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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ                                   ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ 22εο ΜΑΡΣΗΟΤ  2011 
ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ YMHTTOY 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ             ΘΔΜΑ: πδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα ηελ              

                                                                 απνκάθξπλζε ηεο ΠΤΡΚΑΛ από ηελ πεξηνρή καο» 

 

 

Α  Π  Ο Φ  Α    Ζ    Νν 79 

                                   ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ : 31            ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΖ : 2 
 

 ην Γεκνηηθό Κηίξην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Τκεηηνύ (πξώελ Γεκαξρείν Τκεηηνύ)  
Πι. Ζξώσλ Πνιπηερλείνπ 1, (θαηόπηλ ηεο αξηζκ. 28/20-1-2011 απνθ. Γεκ. πκβνπιίνπ), 
ζήκεξα ηελ 22ε Μαξηίνπ  2011 εκέξα Σξίηε θαη ΩΡΑ 9:15 κ.κ. ζπλήιζε ζηελ 4ε ηαθηηθή ηνπ 
ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Γάθλεο - Τκεηηνύ,  θαηόπηλ ηεο αξηζκ. πξση. 5827/17-3-
2011 πξόζθιεζεο ηνπ θ. Πξνέδξνπ  ηνπ ώκαηνο, παξόλησλ θαη απόλησλ ησλ θ.θ. 
Γεκνηηθώλ πκβνύισλ σο εμήο :  

Α/Α ΔΠΧΝΤΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΗΓΗΟΣΖΣΑ  ΠΑΡΧΝ  

1 Αιεμάηνο  Υαξάιακπνο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ  ΝΑΗ 

2 Αιεμνπνύινπ   Διέλε ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΟ  ΝΑΗ  

3 Αλαζηαζόπνπινο  Νίθνο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ  ΝΑΗ 

4 Αξγηαλάο  Γεκήηξηνο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ  ΝΑΗ 

5 Βγόληδαο  Γηνλύζηνο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΝΑΗ 

6 Βεληδέινο   Νεθηάξηνο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ  ΝΑΗ 

7 Βεξύθηνο   Γεκήηξηνο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ  ΝΑΗ 

8 Γηαλλαθνύξαο  Γεκήηξηνο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ  ΝΑΗ 

9 Γανπιάξεο   Γεώξγηνο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ  ΝΑΗ 

10 Εήζεο   Ηωάλλεο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΝΑΗ 

11 Καιδίξεο  Γεώξγηνο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΝΑΗ 

12 Καξαθώλεο  Γεκήηξηνο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ  ΝΑΗ 

13 Καξάκπακπαο  Αζαλάζηνο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ  ΝΑΗ 

14 Κνληνγηάλλεο   ηακάηεο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΝΑΗ 

15 Κωζηάθεο  Παλαγηώηεο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ..  ΝΑΗ 

16 Λέθθα  Διέλε ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΟ  ΝΑΗ 

17 Ληαθόπνπινο   Αιέμαλδξνο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ  ΝΑΗ 

18 Λωζηαξάθνο  Αλαζηάζηνο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ  ΝΑΗ  

19 Μαξγαξίηεο  Ζιίαο Δξξίθνο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Γ..  ΝΑΗ 

20 Μεηξνβγέλεο  Γεώξγηνο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ  ΝΑΗ  

21 Μπνπξλειέο  Νηθόιανο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΟΥΗ  

22 Νηθεθνξάθεο  ηαύξνο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΝΑΗ 

23 Νηίλνο  Νηθόιανο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΝΑΗ 

24 Πηθξακέλνο   ηακάηεο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΟΥΗ  

25 Πηζηκίζε  ηακαηνύια ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΟ ΝΑΗ 

26 Ραπηόπνπινο  Κωλ/λνο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΝΑΗ 

27 Ρωκαίνπ  Γεωξγία ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΟ ΝΑΗ 
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28 ηαπξαθάθεο  Μαλώιεο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΝΑΗ 

