∆ανάη να µην τα ξαναλέµε, πιστεύω για να έχει αποτέλεσµα δεν πρέπει να βάλουµε 

µεγάλο φορτίο πάνω στην τροποποίηση. ∆ιότι τότε θα έχουµε ατυχές αποτέλεσµα. 

Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλος συνάδελφος; Ο κ. Βαλασσάς έχει τον λόγο. 
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Β. ΒΑΛΑΣΣΑΣ: Ένα ερώτηµα για τον µελετητή. Επιτρέπεται στη γενική κατοικία να 

έχουµε πρατήρια βενζίνης στον προσφυγικό οικισµό; Γιατί νοµίζω περιλαµβάνεται 

εδώ.  

Γ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Οι θεσµοθετηµένες χρήσεις γης όπως αναφέρονται στο Προεδρικό 

∆ιάταγµα υπάρχουν και σε ένα σχέδιο της µελέτης από αυτά που έχω καταθέσει. 

Υπάρχουν υφιστάµενες χρήσεις και είναι οµαδοποιηµένες. ∆ηλαδή κι εκεί που 

επιτρέπεται η γενική κατοικία, επιτρέπεται µε περιορισµούς. ∆εν επιτρέπεται πουθενά 

ανεξέλεγκτα η γενική κατοικία. Λέει: Α. περίπτωση γενική κατοικία µε εξαίρεση αυτά, 

Β. περίπτωση γενική κατοικία µε εξαίρεση αυτά, Γ. περίπτωση γενική κατοικία που 

αφορά µόνο βιοτεχνικά καταστήµατα. Γιατί αυτή η µορφή υπήρχε παλιά και ήθελε ο 

νοµοθέτης να διατηρήσει. Και όπου υπάρχει γενική κατοικία υπάρχει µε 

συγκεκριµένους προσδιορισµούς, δεν είναι εντελώς ανεξέλεγκτη. 

  Σε σχέση µε αυτό που είπε ο κ. Γρετζελιάς θα πρέπει να ιδωθεί σε 

σχέση και µε τη θέση του κτηρίου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συγνώµη κ. Πατρίκιε που σας διακόπτω. Να τελειώσουν όλοι οι 

οµιλητές και στο τέλος να συνοψίσετε και να πείτε την άποψή σας. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι – όχι εγώ µια απάντηση θα ήθελα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κάποιος άλλος συνάδελφος για πρωτολογία; Όχι. Κάποιος δηµότης που 

θέλει τον λόγο; Παρακαλώ ο κ. Μαγκλάρας. 

Θ. ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ: Καλησπέρα κ. Πρόεδρε και κα ∆ήµαρχε. Το θέµα µας απασχολεί 

από το 2003 να ξεκινήσω λοιπόν απαντώντας και σε κάποιες ερωτήσεις της κας 

∆ηµάρχου. Έχω κατ' αρχήν στείλει ένα fax στο ∆ήµο, ελπίζω να το πήρατε, όπου έχω 

µέσα την πρότασή µου. Θεωρώ ότι θα διανεµηθεί. 

Παρατηρήσεις πάνω στη µελέτη διαχείρισης και αναβάθµισης του προσφυγικού 

συνοικισµού και διατύπωση προτάσεων σε σχέση και µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 

ΦΕΚ 467/∆/18-6-2001. 

Εισαγωγή 

 Κατ' αρχήν πρέπει κατά τη γνώµη µου να προσδιοριστούν οι γωνίες από τις 

οποίες θα εξετάσουµε το θέµα. Μετά τους σεισµούς του ’99 η τότε ∆ηµοτική 

Αρχή έθεσε το θέµα του προσφυγικού συνοικισµού σε διαβούλευση και 

εποµένως το Προεδρικό ∆ιάταγµα µπορεί να θεωρηθεί ότι ανταποκρίνεται στην 

άποψη όσων συµµετείχαν στη διαβούλευση αυτή που τελικά επικράτησε. Αυτό 
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δηµιούργησε µια υποχρέωση στην τότε ∆ηµοτική Αρχή µε όποια µορφή κι αν 

αυτή εµφανίστηκε στο µέλλον, ατοµικά ή σε συνδυασµό, να υπερασπίζεται το 

Προεδρικό ∆ιάταγµα διότι «δεινόν … βούληται». 

Όµως στη δηµοκρατία εµπεριέχεται και το δικαίωµα του ∆ήµου να σφάλλει 

βαριά. Το 2003 η τότε ∆ηµοτική Αρχή έχοντας άλλη άποψη για το Π.∆. όρισε 

µια Επιτροπή που θα πρότεινε τροποποιήσεις του Π.∆. στην οποία έκανα 

προτάσεις τροποποίησης που συνοδεύονταν από κάποιες προβλέψεις. Έχω το 

θλιβερό προνόµιο της επαλήθευσης των προβλέψεών µου και λέω «θλιβερό» 

διότι οι προβλέψεις ήταν ότι το αποτέλεσµα που είχε το Π.∆. στη πόλη θα ήταν 

δυσµενές, προβλέψεις που δεν οφείλονταν σε κάποιες προµηθεϊκές µου 

ιδιότητες απελθέτω απ' εµού, αλλά στην προσεκτική ανάγνωση του πρώτου 

τµήµατος της εισηγητικής έκθεσης του Π.∆., όπου επισηµαίνονταν εµµέσως 

πλην σαφώς όσα επισυνέβησαν. 

Οι προβλέψεις αυτές επιβεβαιώθηκαν αµέσως µετά τα πρώτα χρόνια εφαρµογής 

του όταν συνάδελφοι δείχνουν αδυναµία επίλυσης του εξ αρχής άλυτου 

κεντρικού προβλήµατος του 2:3 ή 4:3 ή 8:3 ίσον ακέραιος, όταν συµπολίτης 

µας αρχιτέκτων που συµµετείχε το 2003 στη διαµόρφωση των προτάσεων για 

την τροποποίησή του απορρίφθηκε από το Συµβούλιο της Επικρατείας το 2007 

µου είπε «εσύ Θόδωρε καλά µας τά ‘λεγες αλλά δυστυχώς εµείς δεν σε 

ακούσαµε», όσο και από τις διαπιστώσεις της τεχνικής έκθεσης της µελέτης του 

συνοικισµού του 2010, που εξετάζουµε τώρα. 

Εδώ ωστόσο πρέπει να παρατηρήσω ότι οι θεσµικές και λοιπά ρυθµίσεις του 

Π.∆. δεν έχουν οριστικοποιηθεί διαφορετικά το Συµβούλιο της Επικρατείας δεν 

θα ζητούσε εµµέσως πλην σαφώς τη σύνταξη µελέτης, ούτε και θα είχε λόγο 

ύπαρξης η µελέτη τεκµηρίωση για την αναγκαιότητα τροποποίησης του Π.∆. 

Πριν συνεχίσει κανείς την ανάγνωση του κειµένου αυτού και κυρίως να 

αποφασίσει περί του πρακτέου, θα πρέπει να έχει µελετήσει και την τεχνική 

έκθεση της µελέτης διαχείρισης και αναβάθµισης του προσφυγικού συνοικισµού 

και διατύπωση των προτάσεων σε σχέση µε το Π.∆., που αφορούν αυτές οι 

παρατηρήσεις. 

Η τεχνική έκθεση της µελέτης.  

Γενικά.  
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1. Στην τεχνική έκθεση εµφανίζονται οι όροι «πολυκατοικία» και «πρακτικές 

ελεύθερης αγοράς». Αν ο όρος πολυκατοικία αποδίδεται σε ένα κτήριο ή 

συγκρότηµα κτηρίων που έχει πολλούς ιδιοκτήτες, τότε ο συνοικισµός είναι 

πολυκατοικιοποιηµένος αφού αµέσως παρακάτω διαπιστώνεται  η 

πολυϊδιοκτησία των κατοικιών. Αν αποδίδεται απαξιωτικά και συλλήβδην σε 

κάποια απροσδιόριστη µορφή κτηρίων ή συγκροτηµάτων κτηρίων τότε είναι 

αυθαίρετος και αδόκιµος αφού υπάρχουν πλείστες όσες πολυκατοικίες που 

είναι ενδιαφέρουσες κατά τη δική µου αισθητική τουλάχιστον. Οποιοδήποτε 

κτήριο εφόσον ο συντελεστής δόµησης παραµένει στο 1,40 θα έχει την ίδια 

συνολική επιφάνεια και παραπλήσιο όγκο, είτε έχει την παραδοσιακή µορφή 

είτε όχι. Και εποµένως ο µύθος περί πολυκατοικοποίησης µε την αυθαίρετη 

αρνητική έννοια του όρου του συνοικισµού, από πλευράς επιφανείας ή όγκου 

κτηρίων καταρρέει. 

2. Οι ισχυρισµοί ότι η ανεξέλεγκτη δόµηση από την ελεύθερη αγορά θα έχει 

καταστροφικές συνέπειες στην οικοδόµηση του συνοικισµού δεν ευσταθούν, 

αφού η περιοχή είχε πάντα πολεοδοµικό σχέδιο και συγκεκριµένους όρους 

δόµησης. Η ελεύθερη αγορά εξάλλου αναφέρεστε στους δυο από τους τρεις 

προτεινόµενους τρόπους εξεύρεσης λύσης για τη βιωσιµότητα του οικισµού, 

έτσι η τυχόν απαξιωτική αναφορά του όρου, δηµιουργεί προβληµατισµούς για 

την εν γένει συγκρότηση αυτού που τον χρησιµοποιεί. 

3. Ο χαρακτηρισµός µερικών από τα υπάρχοντα κτήρια ως διατηρητέο 

δηµιουργεί κατά την τεχνική έκθεση της µελέτης ερωτηµατικά ως προς τα 

κριτήρια επιλογής. Αλλά ερωτηµατικά δηµιουργεί η όλη επιλεγείσα µέθοδος 

αφού το ΣΧΟΠ στην πράξη 25 της συνεδρίαση 17-2-2000 προτείνεται να 

εντοπιστούν όχι κτήρια αλλά Οικοδοµικά Τετράγωνα ή περιοχές κατά µήκος 

των οδικών αξόνων που διατηρούν ατόφιο το χαρακτήρα του ιστορικού 

συνοικισµού και να κηρυχθούν διατηρητέες, πρόταση που ενώ υπήρχε στο 

προεκλογικό πρόγραµµα της «Φιλαδελφικής συνεργασίας» του Αδαµόπουλου 

το 2002, εντούτοις δεν πήρε καθόλου υπόψη της η Επιτροπή που εισηγήθηκε 

κάποιες τροποποιήσεις του Π.∆. του 2003, τις οποίες τότε ανοιχτά 

χαρακτήρισα ως ασπιρίνες στον καρκίνο. ∆εν τα πήρε υπόψη της ούτε η 

τεχνική έκθεση που στην υπ’ αριθµ. 3.5. παράγραφο επιµένει στην επιλογή 

και χαρακτηρισµό ως διατηρητέων µεµονωµένων κτηρίων, χωρίς να θέτει 

ούτε αυτή σαφή κριτήρια επιλογής.  
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4. Η εισηγητική έκθεση του Προεδρικού ∆ιατάγµατος και η τεχνική έκθεση 

διαπιστώνουν ενώ το ρυµοτοµικό σχέδιο του οικισµού είναι άξιο προστασίας 

στα κτήρια δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα µορφολογικά στοιχεία. ∆εν υπάρχει 

δηλαδή αρχιτεκτονική κληρονοµιά πουθενά, τουλάχιστον αυτό λένε οι 

ειδήµονες ότι δεν υπάρχει αρχιτεκτονική κληρονοµιά. Πλην ίσως των 

φουρουσιών της προεξέχουσας στέγης δεν φαίνεται δηλαδή να υπάρχει κάτι 

από τα µορφολογικά στοιχεία των κτηρίων, που να αξίζει να προστατευτεί. 

Αντίθετα προς την παραπάνω διαπίστωση, οι επεµβάσεις του Π.∆. πέρα του 

καθορισµού χρήσεως γης, αφορούν κυρίως τα µορφολογικά στοιχεία των 

κτηρίων. Φαίνεται δηλαδή ότι τα φουρούσια της στέγης παρέσυραν και τα 

υπόλοιπα των κτηρίων, ενώ το ρυµοτοµικό σχέδιο του συνοικισµού κανείς 

ποτέ δεν διανοήθηκε να τροποποιήσει. 

Κατά τα λοιπά οι µελετητές διαπιστώνουν ότι στα 80ετή κτήρια του 

συνοικισµού εγκαταλείπονται από τους αρχικούς κατοίκους τους, δεν υπάρχει 

ενδιαφέρον για ενοικίαση και ο συνοικισµός στο σύνολό του εµφανίζει σηµάδια 

εγκατάλειψης και υποβάθµισης. Φαίνεται δηλαδή ότι οι παλιοί κάτοικοι του 

συνοικισµού αλλά και η ελεύθερη αγορά ψήφισαν κατά του Προεδρικού 

∆ιατάγµατος, µε τα πόδια δηλαδή φεύγοντας. 

Αλλά για ποιους λόγους συµβαίνουν αυτά; Μήπως είναι πλέον φανερό και 

προφανές ότι οι περιορισµοί που επιβλήθηκαν µε το Π.∆. συνέβαλλαν στη 

δηµιουργία αυτής της κατάστασης; Εντούτοις στην τεχνική έκθεση της µελέτης 

προτείνονται κι άλλοι περιορισµοί που δεν φαίνεται να συµβάλλουν στη λύση 

του προβλήµατος της εγκατάλειψης.  

Ενώ όσοι εξέτασαν επισταµένως τον ασθενή κατέληξαν στην ίδια διάγνωση, 

δηλαδή σύγχρονες στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας που έχουν αλλάξει 

όπως λέει η εισηγητική έκθεση του Π.∆. και ότι η αδυναµία προσαρµογής των 

κτηρίων στις νέες συνθήκες κατοίκησης συνεπάγεται τη σταδιακή εγκατάλειψή 

του από τις δυναµικές οµάδες του πληθυσµού, όπως λέει η παρούσα τεχνική 

έκθεση, από τη µελέτη προτίθεται να εξακολουθήσουµε να χορηγούµε στον 

ασθενή το φάρµακο που τον έχει φτάσει να πνέει τα λοίσθια, δηλαδή το Π.∆. 

και µάλιστα σε αυξηµένες δόσεις αυστηροποιώντας δηλαδή µε την ουσιαστική 

απαγόρευση της συνένωσης λόγου χάριν δύο ή περισσοτέρων οικοπέδων, αφού 

οι προτάσεις της Επιτροπής ακυρώνουν όλα τα πλεονεκτήµατα που προκύπτουν 
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από τη συνένωση, όπως λόγου χάριν εξοικονόµηση 15 τ.µ. περίπου ανά όροφο 

για κάθε κλιµακοστάσιο. 

Παράλληλα η τεχνική έκθεση εµµέσως πλην σαφώς ζητά το κόστος εκπόνησης 

ερευνών, σχεδίων, µελετών και τα λοιπά και τη σύνδεση και διατήρηση 

γραφείου προσφυγικού συνοικισµού, Μητρώο για κάθε κτήριο και τα λοιπά και 

το κόστος αποκατάστασης των κτηρίων που θα χαρακτηριστούν διατηρητέα 

εξακολουθεί να θεωρεί λύση την επιλογή αυτή, να αναληφθεί από την 

καχύποπτη ευρωπαϊκή Κοινότητα το ελλειµµατικό ελληνικό δηµόσιο και τον 

υποχρηµατοδοτούµενο ∆ήµο. 

Πρόταση.  

