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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ  του  πρακτίκου�  της  αρίθ.  28ης  τακτίκη� ς
συνεδρία� σεως  το  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Δη� μου Ελληνίκου�  – Αργυρου� πολης.
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 142/2022

ΘΕΜΑ: Συζήτηση για έγκριση και κατακύρωση της "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΜΕΛΕΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ   ΣΧΕΔΙΟΥ
(Τ.Π.Σ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ"

Στην  Αργυρου� πολη,  ση� μερα  12/12/2022  ημε�ρα  Δευτε�ρα  καί  ω� ρα  20:00,  το  ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ συνη� λθε σε τακτίκη�  δημο� σία συνεδρί�αση στην αί�θουσα συνεδρία� σεων,  κατο� πίν
της με αρίθμ. πρωτ.: 75883 / 7.12.2022 προ� σκλησης του Προε�δρου που ε�χεί επίδοθεί�  στον
καθε�να συ� μβουλο συ� μφωνα με το α� ρθρο 67 του Ν.3852/2010, παρο� ντος καί του Δημα� ρχου κ.
Ιωα� ννη Κωνσταντα� του.

Δίαπίστω� θηκε ο� τί υφί�σταταί νο� μίμη απαρτί�α, δεδομε�νου ο� τί επί� συνο� λου 33 μελω� ν βρε�θηκαν
παρο� ντα τα παρακα� τω με�λη (27):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Τσαρπαλη� ς Ιωα� ννης
2. Αλεξί�ου Ελε�νη (Ελί�να)
3. Φελε�κης Ηλί�ας
4. Αφεντα� κη Αλεξα� νδρα
5. Θεοδω� ρου Κυρίακη�
6. Ιωαννί�δης Γεω� ργίος
7. Καλίντε�ρης Γεω� ργίος
8. Καλυ� βας Αθανα� σίος
9. Κατσαγω� νης Θωμα� ς
10. Κοκκί�νης Γεω� ργίος
11. Κορτζί�δης Χρη� στος
12. Κρητίκο� ς Βασί�λείος
13. Κυ� ρκος Σωτη� ρίος
14. Λαμπρίνου�  Χαρί�κλεία

15. Μηνο� πουλος Κωνσταντί�νος
16. Νίκοθο� δης Ευα� γγελος
17. Ξηνταβελω� νης Πε�τρος
18. Παπαγεωργί�ου Δημη� τρίος
19. Σαραφί�δης Γεω� ργίος
20. Σου� γελας Αρίστεί�δης
21. Σπυρο� πουλος Αθανα� σίος
22. Στελλα� κη Είρη� νη
23. Στε�φας Κωνσταντί�νος
24. Τζία� λλας Μίχαη� λ
25. Τογρί�δης Λα� ζαρος
26. Χαραλαμπο� πουλος Δημη� τρίος
27. Χαυ� της Θεο� δωρος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γαζη� ς Μίχαη� λ 2. Ευφραίμί�δης Ματθαί�ος (Μα� νθος)
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3. Ιασωνί�δης Φω� τίος
4. Κοροβε�σης Παναγίω� της

5. Μερκου� ρης - Μουρατχανί�δης 
Δημη� τρίος

6. Μπου� φης Θεο� δωρος

Οί οποί�οί δεν προση� λθαν αν καί ε�χουν νο� μίμα  προσκληθεί�. 

Τα πρακτίκα�  τηρη� θηκαν απο�  τον είδίκο�  γραμματε�α του Δη� μου  Ελληνίκου�  -  Αργυρου� πολης
κυ� ρίο Λίο� λίο Πε�τρο.

Μετα�  απο�  τα παραπα� νω ο κ. Προ� εδρος, είσηγου� μενος το 1o θε�μα εντο� ς ημερη� σίας δία� ταξης
ε�θεσε  υπο� ψη  του  Συμβουλί�ου  την  υπ’  αρίθμ.  152/6.12.2022 είση� γηση  απο�  την
ΑΤ1:Αυτοτελε�ς Τμη� μα Δίοίκητίκη� ς Υποστη� ρίξης Δημα� ρχου στην οποί�α αναφε�ρονταί τα εξη� ς :

Το  ΤΕΕ  μετα�  απο�  δίαγωνίστίκη�  δίαδίκασί�α  ε�χεί  αναθε�σεί  την  μελε�τη  του  ΤΠΣ  του

Δη� μου Ελληνίκου�  – Αργυρου� πολης , γεγονο� ς τετελεσμε�νο καί το οποί�ο βρί�σκεταί σε εξε�λίξη.

