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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 συνεδρίασης 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος 

 

 

Αριθ. Απόφασης: 18/2013 

 

 

       Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

 

«∆ηµιουργία graffiti σε τοίχο της πλατείας 

Λαυρίου, δίπλα από το Super Market 

«Βερόπουλος»» 

 

 

 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 8
ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε: 

 

 Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 

 

 Στην πλατεία Λαυρίου, απέναντι από την πλαϊνή πλευρά του Super Market 

«Βερόπουλος» και επί της οδού Λαυρίου υπάρχει τοίχος ο οποίος αποτελείται από 

παραλληλόγραµµα, λεπτές λωρίδες µεταλλικών κιγκλιδωµάτων και τρία τριγωνικά τµήµατα 

σφηνοειδούς µορφής. Το κάθε τριγωνικό τµήµα αποτελεί το αριστερό στηθαίο για τα αντίστοιχα 

σκαλιά που οδηγούν από το επίπεδο του πεζοδροµίου στο επίπεδο της πλατείας. Ο τοίχος είναι 

χρώµατος µπεζ και σε ορισµένα του σηµεία έχουν γραφτεί συνθήµατα και υπογραφές (tags) µε 

σπρέι. 

 Ο κος Μπασούκος Ανέστης µε την υπ΄ αρ. 12890/24-10-2012 αίτησή του, ζητά την άδεια 

να δηµιουργήσεις graffiti µε θέµα «∆ιαστηµικά γράµµατα Old school Space Character, 

Ερπετοειδές Cartoon» τα γράµµατα της παραπάνω γραµµατοσειράς θα σχηµατίζουν τη λέξη 

«ΚΙΝΤ». 

 Συµπληρωµατικά µε την υπ΄ αρ. 13262/02-11-2012 Υπεύθυνη ∆ήλωσή του δηλώνει ότι 

το graffiti  δεν θα έχει πολιτικό ή διαφηµιστικό σύνθηµα ή νόηµα και δεν θα προσβάλλει τη 

δηµόσια αιδώ. Σε αντίθετη περίπτωση θα έχει την υποχρέωση να επαναφέρει τον εν λόγω τοίχο 

στην αρχική του µορφή, δηλαδή στο αρχικό χρώµα µπεζ.  

Για την εικαστική αυτή παρέµβαση δεν έχει ουδεµία οικονοµική ή άλλη αξίωση από το 

∆ήµο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 

Σε περίπτωση που η επιφάνεια του έργου graffiti βανδαλιστεί µε υβριστικά συνθήµατα 

υποχρεώνεται να παρέµβει – εφόσον ειδοποιηθεί εγκαίρως από το ∆ήµο – και να τα σβήσει, 

αποκαθιστώντας το έργο, ειδάλλως αποδέχεται να παρέµβει ο ∆ήµος και να σβήσει τα υβριστικά 

συνθήµατα καταστρέφοντας έτσι τοπικά το έργο graffiti ή να επαναφέρει τον τοίχο στην αρχική 

του µορφή σβήνοντας αναγκαστικά όλο το έργο. 

Ο κος Μπασούκος αντιπροσωπεύει οµάδα από καλλιτέχνες graffiti που έχοντας µία 

αρχική ιδέα-θέµα σαν έµπνευση, δηµιουργούν επί τόπου συλλογικά και αυθόρµητα το έργο. Το 

όλο εγχείρηµα βασίζεται στον αυτοσχεδιασµό και για αυτό δεν µπορεί να παρουσιασθεί κάποιο 

προσχέδιο ή µακέτα, παρά µόνο δείγµατα από προγενέστερα graffiti της οµάδας. 

Επειδή η πόλη έχει ανάγκη από τέτοιου είδους εικαστικές παρεµβάσεις που αφενός δεν 

επιβαρύνουν οικονοµικά το ∆ήµο και αφετέρου προσθέτουν χρώµα και χαρακτήρα στον 

πολεοδοµικό ιστό της, προτείνεται να δοθεί η άδεια για τη δηµιουργία του εν λόγω έργου. 

Επιπλέον έχει παρατηρηθεί ότι ολοκληρωµένα έργα graffiti συνήθως δεν βανδαλίζοντα. 

 

Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

Ε.Π.Ζ., κατά την οποία ανταλλάχθηκαν διάφορες απόψεις.  

 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος κάλεσε την Ε.Π.Ζ. να αποφασίσει σχετικά. 

 

Η Ε.Π.Ζ., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κου Προέδρου και όλα τα 

προσκοµισθέντα δικαιολογητικά. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τη δηµιουργία graffiti σε τοίχο της πλατείας Λαυρίου, δίπλα από το Super 

Market «Βερόπουλος».  

Αποφασίζεται να συσταθεί τριµελής επιτροπή αποτελούµενη από τους:                          

κο Παπανικολάου Νικόλαο, κο Γραµµένο Σπυρίδωνα και κα Χατζηδάκη Μαρία, οι 

οποίοι θα έρθουν σε επικοινωνία µε τον κο Μπασούκο Ανέστη, αιτούντα για τη 

δηµιουργία graffiti, για να συζητήσουν για το ύφος του έργου που θέλει να 

δηµιουργήσει. 

 

 

 

 



Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 18/2013 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

        (Ακολουθούν υπογραφές) 

 

 

     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ. 

 

 

 

            ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

 

 
           Εσωρερική διανοµή:  1) ∆.Τ.Υ. 
                                          2) Αντιδήµαρχο Τ.Υ. 
                                          3) Γραφείο ∆ηµάρχου 
                                          4) Γενική Γραµµατέα 
                                          5) Ε.Π.Ζ.                           
                        

 


