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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
   Ταχ.Διεύθυνση : Δεκελείας 97 
   143 41  Ν.Φ. 
   Πληροφορίες  : Ιωάννα Βασιλακάκη 
   Τηλ. : 213 2049 028 
   Fax : 213 2049 006 

 Από τα πρακτικά της  01 /03/10 
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Νέας Φιλαδέλφειας, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα: 

 

  
 
ΘΕΜΑ: “Εκδίκαση ενστάσεων κατά της υπ’ αρ. 225/2009 ΑΔΣ  που αφορά στην : 
   Τροποποίηση σχεδίου πόλεως Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – 
             Χαρακτηρισμός του οικοπέδου που βρίσκεται επί των οδών Λάρνακος 74 
             και Σερρών 6 στο Ο.Τ. 278 σε χώρο ανέγερσης Παιδικού –  
               Βρεφονηπιακού Σταθμού ( Κέντρου Προσχολικής Αγωγής )”. 
  
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας, συνήλθε σε Συνεδρίαση στην αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν.Φ. “Μίλτος Κουντουράς” που στεγάζεται επί των οδών 
Θεσσαλονίκης και Λαχανά,, σήμερα στις 01/03/2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, ύστερα από 
την αριθμ.  πρωτ. 1902/25 – 02 - 2010 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Εμμανουήλ Βατίδη, 
που επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη του, σύμφωνα με τα άρθρα 92 και 95 του Δημοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα Ν.3463/06. 

Ο Δήμαρχος : ΚΟΝΤΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ   
Ο Πρόεδρος : ΒΑΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
Ο Γραμματέας : ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ     
 

ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
1. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
2. ΒΑΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΔΗΜ 
4. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
5. ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
6. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
7. ΦΟΥΛΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ. 
 

 
8.  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. 
9.  ΑΛΑΦΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
10. ΜΟΣΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
11. ΚΑΡΑΚΑΞΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ. 
12. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤ. 
13. ΧΩΡΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 
14. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛ. 
 

 
15. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣ. 
16. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΙΡΗ 
17. ΣΚΑΡΠΑΘΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡ. 
18. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
19. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ. 
20. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝ. 
21. ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

 
Ο Δήμαρχος και όλοι οι παραπάνω Δημοτικοί Σύμβουλοι προσκλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ.  πρωτ. 
1902/25 – 02 - 2010 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Εμμανουήλ Βατίδη, που 
επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα τις δ/ξεις των άρθρων 92 και 95 του Δημοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα Ν.3463/06. 
 
Οι απουσιάζοντες, παρ’ ότι προσκλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα με την παραπάνω πρόσκληση του 
Προέδρου του Δ.Σ., δεν παρέστησαν στην ως άνω συνεδρίαση.   
 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου η κ. Ιωάννα Βασιλακάκη, 
υπάλληλος του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας. 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 96, 97, 100 του  Δ.Κ.Κ. Ν.3463/06), δεδομένου 
ότι σε σύνολο 21 μελών ήταν: 
           
          ΔΗΜΑΡΧΟΣ :            ΚΟΝΤΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ   ______          

1.  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ      
2.  ΑΛΑΦΑΚΗΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ    ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
3.  ΒΑΤΙΔΗΣ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ     
4.  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ 
5.  ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ                      
6.  ΚΑΡΑΚΑΞΙΔΗΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
7.  ΚΟΣΜΑ     ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
8.  ΚΟΤΣΙΡΑΣ          ΠΑΥΛΟΣ         
9.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     
10.  ΜΟΣΧΟΣ    ΑΝΔΡΕΑΣ 
11.  ΦΟΥΛΕΔΑΚΗΣ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
12.  ΧΩΡΙΝΟΣ    ΖΑΧΑΡΙΑΣ      
13.  ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
14.  ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ  ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ 
15.  ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ  ΜΑΙΡΗ 
16.  ΜΠΟΒΟΣ    ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
17.  ΣΚΑΡΠΑΘΙΑΤΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ 
18.  ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
19.  ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
 

Ο Πρόεδρος, παρουσία των μελών, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας 
διάταξης: 
Κατά την συζήτηση του 3ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, αποχώρησε από την συνεδρίαση ο 
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λ. Γεωργαμλής 
 
Κατά την συζήτηση του 9ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, αποχώρησε από την συνεδρίαση ο 
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Π. Γρετζελιάς 
 
Κατά την συζήτηση του 25ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, αποχώρησε από την συνεδρίαση ο 
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ν. Αδαμόπουλος 
 
Κατά την συζήτηση του 25ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, προσήλθαν στην συνεδρίαση οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. Π. Γρετζελιάς και Λ. Γεωργαμλής 
 
ΘΕΜΑ   25ο  Η.Δ.  
 