Το σπουδαί�ο αυτο�  γεγονο� ς δεν μπορεί�  να μας βρεί αμε�τοχους αλλα�  οφεί�λουμε δυναμίκα�  καί

αποφασίστίκα�  να καταθε�σουμε τίς δίκε�ς μας προτα� σείς καί απο� ψείς .

Στο  σημεί�ο  αυτο�  να  σημείωθεί�  ο� τί  κατα�  την  δία� ρκεία  της  8ετου� ς  θητεί�ας  μου  ως

δη� μαρχος αλλα�  κυρί�ως τους τελευταί�ους μη� νες ε�χω δεχθεί�  πολί�τες που αίτη� θηκαν μία σείρα�

αλλαγω� ν  καί  προβλημα� των  που  αντίμετωπί�ζουν  με  βα� σεί  το  προηγου� μενο  πολεοδομίκο�

σχε�δίο. 

Έχουμε αντίμετωπί�σεί τεχνίκα�  προβλη� ματα π.χ.  η πλατεί�α Μεσολογγί�ου φαί�νεταί στο

Πολεοδομίκο�  σχε�δίο ακο� μη ως κοίμητη� ρίο η�  η πλατεί�α Κεφαλληνί�ων στον Γαλαξί�α που ο� μως

εί�ναί  νησί�δα πρασί�νου καί  πολλα�  α� λλα τε�τοία  σημεί�α  σε  ο� λη την  πο� λη  που θα πρε�πεί  να

αποτυπωθου� ν στο νε�ο πολεοδομίκο�  σχε�δίο με την σημερίνη�  τους χρη� ση .

Επί�σης καί το πίο σημαντίκο�  που θα πρε�πεί να αναφερθεί� καί που οδη� γησε το ΤΕΕ στην

ανα� θεση της μελε�της του ΤΠΣ εί�ναί πως η περίοχη�  του πρω� ην αεροδρομί�ου στο οποί�ο γί�νεταί

η επε�νδυση του Ελληνίκου�  στο δίκο�  μας πολεοδομίκο�  σχε�δίο ε�ως καί ση� μερα χαρακτηρί�ζεταί

απο�  την πολεοδομί�α  μας ως «Μαυ� ρη Τρυ� πα» αφου�  ουδε�ποτε δεν εί�χε  συμπερίληφθεί�  στα

πολεοδομίκα�  ο� ρία , το� σο του Ελληνίκου�  ο� σο καί της Αργυρου� πολης .

Το νε�ο  ΤΠΣ της νε�ας πο� λης που χτί�ζεταί  εντο� ς  του χω� ρου του πρω� ην Αεροδρομί�ου

ε�ρχεταί να της συμπερίλα� βεί αυτοδίοίκητίκα�  , χωροταξίκα�  καί πολεοδομίκα�  ενίαί�α πλε�ον στην

πο� λη  Ελληνίκου�  –  Αργυρου� πολης  ανα� μεσα  σε  δυ� ο  ορείνου� ς  ο� γκους  (Υμηττο�  καί

Μητροπολίτίκο�  Πα� ρκο ) ο� πως θα δεί�τε καί στο σχετίκο�  σχε�δίο που ακολουθεί�  αλλα�  καί την

παραλί�α  του  Ελληνίκου�  ,  τμη� μα  του  οποί�ου  αποδί�δεταί  στην  Δη� μο  μας  (με  το  μνημο� νίο

συνεργασί�ας που υπογρα� φεταί με την Lamda Development).

ΑΔΑ: 6ΟΥ6ΩΡ7-9Κ3



Ως εκ του� του καί με βα� ση ο� λα τα παραπα� νω καί τίς κοσμογονίκε�ς αλλαγε�ς που συμβαί�νουν

εντο� ς του Δη� μου μας εί�ναί μίας πρω� της τα� ξεως ευκαίρί�α να είσηγηθου� με στο ΤΕΕ τίς δίκε�ς μας

προτα� σείς καί ανα� γκες .

Εί�ναί  αδυ� νατον  ο� μως  απο�  την  Τεχνίκη�  μας  Υπηρεσί�α  η  οποί�α  δηλω� νεί  ο� τί  αδυνατεί�  να

εκπονη� σεί  μελε�τη γία τον νε�ο ΤΠΣ γίατί�  ου� τε την κατα� ρτίση αλλα�  ου� τε καί το προσωπίκο�

δίαθε�τεί . 

Επί�σης  το  κο� στος  της  μελε�της  που  πραγματοποίεί�  το  ΤΕΕ  θα  η� ταν  αδυ� νατον  εκ  των

πραγμα� των να το καλυ� ψεί ο Δη� μος μας αφου�  ξεπερνα� εί το μίσο�  εκατομμυ� ρίο ευρω�  .