Γενικό περίγραµµα 

Όπως ξαναείπα στη δηµοκρατία εµπεριέχεται και το δικαίωµα του ∆ήµου να 

σφάλλει βαριά. Σήµερα φτάσαµε κατά τη γνώµη µου στο κρίσιµο σηµείο να 

πρέπει να παραδεχτούµε ότι το Π.∆. τελικά δηµιούργησε περισσότερα 

προβλήµατα από αυτά που εµφανίστηκαν ως προβλήµατα, που θα 

προσπαθούσε να λύσει και εποµένως να ζητήσουµε τη ριζική τροποποίησή του. 

Σήµερα δεν συζητάµε για ποιότητα ζωής, αλλά για την ύπαρξη ζωής στον 

συνοικισµό. ∆εν προβληµατιζόµαστε για την ανατροπή του ρυθµού πλήρους 

κενού µεταξύ των κτηρίων, αλλά και την αποτροπή διαρκούς κενού. Τα άχτιστα 

οικόπεδα πληγές χαίνουσες στον κορµό του συνοικισµού ζητούν θεραπεία και οι 

πρώην κάτοικοί  του που αναζήτησαν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης σε άλλες 

γειτονιές δεν είναι ίσως εφικτό να επιστρέψουν, το κύµα όµως εγκατάλειψης 

πρέπει να αναστραφεί. 

Η ριζική τροποποίηση που προτείνω βασίζεται στα εξής: 

1. Η εισήγηση του Προεδρικού ∆ιατάγµατος και της τεχνικής έκθεσης της 

µελέτης συµφωνούν στη διαπίστωση ενώ το ρυµοτοµικό σχέδιο του 

οικισµού είναι άξιο προστασίας, δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα µορφολογικά 

στοιχεία στα κτήρια, µε άλλα λόγια δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι από τα 

µορφολογικά στοιχεία των κτηρίων, που να αξίζει να προστατευτεί. Εξάλλου 

όποιος επιθυµεί να χτίσει το σπίτι του σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο 

Προεδρικό ∆ιάταγµα, κανείς ποτέ δεν τον εµπόδιζε. Ενώ µε το ∆ιάταγµα 

εµποδίζεται όποιος επιθυµεί να χτίσει το σπίτι του διαφορετικά. Αλλά µήπως 
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η επιβολή συγκεκριµένης αισθητικής ήταν πάντα ένα από τα χαρακτηριστικά 

των ολοκληρωτικών καθεστώτων;  

2. Με το Π.∆. οι ιδιοκτήτες του συνοικισµού κα ∆ήµαρχε, χωρίζονται σε τρεις 

κατηγορίες: εκείνους που έχτισαν µε οποιοδήποτε τρόπο ίδια µέσα 

αντιπαροχής τα οικόπεδά τους πριν την ισχύ του Π.∆., δίνοντας στα κτήρια 

τη µορφή που επιθυµούσαν εξαντλώντας το συντελεστή δόµησης, εκείνους 

που έχτισαν µε ίδια µέσα στα οικόπεδα πριν την ισχύ του Π.∆. δίνοντας στα 

κτήρια τη µορφή που επιθυµούσαν χωρίς να εξαντλήσουν το συντελεστή 

δόµησης επιφυλασσόµενοι να τον εξαντλήσουν στο µέλλον και εκείνους που 

είναι υποχρεωµένοι να χτίσουν σύµφωνα µε τους όρους του Π.∆. Οι 

παραπάνω 2 και 3 κατηγορίες πολιτών είναι φανερό ότι δεν έχουν δικαίωµα 

να δώσουν στη µορφή που επιθυµούν στα κτήρια που θα χτίσουν στα 

οικόπεδά τους µε οποιοδήποτε τρόπο εξαντλώντας το συντελεστή δόµησης 

όπως επιθυµούν.  

Οπότε τι γίνεται µε το άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του Συντάγµατος; Η προτεινόµενη 

ριζική τροποποίηση του Π.∆. συνίσταται στην κατάργηση του 1ου, 3ου, 4ου, 5ου, 

6ου και 7ου άρθρων του. Το άρθρο 2 που αναφέρεται στον καθορισµό χρήσεως 

γης, µπορεί να παραµείνει. ∆ιότι κατά τη γνώµη µου συµβάλλει στην 

αναβάθµιση της ποιότητας ζωής του συνοικισµού, αφού τροποποιηθεί σε ό,τι 

αφορά την επέκταση της γενικής κατοικίας ή εµπορικού κέντρου σε 

συγκεκριµένα οικοδοµικά τετράγωνα και οδούς, σύµφωνα µε τα παρακάτω. 

Εδώ λέµε κάποια πράγµατα τα οποία όµως έχουν αναφερθεί κατ’ επανάληψη και 

από πολλούς άλλους και δεν φρονώ ότι πρέπει να τα αναφέρω, τέλος πάντων. 

Η σηµερινή ∆ηµοτική Αρχή που περιλαµβάνει τη ∆ήµαρχο και ολόκληρο το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο βρίσκεται στο κρίσιµο σηµείο πέρα από ιδεοληψίες, 

µικροκοµµατικές σκοπιµότητες και προσωπικές δικαιώσεις να προχωρήσει στην 

αναγνώριση του λάθους του Π.∆. µε το οποίο κηρύχθηκε ο συνοικισµός 

διατηρητέος και να συναποφασίσει να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες στην 

κατεύθυνση της παραπάνω ριζικής τροποποίησής του. 

Αν παρά ταύτα επιλεγεί να µην καταργηθούν τα άρθρα 1, 3, 4, 5, 6 και 7 του 

Π.∆. πέρα από όσα αναφέρονται στην εισήγηση του ΣΧΟΠ που εγκρίθηκε 

αρµοδίως µε την πράξη 11 της 3ης συνεδρίασης του 2005 οι αλλαγές που είχα 

προτείνει το 2003 που κατά τη γνώµη µου τουλάχιστον κατ' αρχήν έπρεπε να 

γίνουν στο Προεδρικό ∆ιάταγµα, είναι οι εξής: 
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1. Η κατάργηση της παρ. 3 του άρθρου 3 που προβλέπει σε µερικά οικόπεδα 

κάλυψη 40%.  

2. Η κατάργηση της παρ. 6 του άρθρο 3 που δίνει δικαίωµα ανέγερσης τριών 

µόνο συνολικά ορόφων µε αντίστοιχη τροποποίηση της παρ. 7.  

Εδώ σας παρακαλώ πάρα πολύ κάνω µια παρέµβαση. Το 85% των οικιών του 

συνοικισµού είναι τετρακατοικίες. Αυτό θα πει ότι επιτρέποντας µόνο τρεις 

ορόφους, ο ένας από αυτούς πρέπει να φύγει. Το καταλαβαίνετε ή δεν το 

καταλαβαίνετε;  

Κατάργηση της παρ. 12 του άρθρου 3 που απαγορεύει τη δόµηση ορόφων σε 

εσοχή. Την τροποποίηση του παρ. 8 του άρθρου 3 µε τη δυνατότητα 

κατασκευής στέγης µόνο στα ορατά σηµεία από το δρόµο ή τµήµατα των 

οροφών. Κατάργηση της παρ. 13 του άρθρου 3 που απαγορεύει τη δηµιουργία 

πυλωτής στο ισόγειο. ∆ηλαδή µε συγχωρείτε πού θα παρκάρει ο άλλος; Που θα 

βάλει τα πράγµατά του; Θα κάνει ράµπα  να πάει στο υπόγειο; Τα προκήπια 

είναι στενά και οι ράµπες έχουν καταντήσει αστείες. 

Κατάργηση της παρ. 4 του άρθρου 4 που ρυθµίζει τα των εξωστών. Κατάργηση 

της παρ. 5.β. του άρθρου 4 που επιβάλλει τα ξύλινα εξώφυλλα, κατάργηση της 

παρ. 6 του άρθρου 4 που αφορά τις εγκαταστάσεις. Κατάργηση της παρ. 5 του 

άρθρου 5 και της παρ. 9 του άρθρου 6.  

Θέλω να επισηµάνω στη ∆ηµοτική Αρχή ότι τυχόν προτάσεις για γκάλοπ, 

δηµοψηφίσµατα που θα αναφέρονται σε όλους τους κατοίκους της πόλης, είναι 

εκ του πονηρού αφού η συζήτηση αφορά τις ιδιοκτησίες στον προσφυγικό 

οικισµό…». 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Μαγκλάρα συγνώµη έχετε πλατειάσει πάρα πολύ. Έπρεπε να το 

καταθέσετε, σας παρακαλώ πολύ τελειώστε. 

Θ. ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ: (∆ιαβάζει): 

«… Οι µελετητές διαπιστώνουν στα 8οετή κτήρια του συνοικισµού 

εγκαταλείπονται από τους αρχικούς τους κατοίκους δεν υπάρχει ενδιαφέρον για 

ενοικίαση και ο συνοικισµός στο σύνολό του εµφανίζει σηµάδια εγκατάλειψης 

και υποβάθµισης. Προβλέπω ότι βραχυπρόθεσµα το παραπάνω σε συνδυασµό 

µε τις επιβαρύνσεις που θεσπίστηκαν για την ιδιοκτησία, το µεγάλο γενικό 

ποσοστό ιδιοκατοίκησης, την υπογεννητικότητα και την ανεξέλεγκτη αθρόα 

εισροή προσφύγων και µεταναστών κάθε είδους στη χώρα, ο συνοικισµός 
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ακριβώς λόγω αυτής του της υποβάθµισης θα γίνει πάλι προσφυγικός µε την 

κυριολεκτική έννοια του όρου. 

Αν οι µέχρι σήµερα δυσµενείς προβλέψεις µου επαληθεύτηκαν, µήπως πρέπει εν 

προκειµένω να αποφασίσετε επί του πρακτέου να λάβετε σοβαρά υπόψη και 

αυτό το ενδεχόµενο;  

Ειδικά σηµεία.  

Αναγνώριση γενικών χαρακτηριστικών – ∆ιαπιστώσεις 

Ζητήµατα κυκλοφορίας και προσβάσεων. Τίθενται δυο ζητήµατα: οι συνθήκες 

στάθµευσης όπου αναφέρεται αυθαίρετα κατ’ εµέ ως θεµιτή τη σταδιακή 

επέκταση των πεζοδροµήσεων για τη λύση των οποίων εµπλέκεται και το θέµα 

της άγνωστο πως και πότε αξιοποίηση του χώρου του παλιού γηπέδου της ΑΕΚ, 

ενώ ταυτόχρονα προτείνει τη διαχείριση της υπερτοπικής κυκλοφορίας, τις 

προτάσεις για τη λύση του οποίου παραπέµπει στην κυκλοφοριακή µελέτη που 

θα αφορά το σύνολο της πόλης. 

Ο χαρακτήρας του προσφυγικού συνοικισµού ως παραδοσιακού, τοπικοί 

προβληµατισµοί και το πρόβληµα του ισχύοντος Π.∆.  

Εδώ προσδιορίζονται τρεις λόγοι που δεν … αυτή η ελεύθερη αγορά στον 

συνοικισµό: η πολυϊδιοκτησία των κατοικιών, η κατοικησιµότητα των κτηρίων 

και ο υλοποιηµένος οικοδοµικός όγκος. 

Ζητήµατα βιωσιµότητας των παλαιών προσφυγικών κτηρίων και του συνόλου 

του προσφυγικού συνοικισµού. Το αν ο χαρακτηρισµός του συνοικισµού ως 

παραδοσιακού τον προστάτευσε από το να πέσει στο έλεος της αντιπαροχής ή 

όχι, ο καθένας από εµάς µπορεί να το διαπιστώσει διαβάζοντας τις πινακίδες 

των κτηρίων που βρίσκονται στο στάδιο της ανέγερσης ή έχουν ήδη ανεγερθεί 

σύµφωνα µε τους όρους του Π.∆. Σχεδόν όλα τα νέα κτήρια έχουν γίνει είτε µε 

τη µέθοδο της αντιπαροχής, είτε µε την εξαγορά από τον επιχειρηµατία όλων 

των επιµέρους δικαιωµάτων ιδιοκτησιών. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αδυναµία 

διανοµής του συντελεστή δόµησης λόγω του επιτρεποµένου  µεγίστου αριθµού 

ορόφων, καθώς και την αδυναµία εξάντλησης σε δύο ορόφους λόγω του µικρού 

ποσοστού κάλυψης. 

Ζητήµατα κεντρικών δηµόσιων χώρων 
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Όσον αφορά τις προτεινόµενες λύσεις έχω να παρατηρήσω τα εξής: 

υπογειοποίηση της ∆εκελείας φαίνεται να προκρίνεται ως η λύση εκείνη που θα 

συµβάλλει περισσότερο από τις άλλες στη δηµιουργία ενός ενιαίου κεντρικού 

χώρου µε εξαιρετική δυναµική. Θα πρέπει ωστόσο η µελέτη να λάβει σαφή 

θέση για το κατά πόσο το µειονέκτηµα της αδυναµίας πρόληψης δηµόσιου 

χώρου υπερτερεί των πλεονεκτηµάτων της υπογειοποίησης. 

Η υπογειοποίηση της ∆εκελείας εξάλλου από έρευνες  που έγιναν στο παρελθόν 

δεν παρουσιάζει προβλήµατα στο τεχνικό ή οικονοµικό επίπεδο, αν η υλοποίηση 

γινόταν µε σύµβαση παραχώρησης εκµετάλλευσης των υπογείων χώρων για 

ορισµένη χρονική περίοδο από τις επιχειρήσεις υλοποίησης. 

Η πεζοδρόµηση της ∆εκελείας χωρίς υπογειοποίησή της αναδεικνύει µεν κέντρο, 

µεταθέτει όµως την τοπική κυκλοφορία στο εσωτερικό του οικισµού. Πάντως 

για το πρόβληµα της υπερτοπικής κυκλοφορίας που καθίσταται ιδιαίτερα 

κρίσιµο…». 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Μαγκλάρα σας παρακαλώ τελειώνετε, υπάρχουν διαµαρτυρίες. 

∆εν σας ακούει κανένας. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αφού το έχει καταθέσει ο κ. Μαγκλάρας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ τελειώστε, δεν θέλω να σας διακόψω. 

Θ. ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ: Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε. Το resume είναι πολύ απλό κ. 

Παπανικολάου. «… Η προτεινόµενη ριζική τροποποίηση του Π.∆. συνίσταται στην 

κατάργηση του 1ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου και 7ου άρθρων του». Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ ελάτε κι εσείς. 

κ. ΚΑΡΚΑΛΕΜΗΣ: Καλησπέρα σας όλους σας, αναφέρθηκε το όνοµά µου στη 

διάρκεια της συνεδρίασης για το κατάστηµα «Λήµνος», πολύ επιγραµµατικά δεν θα 

µακρηγορήσω.  

Κατ' αρχήν θέλω να πω ότι χαίροµαι πολύ που βλέπω ότι σήµερα 

πάνω σε αυτό το ζήτηµα όντως υπάρχει πολύ µεγάλη παρουσία δηµοτικών 

συµβούλων γιατί αναφέρθηκε νωρίτερα ότι στη διαβούλευση ήταν πολύ λίγες οι 

παρουσίες και όντως γιατί είχα παρακολουθήσει και τη συνεδρίαση εκείνη, ήταν πολύ 

λίγες οι παρουσίες. 