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 25ο θέμα της ημερησίας διάταξης, εξέθεσε ότι ο Δήμαρχος με την υπ’ 
αρ. πρ.   1524 / 12 -02- 2010 πρότασή του, εισηγείται την συζήτηση και  λήψη απόφασης, για το θέμα 
με τον παραπάνω τίτλο. 
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε την ένσταση, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο ο οποίος 
εισηγείται το ανωτέρω θέμα και για ενημέρωση του Σώματος είπε τα ακόλουθα :  
 
Κύριε Πρόεδρε, 
Με την υπ΄αριθμ 225/09 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ν.Φιλ/φειας απεφασίσθη ομόφωνα η 
τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Ν.Φιλ/φειας με τον χαρακτηρισμό του οικοπέδου με τα στοιχεία 
ΑΒΓΔΕΖΑ που βρίσκεται επί των οδών Λάρνακος 74 και Σερρών 6 Ν. Φιλ/φεια (ΟΤ 278), εμβαδού 825τ.μ 
περίπου, όπως αυτό εμφαίνεται στο από μηνός Σεπτεμβρίου 2009 τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 
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1:500 της Δ/νσης ΤΥΔΝΦ, ως χώρου ανέγερσης παιδικού- βρεφονηπιακού σταθμού (Κέντρου 
Προσχολικής Αγωγής). 
Στην συνέχεια τηρήθηκε η προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία διαδικασία δημοσιοποίησης της 
υπ΄αριθμ 225/09 απόφαση του Δημοτικού Σ/λίου Δ.Ν.Φ., κατά της οποίας κατετέθη η υπ΄αριθμ 
17040/18-11-09 ένσταση του κ. Ιωάννη Δημητρακόπουλου. 
Ο χαρακτηρισμός του ως άνω επί των οδών Λάρνακος 74 και Σερρών 6 στο Ο.Τ. 278 οικοπέδου ως 
χώρου για την ανέγερση παιδικού - βρεφονηπιακού σταθμού (Κέντρου Προσχολικής Αγωγής) είναι 
επιβεβλημένος από λόγους δημόσιας ωφέλειας και αδήριτης ανάγκης εξαιτίας του ότι ο Δήμος 
Ν.Φιλαδέλφειας αποτελεί μια εκτεταμένη και πυκνοδομημένη και πυκνοκατοικημένη αστική περιοχή 
κατοικίας με πολεοδομική δομή διαμορφωμένη σε μεγάλο βαθμό εδώ και δεκαετίες, η πληθυσμιακή 
σύνθεση του Δήμου Ν.Φιλ/φειας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εισοδημάτων με κυρίαρχη κατηγορία αυτή 
της μέσης αστικής οικογένειας μέσου αλλά και χαμηλού εισοδήματος με εργαζόμενους και τους δυο 
γονείς, οι δε λειτουργούντες στην περιοχή 2ος και 3ος παιδικοί σταθμοί στεγάζονται σε ενοικιαζόμενα 
κτίρια τα οποία δεν προορίζονται για παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς με ότι  αυτό συνεπάγεται 
για την εύρυθμη λειτουργία τους, την ποιότητα των παροχών στα παιδιά (σε σχέση με τις προδιαγραφές 
του Υπουργείου Υγείας για ανάλογα κτίρια), σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι υπάρχουσες 
εγκαταστάσεις συνεπεία του καταστρεπτικού σεισμού του 1999 που έπληξε την πόλη μας, έχουν υποστεί 
σοβαρές ζημιές. 
 Γι΄αυτό το λόγο η εξεύρεση χώρου για την στέγαση των παιδικών σταθμών του Δήμου 
Ν.Φιλ/φειας καθίσταται άμεση, επείγουσα και επιτακτική. 
 Η Δημοτική Αρχή στην προσπάθειά της να δημιουργήσει και να εδραιώσει τον απαραίτητο και 
αναγκαίο χώρο για την στέγαση και λειτουργία των παιδικών- βρεφονηπιακών σταθμών και με την 
πεποίθηση ότι εξυπηρετείται και προάγεται το γενικότερο καλό της πόλης μας απεφάσισε ομόφωνα 
άλλως εγνωμοδότησε τον χαρακτηρισμό του ως άνω χώρου ως χώρου για την ανέγερση παιδικού- 
βρεφονηπιακού σταθμού (Κέντρου Προσχολικής Αγωγής) δηλ. την εξυπηρέτηση δημοτικών αναγκών - 
δημόσια ωφέλεια. 
 Εν όψει των ανωτέρω και ειδικότερα εν όψει του σκεπτικού της ως άνω υπ΄αριθμ 225/09 
αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου ως και των στοιχείων του σχετικού φακέλου ο χαρακτηρισμός 
του ως άνω χώρου ως χώρου για την ανέγερση παιδικού- βρεφονηπιακού σταθμού παρίσταται και είναι 
πλήρως ητιολογημένος και επιβεβλημένος και πολεοδομικά ενδεδειγμένος, διότι αποσκοπεί αποκλειστικά 
και μόνο στην προστασία και εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. Η προστασία του δημοσίου 
συμφέροντος προέχει, κατά νόμον, έναντι της προστασίας των ιδιωτικών συμφερόντων, τα οποία μόνο 
επιβοηθητικά λαμβάνονται υπόψιν και δεν δύνανται να αποτελέσουν αποκλειστικό έρεισμα ρυμοτομικής 
διαρρύθμισης ούτε άλλωστε υπάρχει υποχρέωση της Διοίκησης να ερευνήσει  αν στην περιοχή υπάρχουν 
άλλα κατάλληλα (ΣΤΕ 1550/81) ούτε επιβάλλεται ως ουσιώδης τύπος διαδικασίας η προηγούμενη έρευνα 
περί της κυριότητος του χώρου (ΣΤΕ 849/83). 
Επειδή η Δημοτική Αρχή είναι υποχρεωμένη να μεριμνά για την θεραπεία των αναγκών των κατοίκων της 
σύμφωνα με τους όρους που επιβάλλονται για την εξασφάλιση καλύτερων όρων διαβιώσεως. 
 Και ταύτα πάντα λαμβανομένου υπόψιν ότι η περί καταλληλότητος ουσιαστική εκτίμηση και κρίση 
της Διοικήσεως δεν υπόκειται σε ακυρωτικό έλεγχο. 
 Επειδή η ανωτέρω υπ΄αριθμ 225/09 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν αποτελεί 
εκτελεστή διοικητική πράξη, αλλά έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα στα πλαίσια της διαδικασίας 
τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ΝΔ 17-7-1923. 
 Εν όψει των ανωτέρω προτείνεται η απόρριψη της ανωτέρω ένστασης ως κατά πάντα αβάσιμης, 
ανυπόστατης, αόριστης και ανεπίδεκτης δικαστικής εκτιμήσεως, λαμβανομένου υπόψιν ότι δια των υπ΄ 
αυτής  υποστηριζομένων δεν εξυπηρετείται το Δημόσιο συμφέρον ούτε το γενικότερο συμφέρον της 
πόλης μας ούτε καλύπτεται δι΄αυτών πολεοδομική ανάγκη, αλλά ωφελείται  μόνο μια ή μερικές 
ιδιοκτησίες εις βάρος του γενικού (δημοσίου) συμφέροντος. 