Προκείμε�νου  ο� μως  το  Δ.Σ.  να  ε�χεί  μία  ρεαλίστίκη�  απείκο� νίση  καί  δίατυ� πωση  ο� λων  των

αλλαγω� ν που θα η� θελε να συμπερίληφθου� ν στο πολεοδομίκο�  σχε�δίο είσηγου� μαί ση� μερα την

προ� ταση μελε�της  γία τον «Σχεδίασμο�  καί την υλοποί�ηση του ΤΠΣ του Δη� μου Ελληνίκου�  –

Αργυρου� πολης» που πραγματοποί�ησε με δίκε�ς της δαπα� νες η εταίρεί�α DMelia Ltd. Consulting

καί κα� νεί δωρεα�  προς τον Δη� μο μας καί  η οποί�α συμπερίε�λαβε ο� λες τίς δίκε�ς μας απο� ψείς

προκείμε�νου να συζητηθεί� ως προ� ταση στο Δ.Σ. καί να αποσταλεί� στο ΤΕΕ .

Η πο� λης μας περίκλεί�εταί απο�  δυ� ο πα� ρκα :

 Το πα� ρκο του Ελληνίκου�  

 Το πα� ρκο του Υμηττου�  

Η πο� λη μας ε�χεί ε�να κυρί�αρχο χαρακτηρίστίκο�  :

 Εκτεί�νεταί  ως  ενίαί�ος  αστίκο� ς  καί  κοίνωνίκο� ς  ίστο� ς  απο�  τον  ορείνο�  ο� γκο  με�χρί  τη

θα� λασσα .

Η πο� λης μας αποτελεί�ταί :

 Απο�  τίς γείτονίε�ς της Αργυρου� πολης καί του Ελληνίκου�  ανατολίκα�  της Βουλίαγμε�νης 

 Απο�  τίς γείτονίε�ς του Άνω καί Κα� τω Ελληνίκου�  

 Απο�  την ανα� πτυξη του Μητροπολίτίκου�  Πο� λου Ελληνίκου�  .

Η λείτουργίκη�  συ� νδεση των παραπα� νω , εί�ναί το ο� ραμα καί ο στο� χος γία να γί�νεί η πο� λη μας

συ� γχρονη , με σεβασμο�  στην ίστορί�α της , την ανθρω� πίνη κλί�μακα , του εκσυγχρονίσμου�  των

εγκαταστα� σεω� ν της , τελίκα�  της ποίο� τητας ζωη� ς των κατοί�κων της .

Αυτε�ς εί�ναί καί οί κατευθυ� νσείς γία την συ� νταξη του Τοπίκου�  Πολεοδομίκου�  Σχεδί�ου , που θα

εκσυγχρονί�σεί το Γενίκο�  Πολεοδομίκο�  Σχε�δίο του Δη� μου που η� δη εί�ναί ξεπερασμε�νο .

Οί α� ξονες αυτω� ν των κατευθυ� νσεων , ως στο� χοί αλλα�  καί περίεχο� μενο συνοπτίκα�  εί�ναί :

α. Ο καθορίσμο� ς χρη� σεων γης .

 Με ε�μφαση καί προστασί�α των περίοχω� ν κατοίκί�ας .

Η προστασί�α αυτη�  θα επίτευχθεί� με θεσμοθε�τηση ζωνω� ν αμίγου� ς κατοίκί�ας .
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 Η  ανα� δείξη  των  περίοχω� ν  γενίκη� ς  κατοίκί�ας  καί  τοπίκω� ν  κε�ντρων  με  στο� χο  να

δίατηρη� σουν το χαρακτη� ρα τους .

 Η ανα� πτυξη των ζωνω� ν υπερτοπίκου�  κε�ντρου , ω� στε να συμβα� λλουν ουσίαστίκα�  στην

παροχη�  υπηρεσίω� ν στους κατοί�κους καί χρη� στες καί να εκσυγχρονί�σουν τη δομη�  της

πο� λης .

Η οργα� νωση των χρη� σεων γης θα συμβα� λλεί ουσίαστίκα�  στη συ� γχρονη οργα� νωση της πο� λης .

β. Η ενσωμα� τωση στην πο� λη της ανα� πτυξης του Ελληνίκου�  .

Ο ίστο� ς της πο� λης εί�ναί ενίαί�ος καί η ανα� πτυξη του Ελληνίκου�  αποτελεί� τμη� μα της .