Τώρα θα σταθώ στην τοποθέτηση του κ. Μπόβου, της κας Κοσµά και 

της κας Αγαγιώτου. Προσωπικά µε ικανοποίησαν και οι τρεις, ο κ. Μπόβος πολύ ορθά 
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είπε ότι δεν πρέπει να µας λέτε κάποια πράγµατα να ειπωθούν εδώ κουβέντες οι 

οποίες να µην µπορούν να προχωρήσουν σε πράξεις. Είναι βασικό να ακούσουµε ότι 

«ναι, αυτό το οποίο ζητάς µπορεί να προχωρήσει και θα προχωρήσει» ή αν δεν 

γίνεται να µην το θέτουµε σα ζήτηµα και να µην µπορεί να προχωρήσει. 

Όπως και η κα Κοσµά είπε ότι πρέπει να υπάρχει µια κοινή πορεία του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου και όντως γεγονός είναι και το βλέπω ότι σήµερα ευτυχώς δεν 

υπάρχουν οι τοποθετήσεις των Παρατάξεων, αν και βέβαια δεν έχω παρακολουθήσει 

άλλο Συµβούλιο για να είµαι ειλικρινής, αλλά βλέπω ότι υπάρχει µια κοινή πορεία. 

Αυτό που είπε η κα Αγαγιώτου, βέβαια ο κ. Γρετζελιάς µετά ορθώς 

τοποθετήθηκε στη συνέχεια, είπε ότι µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα υπήρχε µια 

αναβάθµιση των περιουσιών, προσωπικά εµείς ανήκουµε στην περίπτωση εκείνη που 

η περιουσία µας, το κατάστηµα, δεν αναβαθµίστηκε γιατί δεν µπορούµε να το 

λειτουργήσουµε. 

Πάνω σε αυτό µάλιστα θέλω να θέσω κι ένα ζήτηµα το οποίο αφορά 

τη δική µου περίπτωση, κάποιος θα µπορεί να το απαντήσει. Αναφέροµαι στο 

κατάστηµα το οποίο βρίσκεται στη γωνία της Σµύρνης και Φαναρίου, το πρώην 

«Λήµνος», το οποίο το λειτουργούσα εγώ ο ίδιος µέχρι το 2006 και όταν πήγα να 

πληρώσω κάποια δηµοτικά τέλη µου είπαν ότι πρέπει να το κλείσω. Όπως και έκανα. 

Καταλαβαίνετε φυσικά ότι από το 2006 µέχρι σήµερα είναι επτά χρόνια αναλογιστείτε 

τι χρήµατα έχουν χαθεί.  

Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής αν κάποιος είτε ο κ. Πατρίκιος είτε 

κάποιος άλλος µπορεί να το απαντήσει. Από τη στιγµή που υπάρχει µια άδεια η οποία 

είναι της Αστυνοµίας έχει εκδοθεί στον πατέρα µου, είναι αορίστου διαρκείας, µη 

µεταβιβάσιµη, µη ανακλήσιµη. Πήγα στην Αστυνοµία το ρώτησα, µου είπαν από 

«θέµα δικό µας, η Αστυνοµία ούτε θα σου ζητήσει την άδεια ποτέ πίσω και φυσικά 

για µας είναι σε ισχύ».  

Ωστόσο αυτή τη στιγµή εγώ το µαγαζί δεν µπορώ να λειτουργήσω, 

έχω µια άδεια λειτουργίας την οποία δεν µπορώ να χρησιµοποιήσω και ενώ γνωρίζω 

και καταλαβαίνω ότι πρέπει ενδεχοµένως να υπάρχει κάποια παράταση της 

διαδικασίας για να τεθούν, σύµφωνα και µε το τι θα πει ο κ. Πατρίκιος για τα 

υπόλοιπα ζητήµατα, θέλω να µάθω αν … 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Καρκαλέµη επιτρέπετε; 

κ. ΚΑΡΚΑΛΕΜΗΣ: Βεβαίως. 
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Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Αν δεν κάνω λάθος µε την περίπτωση του δικού σας οικήµατος 

που είναι και σε αυτό που είπα εγώ γενικότερα, ο κ. Πατρίκιος ο µελετητής έχει 

τοποθετηθεί θετικά. ∆ιορθώστε µε κ. Πατρίκιε. 

Γ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Ναι. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: ∆υο λεπτά για τη συντοµία του χρόνου. Ρωτώ και νοµίζω είναι 

άποψη και της συντριπτικής πλειοψηφίας εδώ µέσα για να µην πω και οµόφωνα, 

έχετε κάτι προσθετικά να µας πείτε;  

κ. ΚΑΡΚΑΛΕΜΗΣ: Όχι δεν θα αργήσω. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Αν υπήρχε κάποια αντίρρηση, να καταλάβω. 

κ. ΚΑΡΚΑΛΕΜΗΣ: Θέτω δυο ζητήµατα νοµίζω τα οποία το ένα το ανέφερα ήδη είναι 

το θέµα της άδειας. Έχω µια άδεια, περιµένω ήδη επτά χρόνια θα χρειαστεί 

πιθανότατα να περιµένω και κάποιο διάστηµα ακόµη και ρωτώ εάν µπορώ εγώ µε την 

άδεια που έχω στα χέρια µου -και αυτό το έχω ρωτήσει και σε δηµοτικούς 

συµβούλους κατ’  ιδίαν- να λειτουργήσω το κατάστηµά µου µέχρι να δούµε τι θα 

γίνει. Είναι απλό το ένα ερώτηµα. 

  Το δεύτερο. Στην Επιτροπή διαβούλευσης είχα µιλήσει µε ένα 

∆ηµοτικό σύµβουλο δεν χρειάζεται να αναφέρω όνοµα πιστεύω και µου είχε πει ότι 

«το θέµα της Σµύρνης όσον αφορά την αµιγή γενική κατοικία το ξεχνάς, δεν 

πρόκειται να γίνει κάποια αλλαγή» γιατί τέθηκε πριν ένα ζήτηµα ότι αν µπορεί να 

αποχαρακτηριστεί από αµιγής η Σµύρνης και να γίνει γενικής. Αλλά επειδή εµάς το 

κατάστηµά µας διαθέτει πόρτα και επί της Φαναρίου, µου είπαν ότι από τη Φαναρίου 

θα κοιτάξεις να βρεις τη λύση.  

  Το τελευταίο που θέλω να τονίσω όσον αφορά πάντα τη δική µου 

περίπτωση είναι το εξής: δεν έχει υπάρξει κανείς και πραγµατικά εννοώ κανείς, ο 

οποίος να µου είχε δώσει  µια πειστική απάντηση για ποιο λόγο η Φαναρίου ενώ είναι 

γενικής κατοικίας µέχρι εκεί που συναντά την Επταλόφου, από εκεί και πέρα κόβεται 

και γίνεται πάλι αµιγής. Όπως πολύ ορθά ο κ. Πατρίκιος έγραψε «πρόκειται περί 

πλάνης» είναι προϋπάρχον κατάστηµα µε συγκεκριµένη άδεια, δεν είναι κάποιο 

κατάστηµα το οποίο θα ενοχλούσε τα παιδιά, το σχολείο και τα λοιπά, ούτε µπαρ 

είναι ούτε κάποιο κλαµπ, ούτε τίποτε.  

  Οπότε είναι πασιφανές και το θέτω απλά υπόψη όλων των συµβούλων 

γιατί κατάλαβα ότι υπάρχουν κάποιοι σύµβουλοι όπως η κα Ματσουκά η οποία δεν 

πρέπει να είναι πολύ ενήµερη για το ζήτηµα γι' αυτό τα λέω αυτά.  
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Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Καρκαλέµη ένα λεπτό αυτά τα πράγµατα λύθηκαν 

τώρα. Από ό,τι καταλαβαίνω από τη µελέτη εφόσον θα σας δοθεί η δυνατότητα από 

τη Φαναρίου να έχετε γενική κατοικία, ουσιαστικά επειδή είναι γωνιακό γίνεται γενική 

κατοικία και η πρόσοψή σας από τη Σµύρνης. Γιατί εννοείται ως γωνία, αν δεν κάνω 

λάθος κ. Πατρίκιε έτσι δεν προβλέπεται µέσα; Άρα εσείς δεν έχετε τώρα ζήτηµα. 

Τελείωσε. 

κ. ΚΑΡΚΑΛΕΜΗΣ: Εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο, πάνω σε αυτό που είπατε 

όµως θα ήταν χρήσιµο να µας πει ο κ. Πατρίκιος. Εγώ να προσθέσω κάτι δεν έχω, 

ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε κι εµείς.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Πάντως κ. Πρόεδρε επειδή πέρα του ∆ιατάγµατος, έθεσε ένα 

εύλογο και δίκαιο ερώτηµα: σε σχέση µε την άδεια λειτουργίας ανεξαρτήτως 

∆ιατάγµατος. Θα παρακαλέσω τον αρµόδιο … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να το εξετάσουµε κ. Γρετζελιά θα το δούµε αυτό.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Υπάρχει λύση, θα παρακαλέσω ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος της 

Ποιότητας Ζωής και των αδειών. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Οι άδειες είναι η Κοινότητα.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Ξέρω το 83 και το 88 του "Καλλικράτη". 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει κ. Γρετζελιά δεν είπα ότι δεν τα ξέρετε.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Η αφαίρεση της άδειας είναι µε το 73 στην Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής.  Αφαιρέθηκε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν του αφαιρέθηκε η άδεια, υπάρχει. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Αν δεν σας αφαιρέθηκε κ. Καρκαλέµη παρακαλώ αύριο το πρωί να 

το λειτουργείτε.  

κ. ΚΑΡΚΑΛΕΜΗΣ: Μπορώ να απαντήσω; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Όχι δεν χρειάζεται. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει αφήστε το θα το δούµε. Παρακαλώ έχετε τον λόγο. 

Α. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Ανέφερα προηγουµένως στον κ. Πατρίκιο ότι είµαι 

οικοπεδούχος σε ένα οικόπεδο επί της οδού Σµύρνης το οποίο βρίσκεται στη 

διασταύρωση µε τέσσερις δρόµους, είναι ταχείς διελεύσεως η Σµύρνης, είναι το 
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εµπρός το πίσω και το απέναντι χαρακτηρισµένα γενικής κατοικίας, πλην αυτού που 

είναι αµιγούς κατοικίας. Και µου είπε δεν ξέρω τι ακριβώς. 

Γ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Θέλετε να πείτε ότι δεν έγινα αντιληπτός ή ότι δεν καταλάβατε 

εσείς; 

Α. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: ∆εν ξέρω … 

Γ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Εγώ ξέρω τι σας είπα. Εσείς δεν ξέρετε τι καταλάβατε; 

Α. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Κατάλαβα ότι είναι δύσκολο πάρα πολύ να γίνει και σας είπα τι 

άλλες προδιαγραφές πρέπει να έχει …. 

Γ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Καλώς καταλάβατε. 

Α. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Θα µου το εξηγήσετε; Γι' αυτό είστε εδώ, νοµίζω. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει θα µας απαντήσει ο κ. Πατρίκιος. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Με συγχωρείτε κ. Παπαϊωάννου να συµπληρώσω κάτι. Στη µελέτη του 

κ. Πατρίκιου έχουµε λάβει υπόψη µας ένα νέο δεδοµένο, γιατί είναι δεδοµένο για την 

πόλη µας: η ανέγερση του γηπέδου της ΑΕΚ που θεωρώ ότι αλλάζει την κίνηση στο 

σηµείο, την όχληση δηλαδή το αν θα µπορούσε έστω µέχρι κάποιο σηµείο ο 

συγκεκριµένος δρόµος όντως να γίνει γενικής κατοικίας µε αυτό το νέο δεδοµένο, 

στηριζόµενοι σε αυτό πάντα.  

Γ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Κοιτάξτε, θα µπω στον πειρασµό να απαντήσω σε αυτή την 

ερώτηση ειδικά, ενώ θα έµενα σε διάφορες άλλες. Πραγµατικά αν φτιαχτεί το γήπεδο 

της ΑΕΚ µε την ενσωµάτωση της Μπριτάνια απέναντι ως εµπορικό κέντρο, πρέπει να 

αλλάξουν τα πάντα στη Φιλαδέλφεια. Πρέπει να κάνετε καινούργιες µελέτες και να 

δείτε τότε πως θα βγάλετε πέρα µε το Υπουργείο, µε τα Συµβούλια σε µια άλλη 

βάση. ∆εν υπάρχει περίπτωση να µείνει η Φιλαδέλφεια όπως είναι, θα αλλάξει άρδην 

η Φιλαδέλφεια και αυτό πρέπει να προβλεφθεί σε µια νέα βάση ως προς τη 

βιωσιµότητα της περιοχής και ως προς τα χαρακτηριστικά της. Αυτό είναι µια άλλη 

ιστορία. 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Γ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Εγώ δεν είχα τέτοια δεδοµένα όταν ξεκίνησα τη µελέτη, ούτε όταν 

την τελείωσα. Επίσης από το 2003 έως σήµερα δεν είχε έρθει ποτέ από τη µεριά σας 

ένα τέτοιο αίτηµα. Τίθεται ξαφνικά.  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 
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Γ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Αγοράσατε λοιπόν ένα οικόπεδο µε συγκεκριµένους όρους και 

θέλετε σήµερα να τους αλλάξετε. Αυτό θέλετε. Το αγοράσατε µε συγκεκριµένους 

όρους που σηµαίνει ότι το αγοράσατε σε συγκεκριµένη τιµή επειδή είχε αυτούς τους 

όρους και τώρα θέλετε να τους αλλάξετε, κερδίζοντας άλλους. Εντάξει έχετε κάθε 

δικαίωµα να προσπαθείτε να προστατεύσετε τα συµφέροντά σας, αλλά πρέπει να 

βάζουµε τα πράγµατα στη σωστή τους βάση.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ η κα Αντωνακάκη. 

Ρ. ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ: Πολλοί από εσάς σε αυτή την αίθουσα µε γνωρίζετε και σας 

γνωρίζω πολύ καλά γιατί για 25 συναπτά έτη ήµουν εκπαιδευτικός στα σχολεία της 

Νέας Φιλαδέλφειας. Χαίροµαι κι εγώ πραγµατικά γιατί θέσατε και ως Προεδρείο και η 

∆ήµαρχος και οι δηµοτικοί σύµβουλοι εδώ ως µοναδικό θέµα τον προσφυγικό οικισµό 

και θα ήθελα να σας θέσω το πρόβληµά µου. 

Έχουµε δυο καταστήµατα επί της οδού Καισαρείας και ∆αβάκη. Τονίζω 

το «Καισαρείας» διότι οι προσόψεις των δυο καταστηµάτων είναι επί της Καισαρείας. 

Στην Καισαρείας όπως είπα πριν λίγο υπήρχε στάση λεωφορείου είναι ευρείας 

κυκλοφορίας οδός και ακριβώς απέναντι βρίσκονται καταστήµατα µεζεδοπωλεία, 20 

µ. πιο πέρα είναι ο «Θρακιώτης», το «Γυράδικο», τα «Μπινελίκια», το «Μπαϊράκι» 

αναφέρω ορισµένα από τα καταστήµατα ταβέρνες που λειτουργούν αυτή τη στιγµή.  

Τα δικά µας δυο καταστήµατα εδώ και δυο χρόνια είναι ανοίκιαστα. 

∆ιότι είναι το θέµα της αµιγούς κατοικίας. ∆εν θέλουµε να γίνουν καφενεία γιατί κι 

εµείς κατοικούµε στον πάνω όροφο και σίγουρα θα µας ενοχλούσε κάτι τέτοιο. 

