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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 9
ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε: 

 

 Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 

 

       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 6
η
/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.∆. 

 

∆) Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆.Ν.Φ. µε την υπ’ αριθµ. 246/2003 απόφασή του 

(συνεδρίαση 1
η
/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 

- 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. 11
η
/3

η
/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 1
η
/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 11
ης

/3
ης

/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 : 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.  

 

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 

 

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.                           

                        

 