γ. Στη δημίουργί�α νε�ων , την αναβα� θμίση των υφίσταμε�νων καί τη δημίουργί�α δίκτυ� ου

κοίνο� χρηστων καί κοίνωφελω� ν χω� ρων καί δραστηρίοτη� των .

Η πο� λη ε�χεί ανα� γκη απο�  περίσσο� τερο πρα� σίνο , περίσσο� τερο καί πίο οργανωμε�νο αθλητίσμο�  ,

χω� ρους καί ποίο� τητα πολίτίσμου�  , η� πία αναψυχη�  καί κοίνωνίκη�  προστασί�α καί με�ρίμνα .

Η  πο� λη  ε�χεί  ανα� γκη  απο�  ενοποί�ηση  αυτω� ν  των  κοίνωνίκω� ν  λείτουργίω� ν  σε  δί�κτυο  (  με

πεζοδρο� μηση καί ποδηλατοδρο� μους ) που να δίαπερνα�  ορίζο� ντία τον αστίκο�  ίστο�  καί κα� θετα

να οδηγεί� απο�  τον Ορείνο�  Όγκο στο παρα� κτίο με�τωπο .

Τα εργαλεί�α γία να πραγματοποίηθου� ν τα παραπα� νω , εί�ναί οί αναπλα� σείς με την ενοποί�ηση

των  κοίνο� χρηστων  χω� ρων  ,  οί  δίαδρομε�ς  πρασί�νου  με  την  απο� δοση  ίδίωτίκω� ν  χω� ρων  σε

πρα� σίνο καί κοίνη�  χρη� ση με το κί�νητρο της αυ� ξησης του συντελεστη�  , η μεταφορα�  εντο� ς της

ί�δίας γείτονία� ς συντελεστη�  γία τη δημίουργί�α νε�ων χω� ρων πρασί�νου κλπ.

δ. Άφησα τελευταί�ο ,  αλλα�  εξί�σου σημαντίκο�  τη δημίουργί�α πα� ρκου στον Ορείνο�  Όγκο

που με το πρα� σίνο καί την η� πία αναψυχη�  καί σε συνδυασμο�  με το πα� ρκο του Ελληνίκου�  θα

περίβα� λλεί τον αστίκο�  ίστο�  .

Όλες οί παρεμβα� σείς θα πρε�πεί να εδρα� ζονταί καί να σε�βονταί την υφίστα� μενη κατα� σταση

ε�τσί ω� στε να μην δίασπαστεί� ο κοίνωνίκο� ς ίστο� ς .

Με βα� ση αυτου� ς τους α� ξονες προχωρα� με στην δίατυ� πωση ολοκληρωμε�νου σχεδί�ου που θα

εκφρα� ζεί τη βου� ληση του Δη� μου καί θα δοθεί�  ως απο� φαση υλοποί�ησης στον μελετητη�  του

Τ.Π.Σ.

Γίατί�  ο  Δη� μος  δεν  μπορεί�  καί  δεν  πρε�πεί  να  εί�ναί  παθητίκο� ς  αποδε�κτης  τεχνοκρατίκω� ν

προτα� σεων.

Ο  Δη� μος  καί  οί  πολί�τες  πρε�πεί  ,  με  βα� ση  την  καθημερίνο� τητα  καί  το  ο� ραμα�  τους  να

προσδίορί�ζουν εξαρχη� ς το πλαί�σίο με�σα στο οποί�ο θα μελετηθου� ν , θα συζητηθου� ν καί τελίκα�

αποφασίσθου� ν οί προτα� σείς που θα καθορί�σουν το με�λλον της πο� λης μας .
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Να  δίευκρίνίστεί�  ο� τί  η  συγκεκρίμε�νη  μελε�τη  δεν  εί�ναί  δεσμευτίκη�  γία  τον  Δη� μο  ο� πως

κατατε�θηκε αλλα�  θα τεθεί� γία συζη� τηση στο Δ.Σ. το οποί�ο θα την αξίολογη� σεί , θα την κρί�νεί

καί  θα  την  κατακυρω� σεί  ως  σχε�δίο  προ� τασης  προς  το  ΤΕΕ  το  οποί�ο  ελπί�ζουμε  να  λα� βεί

σοβαρα�  υπο� ψίν του στη δίκη�  του μελε�τη .

Ακολου� θησε δίαλογίκη�  συζη� τηση μεταξυ�  των μελω� ν του Δημοτίκου�  Συμβουλί�ου των οποί�ων οί
απο� ψείς καί τοποθετη� σείς τους αναλυτίκα�  εί�ναί καταγεγραμμε�νες στα απομαγνητοφωνημε�να
πρακτίκα�  της συνεδρί�ασης.