Θέλουµε να είναι ήπιας όχλησης. Πρόσφατα νοικιάστηκε ένα από αυτά ως 

τυροπιτάδικο. ∆εν δόθηκε η άδεια από την υγειονοµική Υπηρεσία και αναγκάστηκε να 

κλείσει πριν καν λειτουργήσει, πριν καν ανοίξει. Με αποτέλεσµα και η κοπέλα η οποία 

ήθελε να το λειτουργήσει έχασε αρκετά λεφτά και εµείς όπως καταλαβαίνετε χάσαµε 

το ενοίκιο και πολλά χαράτσια τα οποία πληρώνουµε ένα σωρό λεφτά. 

Για δυο χρόνια ανοίκιαστα καταστήµατα. Έχει υποβαθµιστεί εκεί και το 

κτήριο γιατί ήταν γεµάτο ζωή ήταν ο Αθλητικός Οργανισµός, ήταν Παράρτηµα του 

Πνευµατικού Κέντρου, ήταν Internet Café έκαναν µαθήµατα υπολογιστών, έκαναν 

παραδοσιακούς χορούς, έκαναν µαθήµατα κιθάρας σε αυτό το χώρο και ξαφνικά 

γίνεται αµιγούς κατοικίας και δεν µπορεί να λειτουργήσει πέρα από ένα µανάβικο, ένα 

κρεοπωλείο και ένα ιχθυοπωλείο. 
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Γι' αυτό τον λόγο ζητάµε την ευαισθησία όλων των παρευρισκοµένων 

εδώ να γίνει κατ΄ εξαίρεση, συµφωνώ απόλυτα µε τον κ. Γρετζελιά µε κάλυψε 

πλήρως, αυτά τα 20 καταστήµατα τα οποία υπήρχαν τα οικήµατα τα οποία 

προϋπήρχαν προ του Προεδρικού ∆ιατάγµατος που χτίστηκαν, το δικό µας 

ολοκληρώθηκε το 1995 έξι χρόνια πριν από το Προεδρικό ∆ιάταγµα όπως 

καταλαβαίνετε, µε προδιαγραφές 5 µ. ύψος τα καταστήµατα και τα δύο. Να γίνει 

λοιπόν µια κατ’ εξαίρεση τροποποίηση και να δείτε το θέµα µας µε µεγαλύτερη 

ευαισθησία. Πήγαµε και στο Υ.Π.Ε.Κ.Α., µας είπε ότι είναι καθαρά θέµα ∆ήµου αυτό, 

∆ήµο Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας να δει µε µεγαλύτερη ευαισθησία το θέµα. 

Θα ήθελα έτσι να αποκατασταθεί αυτή η αδικία που προείπε και η κα 

∆ήµαρχος και να βρεθεί µια χρυσή τοµή. Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Και εµείς ευχαριστούµε. Παρακαλώ ο κύριος. 

κ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ: Θα ήθελα να µιλήσουµε για το πρόβληµα αυτό το οποίο είδα όλους 

σχεδόν τους παρευρισκόµενους να µην έχουν διαβάσει τόσο καλά το θέµα. 

Περισσότερο είδα ενηµερωµένο τον κ. Μαγκλάρα παρά τους δηµοτικούς συµβούλους.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Θα παρακαλέσω να ανακαλέσει ο κύριος διότι δεν σας επιτρέπουµε 

να µας κρίνετε. Πέστε την άποψή σας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά έχετε δίκιο. Κύριε Παλάσκα σας το έχω ξαναπεί αυτό 

το πράγµα, δεν σας δίνω το µικρόφωνο να κάνετε κριτική στους δηµοτικούς 

συµβούλους και να κρίνετε την άποψή τους ή την ψήφο τους ή τη γνώµη τους. Σας 

παρακαλώ πολύ ανακαλέστε αυτό που είπατε και πέστε κάτι για το θέµα, αν θέλετε. 

∆ιαφορετικά δεν θα συνεχίσετε.  

κ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ: Έχει δίκιο κ. Γρετζελιάς ανακαλώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πέστε για το θέµα κάτι που θέλετε. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) Να θυµίσω στον κόσµο ότι εσείς 

ήσασταν στους 28 σοφούς που µελέτησαν … 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Που συµφώνησε οµόφωνα. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Και γι' αυτό έχω το πρακτικό εδώ πέρα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ συνεχίστε, µη διακόπτετε. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Καλό είναι κ. Πρόεδρε µην δώσω στη δηµοσιότητα τις θέσεις του 

περί οµόφωνης έγκρισης. 
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κ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ: Οµόφωνα και συνεχίζει να είναι οµόφωνα. Απλώς θέλω να πω ότι 

σήµερα άκουσα πέντε συµπολίτες µου οι οποίοι είχαν κάποια προβλήµατα και ήρθαν 

εδώ να τα ανακοινώσουν. Εγώ προσωπικά γνωρίζω άλλους 15 οι οποίοι είναι 

ανενηµέρωτοι, δεν ήρθαν γιατί δεν είχαν ενηµέρωση. Θα έπρεπε να έχουν πάρει 

ενηµέρωση, να είναι δηµοσιευµένο και να ξέρουν γιατί γίνεται και να βρεθούν εδώ οι 

συµπολίτες µας οι οποίοι θα έχουν πραγµατικά πρόβληµα να έρθουν να δώσουν την 

άποψή τους. 

  ∆εν θα έπρεπε να πάρουµε σήµερα την απόφαση χωρίς να έχουµε 

ακούσει σφαιρικά όλες αυτές τις γνώµες. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Παλάσκα µην µε κάνετε να λέω τα ίδια. Έχει γίνει διαβούλευση. 

Αυτό σηµαίνει ότι έπρεπε να συµµετέχουν αυτοί που είναι στη διαβούλευση. Το αν 

πήγαν κάποιοι, αυτό δεν αφορά τη ∆ιοίκηση. Μην λέτε ότι δεν υπήρχε ενηµέρωση, 

σας παρακαλώ πολύ. Μην κάνετε συνέχεια κριτική και να µη λέτε ανακρίβειες κατ' 

αρχήν.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας. Από τη στιγµή που 

εξαντλήθηκαν όλες οι τοποθετήσεις, βάζω την εξής πρόταση για τη διαδικασία που να 

µαζέψουµε την κουβέντα µας. Έχουµε µια µελέτη µε τα σηµεία που προτείνει ο 

µελετητής … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συγνώµη να τελειώσουν και οι δευτερολογίες και µετά να το κάνετε 

αυτό; ∆εν τελειώσαµε ακόµη. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Συγνώµη λέω αν τελείωσε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν τελειώσαµε ακόµη κ. Γρετζελιά. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Να κάνω ένα ερώτηµα πριν κ. Πρόεδρε και µετά να 

δευτερολογήσουν οι συνάδελφοι. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ευτερολογεί ο κ. Τοµπούλογλου, η κα Γκούµα και η κα Ματσουκά.  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Παπανικολάου έχει τον λόγο για ένα ερώτηµα. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πατρίκιε, επειδή εµείς έχουµε εµπιστοσύνη σε εσάς που 

έχετε βαθιά γνώση του θέµατος, η κα Αντωνακάκη έθεσε ένα ερώτηµα όπως έθεσε 

και ο προηγούµενος συµπολίτης µας, σε αυτό πως το βλέπετε µε τη λογική ότι θα 

µπορούσαν να εξαιρεθούν αυτά τα παλιά κτήρια; 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Στο τέλος κ. Παπανικολάου, όλα µαζί στο τέλος. Ο κ. Τοµπούλογλου 

έχει τον λόγο. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι πράγµατι 

ήταν µια πολύ χρήσιµη και εποικοδοµητική συζήτηση και ακούστηκαν εκ διαµέτρου 

θα έλεγα διαφορετικές απόψεις.  

Εγώ κρατώ αυτό που είπε τελευταία ο κ. Πατρίκιος. Είπε ότι η 

δηµιουργία του γηπέδου της ΑΕΚ δηµιουργεί µια άρδην διαφορετική κατάσταση. Το 

ένα που κρατώ είναι αυτό. 

Το δεύτερο που κρατώ από τη συζήτηση είναι η τοποθέτηση του κ. 

Μαγκλάρα που µπορεί να κούρασε κάποιους, αλλά έθεσε το ζήτηµα του πως είναι 

σήµερα ο προσφυγικός οικισµός. Πως είναι σήµερα; Είναι ένας ζωντανός οικισµός;  

Πόσα σπίτια είναι κατεστραµµένα; Πόσα είναι οικόπεδα; Πόσα δεν κατοικούνται; ∆εν 

πρέπει να προβληµατιστεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο της πόλης µας γιατί συµβαίνει αυτό 

13 χρόνια µετά το Προεδρικό ∆ιάταγµα; Τόσο αβασάνιστα θα πάρουµε τις αποφάσεις 

µας;  

960 συγκροτήµατα προσφυγικών κατοικιών, κάποιοι από εµάς 

γεννήθηκαν οι γονείς µας εκεί και γεννηθήκαµε κι εµείς. Πόσα από αυτά είναι εν 

λειτουργία σήµερα; Πόσα ανοικοδοµήθηκαν; Πόσα είναι οικόπεδα; Μια διαδικασία 

ενός Προεδρικού ∆ιατάγµατος δεν είναι στη λογική να κρίνουµε µόνο το αισθητικό 

αποτέλεσµα κάποιων πολύ ωραίων πράγµατι οικηµάτων, είναι και το πόσο 

λειτουργικός γίνεται κάποιος οικισµός. 

Πόσοι Φιλαδελφιώτες αναγκάστηκαν να φύγουν από την πόλη µας εξ 

αιτίας του ότι δεν µπορούσαν να οικοδοµήσουν; Εγώ νοµίζω ότι έχουµε πράγµατι ένα 

χρέος προς την πόλη: να διατηρήσουµε τη φυσιογνωµία της. Αλλά και να την έχουµε 

ζωντανή. Να υπάρχει προσφυγικός οικισµός.  

Και ρωτώ: ποιο άλλο κοµµάτι του ευρύτερου ∆ήµου Φιλαδέλφειας - 

Χαλκηδόνας έχει την εικόνα που έχει σήµερα ο προσφυγικός οικισµός; Στη Νέα 

Χαλκηδόνα; Στις εργατικές πολυκατοικίες; Στη Μάδητο; Σε ποιο σηµείο της πόλης 

υπάρχει αυτό που βλέπουµε στον προσφυγικό οικισµό; Αυτό δεν µας προβληµατίζει; 

Μας αρέσουν τα πέντε, δέκα, είκοσι, εκατό κτήρια; Μα πόσα οικόπεδα 

υπάρχουν; Πόσοι έχουν ξεριζωθεί από την πόλη από τους πρόσφυγες και πόσοι 

έρχονται για να µείνουν και ποιοι; Αυτοί, οι οποίοι δεν µπορούν να πάνε πουθενά 

αλλού.  
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∆ώδεκα χρόνια λοιπόν µετά νοµίζω ότι βρισκόµαστε σε ένα πολύ 

κρίσιµο σταυροδρόµι. Οι αποφάσεις για το πώς θα προχωρήσει ο προσφυγικός 

οικισµός στο µέλλον, δεν είναι αποφάσεις που µπορούν να παρθούν γρήγορα – 

γρήγορα όπως θέλει ο κ. Γρετζελιάς, όπως τα έκανε κάποτε και όπως στην ουσία 

πέθανε το κέντρο της Φιλαδέλφειας. Γρήγορα – γρήγορα! 

Και βεβαίως για να µην θυµίσω και ποιες άλλες σκέψεις υπήρχαν τότε, 

για να αξιοποιηθούν τα καταστήµατα που θα προέκυπταν και βάσει ποιων 

συµφωνιών. Ή, για να µην θυµίσω τι έγινε µε το γρήγορα – γρήγορα όταν 

ανακατασκευάστηκαν οι  πολυκατοικίες οι εργατικές, χωρίς τεχνικές µελέτες, χωρίς 

προδιαγραφές, χωρίς στατικές µελέτες. Αυτά θυµίζουν άλλες νοοτροπίες και άλλες 

εποχές. 

Εµείς κυρίες και κύριοι συνάδελφοι επειδή έχουµε πιστεύω όλοι µας 

αγάπη για την πόλη, δεν τη διεκδικούµε µοναδικά εµείς ως Παράταξη, όλοι µας 

θεωρούµε ότι έχουµε αγάπη για την πόλη, δεν µπορώ να δεχτώ ότι τόσο 

αβασάνιστα, τόσο γρήγορα και χωρίς να έχει προηγηθεί µια ουσιαστική διαδικασία 

δηµόσιου διαλόγου, µπορούµε να πάρουµε απόψε αποφάσεις. 

Όποιοι πάρουν τις αποφάσεις βεβαίως είναι απόλυτο δηµοκρατικό 

δικαίωµά τους, αναλαµβάνουν και την ευθύνη. Εµείς όµως να συνεχίσουµε µια λογική 

η οποία δεν εξυπηρετεί σε πολλές περιπτώσεις την πόλη, δεν πρόκειται να το 

κάνουµε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα Γκούµα έχει τον λόγο. 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κατ' αρχήν έχω να κάνω µια ερώτηση την οποία δεν έκανα 

νωρίτερα γιατί την απάντησή της την υποπτεύοµαι, αλλά τελικά πιστεύω ότι 

καλύτερα θα ήταν να διατυπωθεί µιας και έχουµε τον µελετητή εδώ.  

Όσον αφορά τη Φωκών και τις αλλαγές που γίνονται στο Οικοδοµικό 

Τετράγωνο 90 και 85 γνωρίζοντας ότι αυτά τα τέσσερα ή πέντε κτήρια στεγάζουν τα 

δύο από αυτά χρήσεις που από ό,τι καταλαβαίνω ανήκουν στη γενική κατοικία γιατί 

είναι ένα ανθοπωλείο και ένα κοµµωτήριο εποµένως το ανθοπωλείο δεν ξέρω αλλά το 

κοµµωτήριο σίγουρα είναι υγειονοµικού ενδιαφέροντος, θέλω να ρωτήσω προς τι οι 

αλλαγές, ποιο ήταν το έναυσµα.  

Όσον αφορά το σχέδιο. Νοµίζω ότι αυτά που µπαίνουν από την 

εισήγηση στη µελέτη εµάς στην πλειοψηφία τους µας βρίσκουν σύµφωνους, παρ' όλα 

αυτά επειδή ακριβώς υπάρχουν πάρα πολλές αντίθετες απόψεις και υπάρχει ένα 
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ζήτηµα και το λέω χωρίς προεκλογικές κοµµατικές σκοπιµότητες όπως θέλετε τις 

βαφτίζετε κατά καιρούς, το λέω πραγµατικά. ∆ηλαδή πας να πάρεις µια απόφαση για 

την περιουσία άλλων.  

Και επειδή ακούω και τις διάφορες τοποθετήσεις και τις διαφορετικές 

εκ διαµέτρου αντίθετες γνώµες και πραγµατικά επειδή είµαι παιδί του προσφυγικού 

συνοικισµού και φοβάµαι µη τυχόν κάποιες φορές η άποψη που εξέφρασα και 

προηγούµενα είναι επηρεασµένη από αυτό, θα ήθελα πραγµατικά να γίνει ένας 

ευρύτερος διάλογος µε τους άµεσα ενδιαφερόµενους και θα ήθελα πραγµατικά να 

ακούσω τις δικές τους απόψεις και από  ποια πλευρά τις λένε αυτές τις απόψεις. 