Πέρα των ανωτέρω λόγων από τα στοιχεία του σχετικού φακέλου προκύπτει ότι η υπό κρίσιν 
ένσταση πρέπει να απορριφθεί, διότι είναι απαράδεκτη ως κατά πάντα αόριστη και αναιτιολόγητη, 
εφ΄όσον α) ουδείς συγκεκριμένος λόγος προβάλλεται στο δικόγραφο της υπό κρίσιν ενστάσεως β) δεν 
αναφέρονται τυχόν συγκεκριμένες πλημμέλειες της ως άνω υπ΄αριθμ 225/09 αποφάσεως του Δημοτικού 
Συμβουλίου, η οποία  απόφαση κατά τα ανωτέρω είναι νόμιμη και πλήρως ητιολογημένη και 
επιβεβλημένη και πολεοδομικά ενδεδειγμένη, αποβλέπουσα στην θεραπεία του γενικού συμφέροντος 
(δημόσια ωφέλεια), γ) η εκ μέρους του ενισταμένου απλή προβολή του ισχυρισμού ότι τυγχάνει 
ιδιοκτήτης ακινήτου, χωρίς να προσδιορίζεται επακριβώς η θέση του, τα όριά του, οι πλευρικές 
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διαστάσεις του, το ποσοστό ιδιοκτησίας του κ.λ.π. δεν αρκεί για την δικαιολόγηση  του εννόμου 
συμφέροντος του ενισταμένου, άλλως στερείται αυτός εννόμου συμφέροντος προς άσκησιν της υπό 
κρίσιν ενστάσεως. 