Κατο� πίν, ο Προ� εδρος κα� λεσε το Σω� μα να αποφασί�σεί σχετίκα� , προτεί�νοντας την αποδοχη�  της
ανωτε�ρω είση� γησης της υπηρεσί�ας. 
Το Δημοτίκο�  Συμβου� λίο αφου�  ε�λαβε υπο� ψη :

1. Την είση� γηση της αρμο� δίας υπηρεσί�ας.
2. Την προ� ταση του Προε�δρου.
3. Τίς  απο� ψείς  των  Δημοτίκω� ν  Συμβου� λων  που  εκφρα� στηκαν  κατα�  τη  δίαλογίκη�

συζη� τηση καί την ευρεί�α ανταλλαγη�  τους.
4. Τίς δίατα� ξείς του α� ρθρου 65 του Ν. 3852/2010.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία,

Την έγκριση και κατακύρωση της μελέτης "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ  ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ   ΣΧΕΔΙΟΥ (Τ.Π.Σ)
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ" ως σχέδιο πρότασης του Δήμου Ελληνικού
– Αργυρούπολης προς το ΤΕΕ στη δική του μελέτη.

Υπέρ της προ� τασης ψη� φίσαν 22 καί είδίκο� τερα οί:
Τσαρπαλη� ς Ιωα� ννης, Αλεξί�ου Ελε�νη (Ελί�να), Φελε�κης Ηλί�ας, Αφεντα� κη Αλεξα� νδρα, Θεοδω� ρου 
Κυρίακη� , Καλίντε�ρης Γεω� ργίος, Καλυ� βας Αθανα� σίος, Κατσαγω� νης Θωμα� ς, Κρητίκο� ς Βασί�λείος,
Κυ� ρκος Σωτη� ρίος, Λαμπρίνου�  Χαρί�κλεία, Μηνο� πουλος Κωνσταντί�νος, Νίκοθο� δης Ευα� γγελος, 
Ξηνταβελω� νης Πε�τρος, Παπαγεωργί�ου Δημη� τρίος, Σαραφί�δης Γεω� ργίος, Στελλα� κη Είρη� νη, 
Στε�φας Κωνσταντί�νος, Τζία� λλας Μίχαη� λ, Τογρί�δης Λα� ζαρος, Χαραλαμπο� πουλος Δημη� τρίος, 
Χαυ� της Θεο� δωρος
Κατά της προ� τασης ψη� φίσαν 5 καί είδίκο� τερα οί:
Ιωαννί�δης Γεω� ργίος, Κοκκί�νης Γεω� ργίος, Κορτζί�δης Χρη� στος, Σου� γελας Αρίστεί�δης, 
Σπυρο� πουλος Αθανα� σίος

Η παρου� σα απο� φαση ε�λαβε α.α.  142/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τσαρπαλη� ς Ιωα� ννης

ΑΔΑ: 6ΟΥ6ΩΡ7-9Κ3



ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αλεξί�ου Ελε�νη (Ελί�να)
2. Φελε�κης Ηλί�ας
3. Αφεντα� κη Αλεξα� νδρα
4. Θεοδω� ρου Κυρίακη�
5. Ιωαννί�δης Γεω� ργίος
6. Καλίντε�ρης Γεω� ργίος
7. Καλυ� βας Αθανα� σίος
8. Κατσαγω� νης Θωμα� ς
9. Κοκκί�νης Γεω� ργίος
10. Κορτζί�δης Χρη� στος
11. Κρητίκο� ς Βασί�λείος
12. Κυ� ρκος Σωτη� ρίος
13. Λαμπρίνου�  Χαρί�κλεία

14. Μηνο� πουλος Κωνσταντί�νος
15. Νίκοθο� δης Ευα� γγελος
16. Ξηνταβελω� νης Πε�τρος
17. Παπαγεωργί�ου Δημη� τρίος
18. Σαραφί�δης Γεω� ργίος
19. Σου� γελας Αρίστεί�δης
20. Σπυρο� πουλος Αθανα� σίος
21. Στελλα� κη Είρη� νη
22. Στε�φας Κωνσταντί�νος
23. Τζία� λλας Μίχαη� λ
24. Τογρί�δης Λα� ζαρος
25. Χαραλαμπο� πουλος Δημη� τρίος
26. Χαυ� της Θεο� δωρος

Ακρίβε�ς Απο� σπασμα
Ελληνίκο�  - Αργυρου� πολη

12/12/2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.

ΤΣΑΡΠΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΔΑ: 6ΟΥ6ΩΡ7-9Κ3
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