Γιατί εξ όσων γνωρίζω τα οικόπεδα µέσα από τον προσφυγικό οικισµό 

που έµειναν άδεια, έµειναν γιατί αποφάσισαν να ρίξουν τα σπίτια και µέχρι το 2003 

δεν µπορούσαν να χτίσουν, κάποιοι είχαν την επιλογή να πάνε να φτιάξουν αλλού 

σπίτια και το έκαναν και γνωρίζουµε συµπολίτες µας  που το έκαναν, κάποιοι πήγαν 

νοίκιασαν και γύρισαν στην περιοχή τους. 

∆εν γνωρίζω στον προσφυγικό οικισµό πολλά εγκαταλειµµένα πέρα 

από αυτά τα δυο τρία που πραγµατικά πιστεύω ότι ξέρουµε όλοι και λυπόµαστε όταν 

τα βλέπουµε και θα θέλαµε πάρα πολύ -και νοµίζω ότι αναφέροµαι στην πλειοψηφία 

όταν το λέω αυτό- να είχαµε τα χρήµατα να τα διατηρήσουµε εµείς οι ίδιοι γιατί 

πραγµατικά είναι κάποια που έχουν µείνει από τόσο παλιά εγκαταλειµµένα που 

πραγµατικά κρατάνε ένα χαρακτήρα που θα ήθελα να τον βλέπω σε ένα ∆ηµοτικό 

κτήριο µιας παραδοσιακής περιοχής. ∆εν είναι πρόταση αυτό γιατί δεν είναι κάτι το 

εφικτό, απλά το λέω ότι είναι πολύ λίγα αυτά.  

∆εν θεωρώ ότι υπάρχουν κτήριο µέσα στον προσφυγικό οικισµό που 

πέρα από την οικονοµική δυνατότητα που έχει ο άλλος, γιατί και στις εργατικές 

πολυκατοικίες και στις πολυκατοικίες πιο πέρα υπάρχουν σπίτια, υπάρχουν 

πολυκατοικίες που µέχρι και βρώµικες καταλήγουν να είναι γιατί οι άνθρωποι δεν 

έχουν λεφτά ούτε για κοινόχρηστα, ασανσέρ δεν δουλεύουν.  

∆ηλαδή τώρα να λέµε ότι στον προσφυγικό οικισµό υπάρχουν κάποια 

κακοσυντηρηµένα σπίτια και να το στηρίζουµε αυτό στο Προεδρικό ∆ιάταγµα, εγώ 

προσωπικά από την εµπειρία που έχω ως κάτοικος της περιοχής, δεν το πιστεύω. 

Αλλά δεν µπορώ να το πω  µε την ευκολία αυτή και να θεωρηθώ ότι επηρεάζοµαι 

επειδή είµαι κάτοικος της περιοχής και ξέρω ας πούµε τη γειτονιά µου.  
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Επειδή δεν θέλω να το πω έτσι, θα ήθελα να ακούσω πραγµατικά αν 

υπάρχει αυτό το δεδοµένο. Γιατί υπάρχουν όντως πολυκατοικίες στη Φιλαδέλφεια οι 

οποίες είναι φτωχικές, υπάρχουν περιοχές που είναι φτωχικές και δεν είναι µόνο ο 

φωτισµός στους δρόµους ή οι πλατείες και τα λοιπά, είναι και η ίδια η δυνατότητα 

των ιδιοκτητών, που δεν τους αφήνει να τα συντηρήσουν. ∆ηλαδή υπάρχουν 

πολυκατοικίες από τις οποίες πέφτουν σοβάδες και µπαλκόνια και έχουν ταµπέλες 

«Προσοχή πέφτουν σοβάδες» και δεν είναι προσφυγικά σπίτια αυτά, ούτε τους 

απαγορεύει το Προεδρικό ∆ιάταγµα να φτιάξουν τους σοβάδες.  

Μάλιστα η συγκεκριµένη πολυκατοικία είναι αυτή που στεγάζει τη 

«Βυζαντινή γωνιά» έχει ένα πινακάκι «Προσοχή πέφτουν σοβάδες», δεν νοµίζω το 

Προεδρικό ∆ιάταγµα επειδή είναι πολυκατοικία µέσα στον προσφυγικό οικισµό να την 

αποτρέπει να φτιάξει τους σοβάδες. 

Γι' αυτούς τους λόγους εµµένουµε στο να µπορέσουµε να 

συζητήσουµε µε τους κατοίκους. Να παρουσιαστεί η µελέτη σε αυτούς, να 

ακούσουµε ποια είναι ακριβώς τα προβλήµατα, ποιοι είναι οι προβληµατισµοί και να 

µπορέσουµε να  πούµε µε βεβαιότητα τουλάχιστον από την πλευρά µας ως Παράταξη 

τι είναι σκοπιµότητα, τι δεν είναι, τι είναι καλό τι δεν είναι και τα λοιπά. 

Ευχαριστούµε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα Ματσουκά έχει τον λόγο. 

Β. ΜΑΤΣΟΥΚΑ - ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ: Κατ' αρχήν ξεκινώ µε την οµιλία που έκανε η κα 

Γκούµα ότι δεν πρέπει να αλλάξει η φυσιογνωµία της πόλης µας της Νέας 

Φιλαδέλφειας, αφορά δηλαδή τον οικισµό γι' αυτό λέω Φιλαδέλφειας και δεν λέω 

Χαλκηδόνας, του συνοικισµού γιατί έχουµε µια παράδοση είµαστε πρόσφυγες, έχουµε 

µείνει στη Νέα Φιλαδέλφεια ενώ µπορούσαµε να πάµε και σε άλλες συνοικίες δεν 

φύγαµε. Την αγαπάµε, είναι µια πολύ όµορφη πόλη, έχει το άλσος και έχει και το 

στοιχείο της γειτονιάς.  

  Σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ το γεγονός ότι τη δεκαετία του ’80 

κρατήθηκε ο συντελεστής δόµησης στο 1,4 τότε ήµασταν µε το ∆ήµαρχο Σάββα 

Σταµατιάδη όταν παλέψαµε κυριολεκτικά να κρατήσουµε τον συντελεστή δόµησης 

στο 1,4 όταν άλλοι ∆ήµοι το πήγαν στο 2 στο 2,5 στο 3 και έγιναν κάτι στενά 

απίστευτα µε πολυκατοικίες, χωρίς κοινόχρηστους χώρους και τα λοιπά. 
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Αυτό πιστεύω ότι το συνέχισε το Προεδρικό ∆ιάταγµα, δηλαδή µετά 

τον σεισµό κρατήθηκε ο συντελεστής δόµησης. Έχει αέρα η Φιλαδέλφεια, είναι µια 

πολύ ωραία πόλη και διατήρησε και το στοιχείο της γειτονιάς.  

Από εκεί και πέρα σήµερα ερχόµαστε µετά από τρία χρόνια να 

συζητήσουµε την τροποποίηση και την επικαιροποίηση της τροποποίησης. Από τον 

Απρίλη του 2011 κα ∆ήµαρχε έχετε ερώτηση από το ΥΠΕΧΩ∆Ε γιατί αργεί η 

επικαιροποίηση. Από τον Απρίλιο του 2001. Και ερχόµαστε τώρα, τέλος Οκτωβρίου 

του 2013, να βιαζόµαστε να πάρουµε αποφάσεις. 

Η συζήτηση που έγινε σήµερα ήταν πάρα πολύ εποικοδοµητική, 

κάναµε τις ερωτήσεις µας στον κ. Πατρίκιο, πιστεύω πήρε υπόψη του προτάσεις και 

τα λοιπά, εγώ θα θέσω ένα θέµα ότι έχουν πάρα πολύ δίκιο οι ιδιοκτήτες που έχουν 

αδικηθεί κυριολεκτικά, τους ακούσαµε και τους έχω ακούσει και σε διαβουλεύσεις 

που έχουν γίνει, εν πάση περιπτώσει δεν µπορούµε να βασιστούµε σε µια 

διαβούλευση όπου ήταν –το ξέρει και ο κ. Πατρίκιος, είχα πάει κι εγώ- ήµασταν πέντε 

έξι άτοµα, δηλαδή δεν είναι δυνατό να γίνει για ένα τέτοιο µεγάλο θέµα µια τόσο 

µικρή συζήτηση. 

Να υποβαθµίσουµε το θέµα και πιστεύω ότι µια επικαιροποίηση της 

τροποποίησης η οποία αν ψηφιστεί σήµερα θα είναι πάρα πολύ βιαστική, χωρίς να 

ληφθεί υπόψη ότι υπάρχουν ιδιοκτήτες ακινήτων στον οικισµό, οι οποίοι δεν ξέρουν 

τίποτε, οι οποίοι έχουν οικόπεδα. Εµείς χτίσαµε τα σπίτια µας, τα χτίσαµε γιατί 

θέλαµε να είµαστε µέσα στον προσφυγικό οικισµό, υπάρχουν όµως και ιδιοκτήτες οι 

οποίοι έχουν οικόπεδα, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι δεν είναι εδώ σήµερα.  

Εγώ πιστεύω ότι ένα τέτοιο θέµα θα πρέπει λίγο να το αναβάλλουµε 

ένα µήνα, να γίνει ένας µεγάλος διάλογος µε τον κόσµο αυτόν, να ενηµερώσει ο 

∆ήµος µε ένα πανό, µε ανακοινώσεις σε όλο τον οικισµό και ας παρακαλέσουµε τον κ. 

Πατρίκιο να µας κάνει άλλη µια φορά τη χάρη.  

Είναι δηλαδή στις αρχές µας να γίνεται οποιαδήποτε απόφαση για ένα 

τέτοιο κρίσιµο θέµα και µάλιστα τη στιγµή που απαντώντας στην κυρία ο κ. Πατρίκιος 

για το οικόπεδο του κ. Παπαϊωάννου είπε ότι εδώ θα έχουµε και πάρα πολλές 

αλλαγές, θα πρέπει να δούµε πάρα πολλά θέµατα όταν γίνει το γήπεδο της ΑΕΚ. 

Θα πρέπει µια και καλή να γίνει µια τροποποίηση στο Προεδρικό 

∆ιάταγµα. Να καταλήξουµε και να τελειώνουµε. ∆εν µπορούµε δηλαδή να το κάνουµε 
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αυτό, γιατί θα µπουν και θέµατα όπως έχουν µπει ότι ίσως να καταργηθεί, ίσως να 

αµβλυνθεί, ίσως να αυξήσουµε και συντελεστή δόµησης δεν ξέρω τι θα προκύψει. 

Εµείς θα πρέπει να περιφρουρήσουµε αυτή την κατάσταση και να µην 

πάρουµε απόφαση σήµερα. Αυτό προτείνω και για κάποιους άλλους λόγους τους 

οποίους τους έθιξε και ο κ. Μάλλιος είναι ότι είµαστε και παράτυποι ουσιαστικά γιατί 

δεν έγινε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, δεν συνεδρίασε η δηµοτική Κοινότητα και 

βέβαια επιφυλασσόµαστε. Αν παρθεί σήµερα απόφαση να την προσβάλλουµε και 

στην Περιφέρεια, σε ∆ικαστήρια και τα λοιπά. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει σήµερα να 

µην πάρουµε απόφαση και να γίνει αυτή η πρόταση που σας είπα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα Παπαδοπούλου έχει τον λόγο. 

κα ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ: Ως Τεχνική Υπηρεσία µιλάω, επειδή σε όλα τα πολεοδοµικά 

θέµατα που έχει θέσει η Τεχνική Υπηρεσία κατά καιρούς στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

τηρώντας όλη τη διαδικασία του "Καλλικράτη", το οποίο σηµαίνει σε σοβαρά θέµατα, 

ακόµη και το θέµα της MAVA προβλέπει ο "Καλλικράτης" κατά την προσωπική µου 

άποψη δυστυχώς 45 άτοµα Επιτροπή διαβούλευσης, την οποία την ψηφίσατε εσείς 

εδώ στα ∆ηµοτικά σας Συµβούλια και το ενδιαφέρον όλων αυτών των µελών των 

εκάστοτε Επιτροπών, καταλήγει να είναι την πρώτη µέρα της διαβούλευσης 13 ή 7 

άτοµα και τη δεύτερη 3 άτοµα. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό;  

  ∆ηλαδή ως πότε οι διαδικασίες πρέπει να χρονοτριβούν; Εσείς οι ίδιοι 

που είστε µέλη των Επιτροπών, καλώς ή κακώς έχετε ψηφιστεί να πρεσβεύσετε 

δηµοκρατικά κάποιες απόψεις είτε του κόσµου, είτε ως Σωµατεία, είτε ως Σύλλογοι 

και δεν παρευρίσκεστε.  

  Οι Υπηρεσίες είναι εκτεθειµένες αυτή τη στιγµή διότι αυτά τα θέµατα 

έπρεπε ήδη να έχουν απαντηθεί. Το Συµβούλιο της Επικρατείας είχε θέσει ένα µήνα 

προθεσµία. 

Β. ΜΑΤΣΟΥΚΑ - ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ: Είναι τρία χρόνια όµως κα Παπαδοπούλου. 

κα ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ: Με συγχωρείτε, δεν ευθύνονται όµως οι Υπηρεσίες σε αυτό, 

ευθύνεστε όλοι εσείς. Το ξέρατε, έχουν δοθεί προσκλήσεις … 

Β. ΜΑΤΣΟΥΚΑ - ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ: Και για τη MAVA εµείς συµµετείχαµε. 

κα ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ: Οι Υπηρεσίες έχουν τηρήσει όλες τις διαδικασίες ενηµέρωσης 

αλλά δεν έρχονται τα µέλη των Επιτροπών. ∆εν µπορεί να βάζουµε θέµατα στις 
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Επιτροπές διαβούλευσης επειδή δεν υπάρχει ενδιαφέρον των ίδιων των µελών των 

Επιτροπών. 

Β. ΜΑΤΣΟΥΚΑ - ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ: ∆εν µίλησα για Επιτροπή διαβούλευσης. 

κα ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ: Με συγχωρείτε, µπορεί να µην έπρεπε να τα πω αυτά, αλλά 

θίγοµαι και ως Υπηρεσία αυτή τη στιγµή. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Καλά κάνατε και τα είπατε. Η κα Καβακοπούλου έχει τον λόγο. 

Α. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ: ∆εν ξέρω κ. Πατρίκιε αν έχει προβλεφθεί 

κάτι για τα διατηρητέα κτήρια, τα οποία είναι όλα εγκαταλελειµµένα, αυτά 

τουλάχιστον που έχω εγώ υπόψη µου έχουν εγκαταλειφθεί.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Πατρίκιε θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ κάποια αιτήµατα που 

υπάρχουν από συναδέλφους και από συµπολίτες µας, εάν θεωρείτε αυτά τα αιτήµατα 

ότι µπορούν να συµπεριληφθούν στην απόφαση που θα πάρουµε, να µας τα πείτε, 

καθώς και ποια αιτήµατα δεν µπορούν να συµπεριληφθούν. Έχετε τον λόγο. 

Γ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Όπως έχω πει και κάποια άλλη στιγµή την απόφαση για την 

ταυτότητα της πόλης την παίρνει η πόλη και την παίρνει µε τις διαδικασίες που αυτή 

αποφασίζει. ∆εν ξέρω ποια διαδικασία θα αποφασίσετε, εγώ αµφιβάλλω κιόλας γι' 

αυτό που λέτε η επιστηµονική κοινότητα, ή ο ειδικός. Οι ειδικοί απαντάνε µέσα στα 

πλαίσια που τους τίθενται. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγµα µε τις χωµατερές ή 

τους ΧΥΤΑ, χιλιάδες ειδικοί βγάζουν διαφορετικές αποφάσεις και ο ένας αντικρούει 

τον άλλον. Είναι ανάλογα µε το πώς τίθεται το πλαίσιο και το πλαίσιο είναι πολιτικό 

και σε σχέση µε την ταυτότητα της πόλης. 