29 Σζηιίθεο  Νηθόιανο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΝΑΗ 

30 Υαξίζεο  Κωλ/λνο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΝΑΗ 

31 Υόξηε Παπαθώζηα  Διηζάβεη ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. ΝΑΗ 

32 Υξνλόπνπινο  Ηωάλλεο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΝΑΗ 

 

ηε ζπλεδξίαζε απηή, ζηελ νπνία είραλ θιεζεί λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ν Γήκαξρνο θαη  νη 
Γεκνηηθνί ύκβνπινη, παξίζηαην ν Γήκαξρνο θ. ΜΗΥ. ΣΑΤΡΗΑΝΟΤΓΑΚΖ, 
πξαγκαηνπνηήζεθε δε ππό ηελ πξνεδξία ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ώκαηνο θ. ΚΩΣΑΚΖ 
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ , κε ηνλ θ. ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ ΖΛΗΑ ΔΡΡΗΚΟ  Γξακκαηέα ηνπ ώκαηνο.  

Αθνύ ν θ. Πξόεδξνο δηαπίζησζε απαξηία, θαζόζνλ επί ζπλόινπ 33 κειώλ 
παξίζηαλην 31 σο αλσηέξσ, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, εηζεγνύκελνο ην 1Ο   ζέκα 
ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ όπσο απηό αλαθέξεηαη ζηελ αλσηέξσ πξόζθιεζε θαη έδσζε ην 
ιόγν ζηνλ θ. Γήκαξρν ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ πκβνπιίνπ, ην  αξηζκ. πξση. 6126/21-3-
2011 έγγξαθν  κε ζέκα ηελ απνκάθξπλζε ηεο ΠΤΡΚΑΛ από ηελ πεξηνρή καο ην νπνίν  
αλαθέξεη ηα εμήο:     

1. «Δθθξάδνληαο ηελ νκόζπκε ζέιεζε ησλ θαηνίθσλ θαη θνξέσλ ηνπ Γήκνπ καο δεηάκε 
από ηα Τπνπξγεία Δζληθήο Άκπλαο θαη Οηθνλνκηθώλ ηελ θαηάξηηζε 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα ηελ  πιήξε θαη άκεζε απνκάθξπλζε  ηεο ηέσο ΠΤΡΚΑΛ από 
ηελ πεξηνρή, δηαζθαιίδνληαο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ ζε άιια 
εξγνζηάζηα ηεο ίδηαο εηαηξείαο (ΔΑ). 

2. Γελ απνδερόκαζηε ζε θακία πεξίπησζε ζην όλνκα ηεο όπνηαο απνθξαηηθνπνίεζεο 
θαη ηνπ όπνηνπ ζηξαηεγηθνύ επελδπηή,  ηελ ηδησηηθνπνίεζε κε πώιεζε ή παξαρώξεζε 
ηεο έθηαζεο πνπ ζήκεξα θαηαιακβάλεη ε ΠΤΡΚΑΛ. 

3. Δίκαζηε αληίζεηνη ζε νπνηεζδήπνηε άιιεο ρξήζεηο ηεο παξαπάλσ έθηαζεο πιελ ησλ 
όζσλ πξνβιέπνληαη ζην ΦΔΚ   1061Γ/17-9-1996.  

4. Γειώλνπκε όηη ε Γεκνηηθή αξρή θαη νη δεκόηεο ζα είλαη ακεηαθίλεηνη ζηελ πξνάζπηζε 
ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ Γήκνπ θαη ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο,   έηνηκνη γηα θάζε δπλακηθή 
ελέξγεηα  γηα λα παξακείλεη ν ρώξνο δεκόζηνο θαη λα γίλεη πάξθν κε αζιεηηθέο θαη 
πνιηηηζηηθέο ρξήζεηο, αλάζα δσήο όρη κόλν γηα ην Γήκν καο αιιά γηα όιε ηελ  Αζήλα. 
Να δηαζσζεί ν ραξαθηήξαο ηνπ δηαηεξώληαο ηνλ αμηόινγν θηηξηαθό όγθν (θαηαζθεπέο 
πξν ηνπ 1928). 