Τέλος παραδεκτώς επικαλούμαι ότι καθ΄α προκύπτει εκ των στοιχείων του σχετικού φακέλου η 
υπ΄αριθμ 225/09 απόφαση του Δημοτικού Σ/λίου είναι νόμιμος και πλήρως ητιολογημένη, εφ΄όσον 
αφενός μεν προηγήθη έρευνα περί της υπάρξεως ή μη άλλων καταλλήλων ακινήτων και αφετέρου η 
επιλογή του υπό κρίσιν ακινήτου εγένετο βάσει αντικειμενικών κριτηρίων για την καλύτερη ικανοποίηση 
του σκοπού της δημόσιας ωφέλειας, δηλ. τούτο επελέγη εν όψει του εμβαδού του, της θέσεώς του, της 
σκοπούμενης χρήσης και των υφισταμένων συνθηκών ως το πλέον πρόσφορο και κατάλληλο για τον 
ανωτέρω σκοπό. 
 
Στην συνέχεια ο λόγος εδόθη στον ενιστάμενο κ. Ιωάννη Δημητρακόπουλου του Γεωργίου, ο οποίος 
ανέπτυξε τις απόψεις του.   
Ακολούθησε ευρύτατος διάλογος κατά τον οποίο διατυπώθηκαν διάφορες απόψεις από τους Δημοτικούς 
Συμβούλους που καταγράφονται στα σχετικά πρακτικά. 

Μετά το τέλος της εισήγησης και της διαλογικής συζήτησης που ακολούθησε, ο Πρόεδρος κάλεσε το 
Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου, καθώς και τις δ/ξεις του άρθρου 93 του ν. 
3463/06 Δ.Κ.Κ. (Φ.Ε.Κ. Α’ 114/06)  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
- Απορρίπτει  για τους εις το σκεπτικό της παρούσης αναφερόμενους λόγους, την υπ’ αρ. 

πρ. 17040/18.11.09 ένσταση του κ. Ιωάννη Δημητρακόπουλου κατά της υπ’ αρ. 225/09 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας. 

 
- Αποφασίζει να παραμείνει σε ισχύ η υπ’ αρ. 225/09 Α.Δ.Σ., σύμφωνα με την οποία 

απεφασίσθη ομόφωνα η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Ν. Φιλαδέλφειας με τον 
χαρακτηρισμό του οικοπέδου με τα στοιχεία ΑΒΓΔΑ που βρίσκεται επί των οδών 
Λάρνακος 74  και Σερρών 6 στο Ο.Τ. 278 Ν. Φιλαδέλφεια, εμβαδόν 825 τ.μ., ως χώρου 
ανέγερσης παιδικού – βρεφονηπιακού σταθμού (Κέντρου Προσχολικής Αγωγής) για 
λόγους δημόσιας ωφέλειας και αδήριτης ανάγκης ως αναλυτικά αναφέρονται εις το 
σκεπτικό της παρούσης.   

 
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α  47/2010. 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό ως εξής: 
 

 ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΤΙΔΗΣ  

Αθανασόπουλος Π. 
Αλαφάκης Δ. 
Γεωργιάδης Χ. 
Ευαγγελινός Κ.  
Καρακαξίδης Π. 
Κοσμά Στ.  
Κότσιρας Π. 
Κωνσταντάτος Δ.  
Μόσχος Α. 

Φουλεδάκης Ε. 
Χωρινός Ζ. 
Γρετζελιάς Π. 
Γεωργαμλής Λ. 
Αθανασιάδου Μ. 
Μπόβος Χ. 
Σκαρπαθιώτης Σ. 
Τομπούλογλου Ι. 

                                                                                 

ΚΟΙΝ. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 

1. Δ.Τ.Υ  
2. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠ. 
3. ΓΡ. ΝΟΜ. ΥΠ. 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΥΠ/ΝΗ ΔΙΕΚ/ΣΕΩΣ 
ΑΡΧ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

 
 

           ΕΛΕΝΗ ΣΟΥΛΑ 
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