Αν πρέπει υπό αυτές τις συνθήκες και σε αυτό το πλαίσιο που µου 

τέθηκε πριν από τέσσερα – πέντε χρόνια και όπως προχώρησαν τα πράγµατα να 

πάρω θέση γι' αυτά που ζητιούνται σήµερα, θα πω το εξής: µεµονωµένες 

τροποποιήσεις οι οποίες όµως θα εντάσσονται σε µια συνολική λογική, δηλαδή θα 

βρίσκονται πάνω στους άξονες κυκλοφορίας -ως προς τις χρήσεις γης λέω τώρα- θα 

συνεισφέρουν σε αυτό που λέµε κεντρικότητα, χωρίς να διαταράσσουν την ποιότητα 

της κατοικίας στις περιοχές που είναι περιοχές γειτονιάς, θα το δεχόµουν. 

Η περίπτωση -για να απαντήσω και στην περίπτωση της Φωκών- της 

Φωκών είναι µια εξόφθαλµη περίπτωση που βρίσκεται εντελώς σε ένα από τα 

κεντρικά σταυροδρόµια της πόλης, υπήρχε και παλιά χρήση αντίστοιχη γενικής 

κατοικίας εκεί, νοµίζω εκ παραδροµής παραλείφθηκε και ήταν µια άρση της αδικίας. 
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Τώρα για τις άλλες περιπτώσεις είναι εύλογη η τοποθέτηση που λέει 

ότι τα κτήρια που έχουν χτιστεί πριν από το Προεδρικό ∆ιάταγµα, µε συγκεκριµένη 

µορφή για να φιλοξενήσουν κάποιου τύπου χρήσεις, δεν µπορούν να κατεδαφιστούν 

και θα µείνουν εκεί εσαεί και πρέπει να ληφθεί κάποια µέριµνα γι' αυτά.  

Θεωρώ ότι η µέριµνα που λαµβάνεται από το καθεστώς της αµιγούς 

κατοικίας δεν είναι αµελητέα διότι δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης. Απλώς δεν δίνει 

τη συγκεκριµένη χρήση. Και αν βρισκόταν ξαφνικά µια Τράπεζα να πάει εκεί, θα 

έπρεπε να το κάνουµε και κέντρο πόλης, δηλαδή ανάλογα µε τη χρήση που 

εµφανίζεται και η οποία δεν µπόρεσε να εγκατασταθεί λόγω του Προεδρικού 

∆ιατάγµατος να πρέπει να αλλάξουµε συγκεκριµένα το Προεδρικό ∆ιάταγµα προς 

αυτή την κατεύθυνση γιατί εκείνη τη στιγµή εµφανίστηκε αυτή η χρήση µε τα 

συγκεκριµένα χαρακτηριστικά και δεν  µπόρεσε να εγκατασταθεί εκεί, δεν νοµίζω ότι 

είναι λογική για να προσεγγίσουµε το θέµα. 

Παρ' όλα αυτά επειδή είναι σχετικά εύλογη, θα έλεγα ότι ένα τέτοιο 

αίτηµα θα µπορούσε να ενσωµατωθεί στο βαθµό όµως που συνάδει και µε τη 

συγκεκριµένη περιοχή. ∆ηλαδή θα πρέπει να κοιταχτούν ειδικά αυτές οι περιπτώσεις 

και αν υπάρχουν περιπτώσεις που είναι µέσα στο εσωτερικό µιας περιοχής αµιγούς 

κατοικίας, νοµίζω ότι θα µπορούσαν να περιληφθούν. 

Σε άλλες περιπτώσεις θα έλεγα ότι θα έπρεπε να κοιταχτεί ξανά το 

ζήτηµα και δεν θεωρώ ότι µπορώ να απαντήσω αµέσως τώρα, όπως δεν απάντησα 

και στις άλλες δυο περιπτώσεις που τέθηκαν απλώς προχώρησα σε µια διερεύνηση µε 

την οποία έγινε και η γνωµοδότηση. Εποµένως θα χρειαζόταν κάποιος λίγος χρόνος 

για τις περιπτώσεις αυτές. 

Θα έπρεπε να µαζευτούν τα αιτήµατα ξανά και κάποια στιγµή να λήξει 

και αυτός ο κύκλος των αιτηµάτων γιατί δεν µπορεί να γίνονται διάφοροι κύκλοι και 

στο τέλος κάθε κύκλου να εµφανίζονται καινούργια αιτήµατα γιατί αυτό το πράγµα 

δεν θα τελειώσει ποτέ. 

Και βεβαίως όσο προχωράει ο καιρός οι συνθήκες αλλάζουν και 

χρειάζεται πια όχι επικαιροποίηση, πραγµατικά µπορεί να χρειάζεται συνολική αλλαγή. 

Πάντως θα ήθελα να πω µερικά πράγµατα πιο γενικά. Το Προεδρικό 

∆ιάταγµα δεν είναι λογικό να ενοχοποιείται για την κατάσταση που υπάρχει σήµερα. 

Ξέρετε, η Φιλαδέλφεια αν είχε µπει στον παροξυσµό της ανοικοδόµησης µε βάση το 

κλασικό πρότυπο, θα είχε χτιστεί ήδη πριν από το σεισµό. ∆εν χτίστηκε πριν από το 
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σεισµό διότι δεν µπήκε και δεν µπήκε για συγκεκριµένους λόγους που είχαν να 

κάνουν µε την µορφή της κατοίκησης, είχαν να κάνουν µε τη µορφή της ιδιοκτησίας, 

είχαν να κάνουν µε τους συντελεστές δόµησης, είχαν να κάνουν µε δοµικά 

χαρακτηριστικά τα οποία δεν έχουν αλλάξει στο µεταξύ. 

Τι έγινε; «Αξιοποιήθηκαν» χτίστηκαν δηλαδή και µε βάναυσο τρόπο 

κάποιες περιοχές οι οποίες είχαν ειδική εµπορική αξία: µεγάλη γαιοπρόσοδο. Οι 

υπόλοιπες περιοχές δεν χτίστηκαν και αυτή η κατάσταση παραµένει και σήµερα, δεν 

έχει αλλάξει κάτι άρδην σε αυτή την ιστορία. 

Να σας θυµίσω ότι κι άλλες περιοχές ακόµη χειρότερα όπως ο Άγιος 

Παντελεήµονας, όπως η Κυψέλη, όπως τα κάτω Πατήσια βιώνουν συνθήκες 

υποβάθµισης παρ' ότι χτίστηκαν µια χαρά πολυκατοικίες. ∆εν πρέπει να µέµφεστε το 

Προεδρικό ∆ιάταγµα το οποίο κράτησε νοµίζω σε υγιή πλαίσια την πόλη και επίσης 

υπηρέτησε τη λογική της διατήρησης όχι της µουσειακής διατήρησης, αλλά της 

διατήρησης της λογικής της Κηπούπολης η οποία ήταν αυτή που έφτιαξε τον 

προσφυγικό οικισµό στο πλαίσιο του µεγάλου εγχειρήµατος της κοινωνικής κατοικίας 

µιας εποχής. 

Νοµίζω πως η απόφαση που πάρθηκε µε ελλείψεις, µε προβλήµατα 

πιθανό, δεν νοµίζω ότι υπάρχει κάποια από αυτές τις αποφάσεις τις πολεοδοµικές που 

δεν έχει τέτοια προβλήµατα, ήταν σχετικά καινοτόµα για την εποχή. ∆ιότι αναγνώριζε 

τα  βασικά χαρακτηριστικά και προσπαθούσε να τα κρατήσει χωρίς όµως να 

περιορίζει την ανοικοδόµηση και έτσι προχώρησε η πόλη συντεταγµένα µε ένα 

ρυθµό. Άλλοι τον θέλουν πιο γρήγορο, άλλοι τον θέλουν πιο αργό. 

Γιατί ξέρετε σήµερα αντιµετωπίζουµε εδώ τουλάχιστον µόνο την 

περίπτωση αυτών που βάζουν τα ζητήµατα της µεγαλύτερης ευκολίας, της αλλαγής 

χρήσεων, της µεγαλύτερης ευκολίας ανοικοδόµησης, όµως στη διάρκεια όλης αυτής 

της διαβούλευσης και στη διάρκεια της µελέτης είχαµε και οχλήσεις από τη 

«Monumenta» η οποία έλεγε να κηρυχθεί όλος διατηρητέος, είχαµε περιπτώσεις όπου 

στα αρχεία του Υπουργείου είχαν χαρακτηριστεί σχεδόν όλα τα κτήρια διατηρητέα 

και εµέλλετο σταδιακά η κήρυξή τους και το σταµατήσαµε.  

Να ξέρετε ότι υπάρχουν δυο διαµετρικά αντίθετες πλευρές. Νοµίζω 

πως αυτός ο συµβιβασµός που βρέθηκε είναι θετικός τελικά για την πόλη, έχει αποβεί 

θετικός.  

ΑΔΑ: ΒΛ1ΒΩΗΓ-ΑΙΠ



 78 

Νοµίζω πως χρειάζεται λίγος χρόνος να ξεκαθαριστούν οι προτάσεις 

αυτές που ειπώθηκαν, διότι και η πρόταση του κ. Γρετζελιά η οποία είναι εύλογη, δεν 

έχει ακριβώς ξεκάθαρο τον χαρακτήρα της. ∆ιότι ο κ. Γρετζελιάς λέει να παραµείνουν 

όπως είναι στη σηµερινή κατάσταση. Πραγµατικά αυτά δεν µπορούν να 

κατεδαφιστούν δεν µπορούν να γίνουν τίποτε, έτσι θα παραµείνουν. Αλλά τι χρήση 

θα έχουν;  

Αυτοµάτως το γεγονός ότι φτιάχτηκε πριν από το Προεδρικό ∆ιάταγµα 

και το γεγονός ότι έχει υποδοµή για να στεγάσει οποιοδήποτε κατάστηµα, το καθιστά 

το συγκεκριµένο κτήριο µεµονωµένα και ανεξάρτητα από την περιοχή στην οποία 

βρίσκεται, κτήριο γενικής κατοικίας;  Αυτή είναι η άποψη; ∆ηλαδή να βρούµε 

διάφορα… Κύριε Γρετζελιά ζητάω στην ουσία διευκρίνιση. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Πατρίκιε δεν µας βοηθάτε. 

Γ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Λέω το εξής … 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Συγνώµη κ. Πρόεδρε. Τα µέλη του Συµβουλίου έβαλαν ένα, δυο, 

τρία, πέντε ζητήµατα  

Γ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Προσπαθώ να διερευνήσω το ζήτηµα. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Όχι. Ακούστε, αντί να το πλατειάζουµε, η πρόταση … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά να ολοκληρώσει. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Βρε παιδιά θα ολοκληρώσει ο άνθρωπος. 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Τουλάχιστον να διατυπώσει µια διευκρίνιση προς εσάς.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά σας παρακαλώ πολύ. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Να ολοκληρώσω. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είπα στον κ. Πατρίκιο ακούσατε τι του είπα. Όταν τελειώσει, θα τον 

ρωτήσω πάλι κάτι.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Να σας πω ξανά κ. Πατρίκιε. Τέθηκαν δύο τρία πέντε ζητήµατα … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παίρνετε τον λόγο έτσι κ. Γρετζελιά! 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Παρακαλώ να ολοκληρώσω, ουκ εν τω πολλώ το εύ. Έχει 

αναπτυχθεί τόση άνετη και σωστή σκέψη από εδώ και από εκεί… ∆ια ταύτα. Εγώ έχω 

µάθει στη ζωή µου να λέµε αφού τα είπαµε όλα, δια ταύτα. «Η πρόταση του 

Γρετζελιά δεν τη βλέπω να περπατάει» σαν επιστήµονας, «Η πρόταση της κας 

Γκούµα βλέπω να περπατάει και µπορούµε να την αιτιολογήσουµε». 

ΑΔΑ: ΒΛ1ΒΩΗΓ-ΑΙΠ



 79 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Αυτό λέει αλλά δεν άκουγες. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Όλα τα ακούω. Νοµίζετε δεν ακούω.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά αφήστε τον να συνεχίσει. Κύριε Πατρίκιε συνεχίστε σας 

παρακαλώ, µην διακόπτετε κ. Γρετζελιά. 

Γ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Λοιπόν για να µπω και στο πνεύµα του δια ταύτα. Την πρόταση 

κατάργησης του Προεδρικού ∆ιατάγµατος δεν τη βλέπω να περπατάει µε τίποτα. ∆εν 

υπάρχει περίπτωση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν µπαίνει δηλαδή σαν αίτηµα. 

Γ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: ∆εν υπάρχει περίπτωση υπό αυτές τις συνθήκες. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Τέθηκε από τον κ. Μαγκλάρα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν θα µπει µέσα στην απόφαση. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Καλά κάνει και το λέει, χωρίς όνοµα. 

Γ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: ∆εν τη βλέπω λοιπόν υπό αυτές τις συνθήκες, γιατί πολλά αλλάζουν 

στον κόσµο, αλλά τέλος πάντων υπό αυτές τις συνθήκες δηµοκρατικής νοµιµότητας 

και ευνοµίας να προχωράει, ένα. 

  ∆εύτερον. Την περίπτωση συνολικής αναθεώρησης του Προεδρικού 

∆ιατάγµατος σε πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις επίσης στο επίπεδο της ευνοµίας 

και µε βάση τα δεδοµένα του Συµβουλίου της Επικρατείας δεν το βλέπω να 

προχωράει. Νοµίζω και εξάλλου αυτό υπερασπίζοµαι γιατί αυτό έχω κάνει και το έχω 

κάνει υπό αυτό το πνεύµα των σηµειακών τροποποιήσεων του Προεδρικού 

∆ιατάγµατος και διευκόλυνσης της δυνατότητας ανοικοδόµησης της περιοχής, στη 

βάση όµως του Προεδρικού ∆ιατάγµατος που αποτελεί κατά το Συµβούλιο της 

Επικρατείας και το βασικό πλαίσιο. 

  Νοµίζω ότι µε αυτό τον τρόπο  µπορεί να γίνουν οι διαφοροποιήσεις. 

Μπορώ να ενσωµατώσω αυτά για τα οποία ήδη έχω γνωµοδοτήσει θετικά και από 

αυτά που ειπώθηκαν σήµερα, εκεί ήθελα τη διευκρίνιση αν αυτή η πρόταση η οποία 

λέει ότι όλα τα κτήρια που δεν είναι προσφυγικά και έχουν χτιστεί προ του 

Προεδρικού ∆ιατάγµατος και τα οποία έχουν στο ισόγειό τους υποδοµή για 

δηµιουργία καταστήµατος, εσείς προτείνετε όλα αυτά να χαρακτηριστούν –πέρα του 

ότι θα µείνουν, γιατί θα µείνουν- ως γενική κατοικία όπου κι αν βρίσκονται; 

  Αυτή την πρόταση θα δυσκολευόµουν να τη δεχτώ γιατί θα πρέπει να 

συνάδει και µε τις Ζώνες. Πιθανό κάποιες Ζώνες υπό καινούργιο πρίσµα θα 

ΑΔΑ: ΒΛ1ΒΩΗΓ-ΑΙΠ



 80 

µπορούσαν και να διαφοροποιηθούν, αν πραγµατικά από τις συνθήκες που 

επικρατούν σήµερα και µετά από τόσο καιρό από την εκπόνηση της µελέτης 

επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει µια τέτοια τάση κεντρικότητας. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Να σας βοηθήσω. Το κατ’ εξαίρεση κατά παρέκκλιση εάν πούµε 

όπως λέτε τα γωνιακά προϋπάρχοντα σε ορισµένα σηµεία … 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε συγνώµη είναι 

διαδικασία αυτή τώρα; Να καταλάβω κι εγώ τι γίνεται. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Σας παρακαλώ! 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Νοµίζω ότι είναι πολύ σηµαντική και το είπατε κ. Τοµπούλογλου.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε είναι διαδικασία αυτή; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Νοµίζω ότι ο κόσµος θέλει να ακούσει, να ενηµερωθούµε, να 

ανταλλάξουµε απόψεις. Στον κάθε συνάδελφο έδωσα το δικαίωµα να κάνει ερώτηµα 

µε χρόνο ελεύθερο και σωστά πήγε η διαδικασία. Τώρα που φτάνουµε στο δια ταύτα 

έχει σηµασία αν ο κ. Γρετζελιάς κάνει κάποια ερωτήµατα στον κ. Πατρίκιο, ή ο κ. 