5. Πξνρσξάκε ζηελ άκεζε πινπνίεζε ηεο απόθαζεο γηα έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 
αλάζεζεο  ηεο ήδε εληαγκέλεο ζην Σερληθό Πξόγξακκα ηνπ Γήκνπ καο έηνπο 2011  
πξνκειέηεο έληαμεο ρώξνπ ΠΤΡΚΑΛ ζην ζρέδην πόιεο,  θαη` εθαξκνγή ηνπ ΦΔΚ 
1061Γ/17-9-1996 κε ην νπνίν εγθξίζεθε ην Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην ηνπ Γήκνπ 
Τκεηηνύ,  όπνπ πξνηείλεηαη ε άκεζε απνκάθξπλζε ηεο πξώελ ΠΤΡΚΑΛ (λπλ ΔΑ)  
κε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο ζην ρώξν ηεο ρώξσλ πξαζίλνπ, αζιεηηθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ, πνιηηηζηηθώλ ρξήζεσλ θαζώο θαη ππεξεζηώλ πγείαο. 

6. Γηαπαξαηαμηαθή Δπηηξνπή κε επηθεθαιήο ην Γήκαξρν λα ζπλαληεζεί κε ηνπο 
Τπνπξγνύο Οηθνλνκηθώλ θαη Δζληθήο Άκπλαο γηα ζπδήηεζε όισλ ησλ αλσηέξσ 
ζεκάησλ.  

7. Σα απνηειέζκαηα ησλ ζπλαληήζεσλ, αθνύ ελεκεξσζεί ην Γεκνηηθό πκβνύιην, 
θαζώο θαη νη επόκελεο ελέξγεηεο ηνπ Γήκνπ λα παξνπζηαζηνύλ ζε ζπλέληεπμε ηύπνπ. 

8. Ζ απόθαζε λα θνηλνπνηεζεί ζηνλ Πξσζππνπξγό, ζηνπο αξρεγνύο θνκκάησλ ηεο 
Βνπιήο, ζηνλ Τπνπξγό Δζληθήο Άκπλαο, ζηνλ Τπνπξγό Οηθνλνκηθώλ , ζηελ Δπηηξνπή 
Απνθξαηηθνπνηήζεσλ, ζηελ Δπηηξνπή Άκπλαο ηεο Βνπιήο, ζηνλ Πξόεδξν ηεο ΔΑ θαη 
ζην σκαηείν εξγαδνκέλσλ ηεο ΔΑ».  
Ύζηεξα από ηα  αλσηέξσ ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ην ώκα θαηόπηλ δηαινγηθήο 

ζπδήηεζεο λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.  
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ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

 

             Αθνύ άθνπζε ηηο εηζεγήζεηο  ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηνπ ώκαηνο  θαη ηνπ θ. Γεκάξρνπ, ηηο 

βξήθε λόκηκεο, άθνπζε ηηο απόςεηο θαη ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ κειώλ ηνπ Γ.. πνπ αλαιπηηθά 

θαηαγξάθεθαλ  ζηα καγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά,  έιαβε γλώζε ηνπ  πεξηερνκέλνπ ηνπ  

αξηζκ. 6126/21-3-2011 εγγξάθνπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΦΔΚ 1061Γ/17-9-1996 ,ηνπ Ν. 3463/2006 

(Κ.Γ.Κ.) ζε ζπλδπαζκό κε ηηο όκνηεο Ν. 3852/2010 όπσο ηζρύεη,   θαηόπηλ δηαινγηθήο 

ζπδήηεζεο ζθέθζεθε θαη 

 
 

ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ  ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 
 

Εεηά  από ηα Τπνπξγεία Δζληθήο Άκπλαο θαη Οηθνλνκηθώλ ηελ θαηάξηηζε 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα ηελ  πιήξε θαη άκεζε απνκάθξπλζε  ηεο ηέσο ΠΤΡΚΑΛ από ηελ 

πεξηνρή, δηαζθαιίδνληαο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ ζε άιια εξγνζηάζηα ηεο 

ίδηαο εηαηξείαο (ΔΑ),  εθθξάδνληαο ηελ νκόζπκε ζέιεζε ησλ θαηνίθσλ θαη θνξέσλ ηνπ 

Γήκνπ καο.  

Γελ απνδέρεηαη  ζε θακία πεξίπησζε ζην όλνκα ηεο όπνηαο απνθξαηηθνπνίεζεο θαη ηνπ 

όπνηνπ ζηξαηεγηθνύ επελδπηή,  ηελ ηδησηηθνπνίεζε κε πώιεζε ή παξαρώξεζε ηεο 

έθηαζεο πνπ ζήκεξα θαηαιακβάλεη ε ΠΤΡΚΑΛ. 

Δίλαη  αληίζεην ζε νπνηεζδήπνηε άιιεο ρξήζεηο ηεο παξαπάλσ έθηαζεο πιελ ησλ όζσλ 

πξνβιέπνληαη ζην ΦΔΚ   1061Γ/17-9-1996.  

Γειώλεη όηη ε Γεκνηηθή αξρή θαη νη δεκόηεο ζα είλαη ακεηαθίλεηνη ζηελ πξνάζπηζε ησλ 

ζπκθεξόλησλ ηνπ Γήκνπ θαη ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο,   έηνηκνη γηα θάζε δπλακηθή 

ελέξγεηα  γηα λα παξακείλεη ν ρώξνο δεκόζηνο θαη λα γίλεη πάξθν κε αζιεηηθέο θαη 

πνιηηηζηηθέο ρξήζεηο, αλάζα δσήο όρη κόλν γηα ην Γήκν καο αιιά γηα όιε ηελ  Αζήλα. Να 

δηαζσζεί ν ραξαθηήξαο ηνπ δηαηεξώληαο ηνλ αμηόινγν θηηξηαθό όγθν (όπσο θαηαζθεπέο 

πξν ηνπ 1928 θ.ιπ.). 

Πξνρσξά ζηελ άκεζε πινπνίεζε ηεο απόθαζεο γηα έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο 

ηεο ήδε εληαγκέλεο ζην Σερληθό Πξόγξακκα ηνπ Γήκνπ καο έηνπο 2011  πξνκειέηεο 

έληαμεο ρώξνπ ΠΤΡΚΑΛ ζην ζρέδην πόιεο,  θαη` εθαξκνγή ηνπ ΦΔΚ 1061Γ/17-9-1996 

κε ην νπνίν εγθξίζεθε ην Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην ηνπ Γήκνπ Τκεηηνύ,  όπνπ 

πξνηείλεηαη ε άκεζε απνκάθξπλζε ηεο πξώελ ΠΤΡΚΑΛ (λπλ ΔΑ)  κε δπλαηόηεηα 

δεκηνπξγίαο ζην ρώξν ηεο ρώξσλ πξαζίλνπ, αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, πνιηηηζηηθώλ 

ρξήζεσλ θαζώο θαη ππεξεζηώλ πγείαο. 
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Γηαπαξαηαμηαθή Δπηηξνπή κε επηθεθαιήο ην Γήκαξρν λα ζπλαληεζεί κε ηνπο Τπνπξγνύο 

Οηθνλνκηθώλ θαη Δζληθήο Άκπλαο γηα ζπδήηεζε όισλ ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ.  