Τοµπούλογλου ή ο κ. Παπανικολάου; Σας παρακαλώ. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Έχει σηµασία να µας πείτε ποια 

διαδικασία θα ακολουθήσετε.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τι εννοείτε ποια διαδικασία; Έκλεισε το θέµα, τοποθετείται ο κ. 

Πατρίκιος … 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Τοµπούλογλου θα µε αφήσετε να µιλήσω; 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Απαντήστε µου σε αυτό που σας 

ρωτώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα σας απαντήσω. Ρώτησα συγκεκριµένα τον κ. Πατρίκιο να µας πει 

ποια από τα αιτήµατα των συναδέλφων και των συµπολιτών µας µπορούν να 

συµπεριληφθούν στην απόφαση, ποια θεωρεί ότι είναι δίκαια, σωστά και νόµιµα … 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Ο κ. Πατρίκιος ζήτησε διευκρίνιση από εµένα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Πατρίκιος ρώτησε κάτι τον κ. Γρετζελιά και του απάντησε ο κ. 

Γρετζελιάς σε κάποια θέµατα.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: ∆ηλαδή γίνεται διάλογος µεταξύ µας 

τώρα. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μα είναι στο τέλος, σας παρακαλώ κ. Τοµπούλογλου. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε επί της ουσίας. Κύριε Πατρίκιε, εάν βλέπετε γι' 

αυτές τις περιπτώσεις … 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε ποια διαδικασία θα 

τηρήσετε;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας είπα ο κ. Πατρίκιος θα κλείσει. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλω κι εγώ να κάνω προτάσεις. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να κάνετε. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Βλέπετε να εµπίπτουν στη λογική να περάσουν … 

Β. ΒΑΛΑΣΣΑΣ: Η διαδικασία αυτή δείχνει ότι είµαστε απροετοίµαστοι. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θέλετε να πάµε συναινετικά ή δεν θέλετε;  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλουµε να πάµε µε διαδικασία 

προκαθορισµένη. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όπως θέλετε εσείς; 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι εσείς να µας την πείτε.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πήρατε µια ηµερήσια διάταξη συγκεκριµένη. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Σας παρακαλώ πάρα πολύ για το 

σεβασµό του Σώµατος να µας πείτε ποια είναι η διαδικασία που εσείς ως Πρόεδρος θα 

ακολουθήσετε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ό,τι λέει η πρόσκληση. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Τώρα που φτάσαµε εδώ τι θα 

κάνουµε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η πρόσκληση λέει κάτι: «Λήψη απόφασης επί της µελέτης 

Προσφυγικού Οικισµού …» και τα λοιπά. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Έκλεισε ο κ. Πατρίκιος; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι και δεν τον αφήνετε να κλείσει. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Μα πώς να κλείσει αφού παρεµβαίνουν 

άλλοι κ. Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Γιατί φωνάζετε; 
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Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Εάν πρόκειται να γίνει διάλογος µεταξύ 

του κ. Πατρίκιου και των δηµοτικών συµβούλων να το ξέρουµε. Τίποτε άλλο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έγινε ο διάλογος αυτός. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Έκλεισε; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έκλεισε. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Ωραία. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Πατρίκιος του υπέβαλλα ένα ερώτηµα … 

Γ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Συγνώµη εγώ ζήτησα µια διευκρίνιση.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει ζήτησε µια διευκρίνιση, δεν ήταν κακό αυτό. 

Γ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Γιατί µου ζητήθηκε να τοποθετηθώ επί των προτάσεων και τη 

συγκεκριµένη πρόταση δεν την είχα κατανοήσει. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει και ζητήσατε διευκρίνιση από τον κ. Γρετζελιά. Αυτό θεωρώ ότι 

δεν είναι µεµπτό.  

Γ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Και ακόµη τη ζητώ, δεν έχω καταλάβει το θέµα, δεν µπορώ να 

τοποθετηθώ δηλαδή. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να σας δώσει τη διευκρίνιση και να συνεχίσετε να τοποθετηθείτε. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Προϋπάρχοντα του διατάγµατος και ανεγερθέντα µε τις γενικές 

διατάξεις του ΓΟΚ που ανοικοδοµήθηκαν µε τον ίδιο συντελεστή 1,4 και δεν 

επιβαρύνουν τα προβλεπόµενα από το Προεδρικό ∆ιάταγµα. Γωνιαία κτήριο που στο 

ισόγειό τους έχουν ως εκ της κατασκευής τους καταστήµατα. Το βλέπετε να 

προστίθεται στα άλλα δέκα που µας έχετε κάνει µε τη µελέτη; 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Ερώτηση κ. Πρόεδρε: πόσα κτήρια 

είναι αυτά στην πόλη; ∆εν µπορεί να συζητάµε αόριστα. Έγινε µια πρόταση από τον 

κ. Γρετζελιά, να µας πει λοιπόν ο κ. Γρετζελιάς που κάνει την πρόταση, πόσα είναι 

αυτά τα κτήρια. Αριθµητικά παρακαλώ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ποιοι έχουν υποβάλλει αίτηµα κατ' αρχήν. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί ακριβώς δεν υπάρχει καµία 

σοβαρότητα στην πρόταση. Στην τύχη µιλάµε. Πόσα κτήρια είναι αυτά; ∆έκα; 

Τριάντα; Εκατό; Πόσα κτήρια είναι αυτά; Κάνετε µια πρόταση κ. Γρετζελιά, 

διευκρινίστε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο λοιπόν πόσα είναι τα κτήρια αυτά, παρακαλώ. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Αντιλαµβάνοµαι στη δυσκολία της … 
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Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι δεν υπάρχει καµία δυσκολία, η 

προχειρότητά σας είναι γνωστή από τα κόκκινα τουβλάκια.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ µην ανοίγουµε ξανά το θέµα, δεν παίζει ρόλο αυτό τώρα 

πόσα είναι, δεν τα έχει µετρήσει κανείς. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλει να µας ξαναχτίσει, να 

τσιµεντοποιήσει την Φιλαδέλφεια. Πόσα είναι τα κτήρια αυτά που προτείνετε;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Την άποψή µου λέω κ. Τοµπούλογλου. Τι να κάνουµε τώρα;  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Πόσα είναι τα κτήρια που προτείνει ο 

κ. Γρετζελιάς; Πέντε; ∆έκα; Πόσα είναι κ. Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα βγάλουµε αύριο συνεργείο να τα µετρήσει. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Αφήστε να µας  απαντήσει ο κ. Πατρίκιος. 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Να προσθέσω κάτι στην ερώτηση του Γρετζελιά µιας και έχουµε 

αυτό το θέµα προς τον κ. Πατρίκιο; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πέστε κι εσείς, αλλά µην ανοίξουµε καινούργιο κύκλο. 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ο κ. Γρετζελιάς έχει κάνει µια ερώτηση και θέλω να προσθέσω ένα 

υποερώτηµα όσον αφορά το συγκεκριµένο ζήτηµα. Για να µπορέσουµε αυτό να το 

εντάξουµε στη µελέτη, µια τέτοια πιθανότητα πόσος χρόνος χρειάζεται για να 

αποτυπωθούν αυτά, να µπορέσουµε να µάθουµε από τους κατοίκους εάν θέλουν σε 

αµιγή κατοικία να βάλουν κατοικίες ξενώνες µικρού δυναµικού, εµπορικά 

καταστήµατα, κτήρια κοινωνικής πρόνοιας -αυτά είναι αµιγής κατοικία για να ξέρουµε 

τι λέµε- κτήρια Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αθλητικές 

εγκαταστάσεις, θρησκευτικούς χώρους, πολιτιστικά κτήρια. 

  Σε περίπτωση που δεν θέλουν να βάλουν όλα αυτά και θέλουν να 

βάλουν κάτι άλλο, και είναι γωνιακό και έχει χτιστεί µε τζαµαρία πριν το Προεδρικό 

∆ιάταγµα µε τρόπο για να στεγάσει εµπορικές χρήσεις αλλά όχι αυτές γιατί δεν τους 

αρέσουν. ∆εν το λέω ειρωνικά, δεν το λέω για σας, εσείς έχετε κάνει αίτηµα, δεν 

απαντάω σε αίτηµα. Αυτή τη στιγµή λέµε ότι υπάρχουν … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ανοίξαµε καινούργιο, ∆ανάη κλείσε το θέµα σε παρακαλώ. 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Μισό λεπτό, ο κύριος εξεγήρθη θέλω να του απαντήσω δεν θέλω 

να παρεξηγηθώ. Αυτή τη στιγµή εγώ πιστεύω ότι είναι γύρω στα 50 κτήρια, αν είναι 

όλα αυτά τα 50 κτήρια να τα βάλουµε κατ’ εξαίρεση σε γενική κατοικία και να 
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µπορούν να κάνουν άλλα τόσα, θέλω να ξέρω, το υποερώτηµά µου δηλαδή, πόσος 

χρόνος ακόµη χρειάζεται για να µπορέσουµε να στείλουµε µια τροποποίηση. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) Κατ' αρχήν να δούµε αν αυτό 

είναι νοµικά µπορεί να περπατήσει για να το κάνουµε αυτό. Αν δεν περπατάει, δεν 

χρειάζεται. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι έκλεισε το θέµα. Κύριε Πατρίκιε η κα 

∆ήµαρχος θέλει να σας ρωτήσει κάτι. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Να σας ρωτήσω κάτι. Όταν πήρατε τον λόγο τελευταία είπατε ότι 

έπεσαν πάρα πολλά ερωτήµατα και τα οποία θεωρείτε κι εσείς ότι πρέπει να υπάρχει 

ένας εύλογος χρόνος µέχρι να τα ξαναµαζέψουµε και να κάνουµε µια ουσιαστική 

πρόταση.  

Γ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Και να σας πω και κάτι ακόµη. Στην τελική της µορφή η απόφαση 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου θα πρέπει να υποστηρίζεται από την αντίστοιχη 

τεκµηρίωση της µελέτης διότι πρέπει να φύγει όλη µαζί να πάει προς το Υπουργείο 

και προς το Συµβούλιο της Επικρατείας και στο Συµβούλιο Χωροταξίας και 

Περιβάλλοντος 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ακριβώς.  

Γ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Με αυτή την έννοια θα πρέπει οποιαδήποτε απόφαση υπάρξει 

πολιτική, στο βαθµό που συµφωνούµε κι εγώ ως µελετητής, να τεκµηριωθεί από µια 

αναθεώρηση αυτής της µελέτης η οποία, µην φοβάστε δεν θα σας κοστίζει γιατί τώρα 

έτσι που έχουµε εµπλακεί… τέλος πάντων. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Και στα πρόσθετα σηµεία. 

Γ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Και στα πρόσθετα σηµεία ακριβώς. Θα πρέπει δηλαδή να 

εµπεριέχεται µέσα στη µελέτη. Ακόµη και οι γνωµοδοτήσεις που έχω κάνει εκτάκτως, 

θα πρέπει να ενσωµατωθούν µέσα στο σώµα της µελέτης. 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Πατρίκιε πέστε µας το χρόνο που χρειάζεται να ενσωµατωθούν 

στη µελέτη ποια θεωρείτε ότι πρέπει … 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε να ολοκληρώσω; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ορίστε κα ∆ήµαρχε ολοκληρώστε. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Μιλάω και µε διακόπτει ο κ. Γρετζελιάς;  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μην µε µαλώνετε! Ορίστε συνεχίστε.  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν ρωτάω και λέω: ειπώθηκαν κάποιες προτάσεις. Θεωρείτε ότι 

αυτές οι προτάσεις ή κάποιες είναι εφικτές που µπορούµε να δώσουµε κάποιο χρόνο 

και να ξαναπούµε σε ένα ∆ηµοτικό Συµβούλιο και να τις ψηφίσουµε, ή δεν περνάει 

τίποτε από όλες αυτές τις προτάσεις; Αυτό ρωτάω, έτσι απλά. 

Γ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Η πρόταση του κ. Γρετζελιά η οποία είναι στην ουσία εντός 

πλαισίου Προεδρικού ∆ιατάγµατος προσπαθεί να κάνει µια αναθεώρηση. Γιατί για τις 

άλλες που είναι εντελώς εκτός πλαισίου δεν µπορώ να συζητήσω. Αυτές που λένε να 

φύγει τελείως το Προεδρικό ∆ιάταγµα να χτίζουµε πολυκατοικίες, να έχουµε πυλωτές 

αυτά δεν τα συζητάµε. 

  Εν πάση περιπτώσει για την πρόταση του κ. Γρετζελιά. Αυτή η 

πρόταση έχει θετικά χαρακτηριστικά, θα έπρεπε να κοιταχτεί συγκεκριµένα και να 

δούµε για ποιες Ζώνες µιλάµε. Γιατί δεν µπορεί να είναι ανεξέλεγκτα σε όλες τις 

θέσεις όπου βρίσκεται ένα τέτοιο κτήριο µε αυτά τα χαρακτηριστικά. Αν βρίσκεται 

στην καρδιά µιας γειτονιάς µε χρήση κατοικίας, δεν µπορεί να έχει κάτι παραπάνω 

από την αµιγή κατοικία. Αν βρίσκεται στα όριά της και πάνω σε ένα δρόµο ο οποίος 

έχει κάποια χαρακτηριστικά που προστατεύουν την ενδοχώρα από αυτές τις χρήσεις, 

ενδεχοµένως γίνεται. 

  Θέλει λοιπόν µια µικρή διερεύνηση αυτό το πράγµα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πόσος χρόνος χρειάζεται κ. Πατρίκιε; 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ένας µήνας σας φτάνει κ. Πατρίκιε; Ωραία. ∆ίνουµε λοιπόν 

ένα µήνα, να µελετήσει αυτή τη συγκεκριµένη πρόταση ο κ. Πατρίκιος και ορίστε κ. 

Πρόεδρε µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία να ξανακάνουµε Συµβούλιο. Η πρόταση που 

εκκρεµεί είναι η πρόταση του κ. Γρετζελιά η οποία εγώ κατάλαβα ότι … 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Υπάρχει κι άλλη πρόταση κ. 

Παπανικολάου. 

Α. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Κύριε Παπανικολάου όχι µόνο αυτό, όλες οι σηµειακές 

τροποποιήσεις θα µελετηθούν. 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν έχει κανένας τον λόγο. Θα σταµατήσω και δεν θέλω να φτάσουµε 

τώρα να κάνουµε διακοπή. Είπε ο κ. Πατρίκιος ότι χρειάζεται περίπου ένα µήνα. 

Συµφωνούµε κατ' αρχήν να γίνει αυτό; Και εκτός από το αίτηµα ή την πρότασή του 
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εν πάση περιπτώσει του κ. Γρετζελιά που ο κ. Πατρίκιος την είδε θετικά ότι µπορεί να 

συµπεριληφθεί κάποιο κοµµάτι όπως το ανέφερε να µην το ξαναλέµε, υπάρχουν και 

κάποια άλλα αιτήµατα. Πρέπει και αυτά να τα δει και να συνεκτιµήσει ποια µπορεί να 

ενσωµατωθούν στη µελέτη και αν µας καλύπτει ο χρόνος του ενός µήνα.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε έχω τον λόγο; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να τελειώσω κ. Τοµπούλογλου. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Να πω κάτι στον κ. Πατρίκιο µε 

ενδιαφέρει. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα σας τον δώσω. Είπα κάτι. Συµφωνούµε σε αυτό που είπα; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε συµφωνούµε … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είπα κάτι κ. Γρετζελιά δεν ακούσατε. Σαν Προεδρείο είπα κάτι. 

Συµφωνεί το Σώµα σε αυτό; Είπα, ότι ο κ. Πατρίκιος χρειάζεται ένα µήνα για να 

ενσωµατώσει τη µελέτη, την πρόταση του κ. Γρετζελιά και κάποια άλλα αιτήµατα 

που θεωρεί  …. 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αποκλείεται λοιπόν για να την εξετάσει, άρα πάµε πίσω. Τι κάνουµε; Ο 

κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο. 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Εγώ λέω το εξής: για να µην χρονοτριβούµε άλλο γιατί ειλικρινά 

πρέπει να πέρασε τόσο καιρός,  µπορούσαµε όλοι µας να κάνουµε διαβουλεύσεις των 

διαβουλεύσεων και συγκεντρώσεις και των συγκεντρώσεων, τώρα όµως που δόθηκε 

ο χρόνος για ένα µήνα, όσοι θέλουν από εµάς να κάνουν τις διάφορες συγκεντρώσεις 

και διαβουλεύσεις τις προτάσεις και τα λοιπά, εντός 10-15 ηµερών να το κάνουν, να 

έρθουν εις τας χείρας του µελετητή για να µπορέσει στο µήνα πάνω να έρθει στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο και να ψηφιστεί αυτό. Να τελειώνουµε.  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν λέει αυτό. Κάποιοι που θέλουν να υποβάλλουν κάποια αιτήµατα 

τεκµηριωµένα να τα δώσουν. Ο κ. Τοµπούλογλου έχει τον λόγο. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πατρίκιε, αυτή η 

επικαιροποιηµένη πρόταση  που φέρνετε, αγνοεί παντελώς στο θέµα του 

προσφυγικού συνοικισµού το parking. Εντελώς. ∆εν προβλέπεται τίποτε, ούτε 

παλαιότερα ούτε τώρα. Είναι δυνατό σε µια πόλη του 2013-’14 να µην προβλέπεται 

πουθενά θέσεις στάθµευσης; ∆ηλαδή είναι αδιανόητο αυτό. Θα πάρουµε απόφαση να 
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τροποποιήσουµε Προεδρικό ∆ιάταγµα και δεν θα µπορεί κανείς να κάνει parking στη 

Νέα Φιλαδέλφεια στο προσφυγικό οικισµό; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Τι λέτε κύριε; ∆εν προβλέπεται σε κάθε σπίτι υπόγειο parking; Τι 

είναι αυτά που λέτε; 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν τελείωσα κύριε. Αυτή τη στιγµή 

δεν υπάρχει η δυνατότητα όπως πολύ καλά ξέρετε πυλωτής και parking πέρα του 

υπογείου. Πόσοι µπορούν να κάνουν υπόγειο parking; Γιατί κι εσείς το αυτοκίνητό 

σας κ. Γρετζελιά το παρκάρετε σε διπλανό οικόπεδο, δεν το παρκάρετε µέσα στο 

σπίτι σας, αφού θέλετε να τα ακούσετε.  Υπάρχει λοιπόν λογική σύγχρονης πόλης 

χωρίς χώρο παρκαρίσµατος;  

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Υπαίθριο parking έχετε … 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως. Ο κ. Γρετζελιάς που τα λέει 

αυτά, παρκάρει δίπλα. Λοιπόν τι µου λέτε τώρα; 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι συµφωνεί το Σώµα να δώσουµε τον εύλογο χρόνο 

που χρειάζεται ο κ. Πατρίκιος. Είπε ένα µήνα. Να συγκεντρωθούν όλα τα αιτήµατα, 

να τα εξετάσει και η πρόταση η δική σας, του κ. Τοµπούλογλου για το parking, όλα. 

Θα εκτιµήσει ο κ. Πατρίκιος ποια µπορούν να ενσωµατωθούν στη µελέτη, γιατί 

κάποια ήδη τα έχετε απορρίψει εκ των προτέρων ότι δεν µπορούν και κάποια 

µπορούν. 

Γ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Θεωρώ πάντως ότι το ζήτηµα της κυκλοφορίας και της στάθµευσης 

έχει ήδη υπάρξει σε µια µελέτη κυκλοφοριακή που έχετε παραλάβει και έχετε εγκρίνει 

ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Εποµένως δεν είναι θέµα αυτής της µελέτης, η οποία κοιτάει 

τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, για τα οποία υπάρχει πρόβλεψη στο Προεδρικό 

∆ιάταγµα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άρα δεν υφίσταται το parking που είπε ο κ. Τοµπούλογλου, εντάξει το 

βγάζουµε έξω αυτό. 

Γ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: ∆εύτερον, ατοµικό parking προβλέπεται στο εσωτερικό των 

κτηρίων.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μάλιστα, άρα δεν υφίσταται θέµα parking. 

Γ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Από εκεί και πέρα το ζήτηµα της κυκλοφορίας και της στάθµεισης 

στην πόλη, είναι σοβαρό. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι άλλο θέµα. 

Γ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Αλλά θεωρώ ότι είναι κοµµάτι της κυκλοφοριακής µελέτης που έχει 

εγκριθεί. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Να δώσετε παρακαλώ και τις αποφάσεις των ∆ηµοτικών 

Συµβουλίων για parking κοινόχρηστα σε διάφορα σηµεία της πόλης, που υπάρχουν 

στην συνολική πρόταση της εποχής εκείνης. Συµφωνούµε κ. Πρόεδρε για την 

αναβολή. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Κύριε Πρόεδρε να σας ρωτήσω κάτι διαδικαστικό;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Καθίστε όµως για να πάρουµε µια απόφαση. Μετά θα έχουµε «εγώ δεν 

άκουσα, εγώ δεν είδα, άλλο είπα…» και τα λοιπά. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Να σας ρωτήσω; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ρωτήστε. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Μετά την ολοκλήρωση της µελέτης µε τα καινούργια στοιχεία από 

τον κ. Πατρίκιο, θα περάσουµε πάλι Επιτροπή ∆ιαβούλευσης και Ποιότητα Ζωής;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι. Είπαµε απόφαση. 

Β. ΜΑΤΣΟΥΚΑ - ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ: Η πρόταση που έχω κάνει εγώ;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μισό λεπτό κα Ματσουκά. Εάν εσείς θέλετε να φέρετε κάποιες 

προτάσεις να συµπεριληφθούν … 

Β. ΜΑΤΣΟΥΚΑ - ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ: Όχι προσωπικά, δεν καταλάβατε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Με κάποιους συµπολίτες µας εν πάση περιπτώσει. 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας λέει. Η κα Ματσουκά λέει να 

γίνει µάζεµα των πολιτών. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κατάλαβα, επί της διαδικασίας διαβούλευση για το θέµα … 

Β. ΜΑΤΣΟΥΚΑ - ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ: Γιατί κολλάτε κ. Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν κολλάω. Το θέµα πλατειάζει. Έχει περάσει διαβούλευση, 

κοινότητα, ρωτήστε την κα Παπαδοπούλου να σας απαντήσει. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: ∆εν έχει σχέση η κα Παπαδοπούλου κ. Πρόεδρε. Όλες οι 

νόµιµες διαδικασίες που προβλέπονται για να έρθει το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, 

έχουν γίνει. Σήµερα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τέθηκαν δυο τρία ερωτήµατα. ∆ίνουµε 

ένα µήνα καιρό στον κ. Πατρίκιο ο οποίος τόσο θεωρεί ότι είναι ικανός ο χρόνος, 

ώστε να έρθει µε τις κατάλληλες απαντήσεις για να πάρουµε απόφαση.  

ΑΔΑ: ΒΛ1ΒΩΗΓ-ΑΙΠ



 89 

  Κύριε Πρόεδρε ορίστε το χρονικό διάστηµα εσείς. Να πω µόνο γιατί το 

βλέπω εδώ γιατί στη γνωµοδότηση του ΣΧΟΠ αναφέρεται ότι «…Όσον αφορά τις 

θέσεις στάθµευσης ισχύουν οι διατάξεις του Νόµου 1221/1981 περί υποχρεωτικής 

δηµιουργίας χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων», υπάρχει πρόβλεψη δηλαδή µέσα στο 

Προεδρικό ∆ιάταγµα. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Υπάρχει και εφαρµογή; 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: ∆εν το βλέπω να υπάρχει … 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Άρα λοιπόν τι λέτε;  

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Υπάρχει πρόβλεψη όµως κ. Τοµπούλογλου. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Άσκηση επί χάρτου κάντε τώρα 

δηλαδή; 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Τι εννοείτε; ∆εν υπάρχει πρόβλεψη;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν είναι θέµα τώρα αυτό, υπάρχει πρόβλεψη και για άλλα και δεν 

τηρούνται. Αυτό δεν σηµαίνει τίποτε. Εµείς πάµε µε το νόµο, λέµε τι προβλέπει ο 

νόµος κ. Τοµπούλογλου. ∆εν τηρείται και φταίει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο που δεν 

τηρούνται οι θέσεις parking και αν γίνονται τα parking; Μην τρελαθούµε. 

  Λοιπόν αναβάλλουµε το θέµα, για την ηµεροµηνία θέλω να πω ο κ. 

Πατρίκιος είπε ένα µήνα. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Με την προϋπόθεση ότι εντός δέκα ηµερών από σήµερα, θα έχει πάρει 

τα αιτήµατα. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ναι, θα τα πάρει. Θα τα στείλουµε εµείς. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα πάρει τα αιτήµατα σε δέκα µέρες. Άρα για να γίνει ενσωµάτωση 

των αιτηµάτων αυτών τα οποία θεωρείτε ότι µπορούν να ενσωµατωθούν, πόσες 

µέρες χρειάζονται να έρθετε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Στο µήνα θα είµαστε εντάξει; 

Συγνώµη θα πω κάποια ηµεροµηνία και µετά θα µου λένε γιατί το είπα. 

Β. ΜΑΤΣΟΥΚΑ - ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ: Πρόεδρε, σε παρακαλώ πολύ έχω κάνει µια 

πρόταση από την αρχή του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Θα τη συζητήσετε εδώ;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τη πρόταση; 

Β. ΜΑΤΣΟΥΚΑ - ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ: Την πρόταση που έκανα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τι θέλετε; Να βάλω σε ψηφοφορία την πρότασή σας; Τι εννοείτε; 
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Β. ΜΑΤΣΟΥΚΑ - ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ: Όχι. Να τη συζητήσουµε εδώ να κάνουµε πολύ 

γρήγορα µέσα σε µια εβδοµάδα µια συγκέντρωση των κατοίκων. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συγκέντρωση η ∆ηµοτική Αρχή; 

Β. ΜΑΤΣΟΥΚΑ - ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ: Ποιος να την κάνει; Εγώ; Ο ∆ήµος θα την κάνει. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κυρία Ματσουκά τη διαβούλευση ο ∆ήµος την έχει κάνει.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τη διαδικασία την έχει κάνει ο ∆ήµος. Πάλι από την αρχή; 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ένα λεπτό, τουλάχιστον αυτό που λέω εγώ είναι ότι τη 

διαβούλευση ο ∆ήµος την έχει κάνει. Εάν ως Παράταξη θέλετε να επεξεργαστείτε το 

θέµα µε κάποιους κατοίκους ή οτιδήποτε, µπορείτε να κάνετε µια συγκέντρωση. Τι 

να κάνει ο ∆ήµος; Εκ νέου διαβούλευση; Αφού έχει τηρηθεί ο νόµος. 

Β. ΜΑΤΣΟΥΚΑ - ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ: Εντάξει. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Λοιπόν η απόφασή µας αναβάλλεται για 40 µέρες; ∆έκα µέρες 

θέλει ο άνθρωπος να του τα δώσουµε και … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Και άλλες είκοσι µέρες να ενσωµατώσει του φτάνουν; Να µου πει ο κ. 

Πατρίκιος. 

Γ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Εγώ είπα ότι θέλω ένα µήνα να διερευνήσω αυτή τη συγκεκριµένη 

πρόταση. Θέλω άλλες 15 µέρες για  να ενσωµατώσω τα πάντα στη µελέτη ώστε να 

έχουµε τελειωµένους χάρτες. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Ωραία. Ένα δίµηνο κ. Πατρίκιε σας φτάνει; 

Γ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Νοµίζω µε την αρχή του νέου έτους θα είµαστε καλά. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πάµε 15 µε 20 Γενάρη. Υπολογίστε ότι στις 20 Γενάρη πιθανό να γίνει. 

Η απόφαση είναι αναβάλλεται το θέµα για τρεις µήνες µέχρι να επανέλθει. 

 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε θέµα τρίµηνης 
αναβολής στη λήψη απόφασης επί του θέµατος σε ψηφοφορία ενώπιον του 
Σώµατος.  
 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τις απόψεις 
των µελών του τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και : 
 

• Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
• Την αριθ. 19/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
• Το από 11-06-2001 Π.∆. (Φ.Ε.Κ. 467/∆/18-06-2001) του Παραδοσιακού 

(Προσφυγικού) Οικισµού 
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και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τρίµηνη αναβολή στη λήψη απόφασης επί της µελέτης Προσφυγικού 

Οικισµού – Επικαιροποίηση απόφασης για την Τροποποίηση του από 11-06-2001 Π.∆. 

(Φ.Ε.Κ. 467/∆/18-06-2001) του Παραδοσιακού (Προσφυγικού) Οικισµού, βάσει της 

υπ΄ αριθ. 19/2013 απόφασης-εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, προκειµένου 

εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από τη Συνεδρίαση να υποβληθούν  τα αιτήµατα 

των ενδιαφεροµένων δηµοτών-κατοίκων, τα οποία θα τεθούν υπόψη του 

Επιστηµονικού Συµβούλου της µελέτης κ. Γεώργιου Πατρίκιου, ώστε να 

ενσωµατωθούν στην µελέτη όσα εξ  αυτών κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και 

το θέµα να επανέλθει µετά στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τη λήψη της οριστικής 

απόφασης. 

 
 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   168/2013. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

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

   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                                    ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Μπόβος Χαράλαµπος 
Παϊδας Αδαµάντιος 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 
Κουτσάκης Μιχαήλ 

Παπανικολάου Νικόλαος 
Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 

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

Κοσµά Σταυρούλα 
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Βαλασσάς Βεργής 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 

Ματσουκά-Κουµαριανού Βασιλική 
Γρετζελιάς Παντελής 
Νικολόπουλος Φώτης 
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 :  

- Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
- Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών 
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
- ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
- Αυτοτελές Γραφείο Νοµικής Υπηρεσίας 
- Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & ∆ηµοσίων Σχέσεων 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΑΔΑ: ΒΛ1ΒΩΗΓ-ΑΙΠ