Σέινο ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπλαληήζεσλ, αθνύ ελεκεξσζεί ην Γεκνηηθό πκβνύιην, 

θαζώο θαη νη επόκελεο ελέξγεηεο ηνπ Γήκνπ λα παξνπζηαζηνύλ ζε ζπλέληεπμε ηύπνπ. 

Η απόθαζη να κοινοποιηθεί ζηον Πρωθσποσργό, ζηοσς αρτηγούς κομμάηων ηης Βοσλής, 

ζηον Υποσργό Εθνικής Άμσνας, ζηον Υποσργό Οικονομικών, ζηην Επιηροπή 

Αποκραηικοποιήζεων, ζηην Επιηροπή Άμσνας ηης Βοσλής, ζηον Πρόεδρο ηης ΕΑΣ και ζηο 

Σωμαηείο εργαζομένων ηης ΕΑΣ.  

 
ηελ αλσηέξσ απόθαζε κεηνςήθεζαλ νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ.θ. Αιεμνπνύινπ Διέλε 
θαη Κνληαξγύξεο Κσλ/λνο ησλ νπνίσλ νη ζέζεηο είλαη: «ν ρώξνο ηεο ΠΤΡΚΑΛ λα είλαη 
Γεκόζηα Πεξηνπζία κε δσξεάλ πξόζβαζε ζην ιαό, θακηά εκπνξηθή αμηνπνίεζε, 
αμηνπνίεζε ηνπ ρώξνπ ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ιανύ, θαηνρύξσζε ησλ 
δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, θακία απόιπζε».     
Αλαζέηεη ηελ παξαπέξα ελέξγεηα ζηνλ θ. Γήκαξρν.  
Αθού ζσνηάτθηκε η παρούζα σπογράθεηαι από όλα ηα μέλη ποσ πήραν μέρος ζηη 
ζσνεδρίαζη ηοσ Σώμαηος.  

ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ  
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  Ζ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ  Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ  

ΠΑΝ. ΚΧΣΑΚΖ  ΥΟΡΣΖ ΠΑΠΑΚΧΣΑ  ΔΛΗ.  ΖΛΗΑ ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ  

  ΣΑ ΜΔΛΖ  

  ΑΛΔΞΑΣΟ Υ.  ΛΗΑΚΟΠΟΤΛΟ  ΑΛ 

  ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟΤ Δ.  ΛΩΣΑΡΑΚΟ ΑΝ 

  ΑΝΑΣΑΟΠΟΤΛΟ Ν ΜΖΣΡΟΒΓΔΝΖ Γ 

  ΑΡΓΗΑΝΑ Γ.  

  ΒΓΟΝΣΕΑ ΓΗΟΝ  ΝΗΚΖΦΟΡΑΚΖ Σ 

  ΒΔΝΗΕΔΛΟ  ΝΔΚΣ  ΝΣΗΝΟ Ν 

  ΒΔΡΤΚΗΟ  Γ  

  ΓΗΑΝΝΑΚΟΤΡΑ Γ ΠΗΗΜΗΖ Σ 

  ΓΑΟΤΛΑΡΖ Γ. ΡΑΤΣΟΠΟΤΛΟ Κ 

  ΕΖΖ  Η ΡΩΜΑΗΟΤ – ΠΔΣΑ Γ 

  ΚΑΛΓΗΡΖ Γ ΣΑΤΡΑΚΑΚΖ ΔΜ. 

  ΚΑΡΑΚΩΝΖ Γ ΣΗΛΗΦΖ Ν. 

  
ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑ ΑΘ 
ΚΟΝΣΑΡΓΤΡΖ Κ.   ΥΑΡΗΖ Κ 

  ΚΟΝΣΟΓΗΑΝΝΖ  Σ ΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟ Η 

  ΛΔΚΚΑ Δ  
 

 ΑΚΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ                     
            ΑΤΘΖΜΔΡΟΝ                 

    Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ 
 
 

           ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΧΣΑΚΖ  


