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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ  
ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
 

Από ην πξαθηηθό ηεο  1/2012 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 
 

Αξηζ. Απόθαζεο  12/2012 
 
«Πεξί εμεηάζεσο ησλ ελζηάζεσλ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ρξήζεσο γεο ξπκνηνκηθνύ 
ζρεδίνπ Νεάπνιεο».  
 
   ηνπο Μνιάνπο ζήκεξα ζηηο 17 Ιαλνπαξίνπ 2012, εκέξα ηεο εβδνκάδνο Σξίηε θαη ώξα 17,00, 
ζπλήιζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ 
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο, ύζηεξα από ηελ κε 
αξηζκό 01/13-01-2012 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε 
λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87). 
   Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν είθνζη επηά (27) κειώλ 
βξέζεθαλ παξόληα ηα είθνζη δύν (22), δειαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΣΔ                        ΑΠΟΝΣΔ 
1. Αβδνύινο πύξνο  Πξόεδξνο 1. Σζάθνο Κσλ/λνο  
2. Αιεηθέξε Παλαγηώηα 2.  Κνιιηάθνο Ισάλλεο 
3. Βνπλειάθεο Γεώξγηνο 3. Μαξνύζεο Υαξάιακπνο 
4. Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο 4.  νπξιάο Ισάλλεο  
5. Καινγεξίλεο Ηιίαο 5. Μηραιόπνπινο Μηραήι 
6. Κνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο   
7. Λύξαο Υαξάιακπνο   
8. Μαπξνκηράιεο Κσλζηαληίλνο   
9. Πεηξάθεο Υξήζηνο   
10. Πξηθηάθε-Υαηδεγξεγνξίνπ Παλ.   
11. νπξιάο Ισάλλεο   
12. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο   
13. ηαζάθεο Παλαγηώηεο   
14. Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα   
15. Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο   
16. Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο   
17. Παπαδάθεο Γεώξγηνο   
18. Σζάθνο Πέηξνο   
19. Υξηζηάθνο ηαύξνο   
20. Κξππσηόο Παλαγηώηεο   
21. Μέληεο Γεώξγηνο   
22.  Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο   

  Η πλεδξίαζε έγηλε παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ηξαθιή Σξηρείιε. 
  Από ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ 
εθπξνζώπσλ ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Κνληνζηαζάθνο Δπζύκηνο ηεο Γ.Κ. 
Μνιάσλ, σηήξαιεο Υξήζηνο Γ.Κ. Νεάπνιεο, Φπρνγπηόο Ισάλλεο Σ.Κ. Αγγειώλαο, Μάξθνο 
Παλαγηώηεο Σ.Κ. Αγίνπ Γεσξγίνπ, θάγθνο Ισάλλεο Σ.Κ. Αγίνπ Ισάλλνπ, Σδάθαο Γεώξγηνο Σ.Κ. 
Διαίαο, Κνληάθνο Ηιίαο Σ.Κ. Διίθαο, Ρακάθεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Κνπιεληίσλ, Πνιπρξνλίνπ Γεώξγηνο 
Σ.Κ. Κππαξηζζίνπ, Μαλίθεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Λακπνθάκπνπ, Βαξβαξέζζνο Γεώξγηνο Σ.Κ. Λαρίνπ, 
Αξηηληόο Παλαγηώηεο Σ.Κ. Ληξώλ, θαξκνύηζνο Παλαγηώηεο Σ.Κ. Μεηακόξθσζεο, Υνπζάθνο 
Γεκήηξηνο Σ.Κ. Μνλεκβαζίαο, Υξηζηνθνξάθνο Παλαγηώηεο Σ.Κ. Ννκίσλ, Καξνύλεο Μηραήι Σ.Κ. 
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Παθίσλ, Καινγεξάθνο Γεκήηξηνο Σ.Κ. Παληαλάζζεο, αξγθάλεο Γεώξγηνο Σ.Κ. πθέαο, 
Κιεξνλόκνο Κσλ/λνο Σ.Κ. Σαιάλησλ, Γειήγηαλλεο Πέηξνο Σ.Κ. Φαξαθινύ. 
   ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θα Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 
 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 12νπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν θ. Γεώξγηνο Παπαδάθεο. 
  
   Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο απηνύ, παξέζηε θαη ν θ. Φώηεο Φσηόπνπινο κέινο ηνπ 
κειεηεηηθνύ γξαθείνπ, πνπ ζπλέηαμε ηελ ελ ιόγσ κειέηε.  

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην 12o ζέκα ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έδσζε ην ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν θ. Κνπηζνληθνιή, ν νπνίνο είπε ηα εμήο: 
   Με ηελ αξηζ. 330/2011 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, εγθξίζεθε θαη παξειήθζε ε 
«Πνιενδνκηθή Μειέηε Αλαζεώξεζεο ρεδίνπ Πόιεσο Γ.Κ. Νεάπνιεο», ε νπνία ζηε ζπλέρεηα 
αλαξηήζεθε θαη δεκνζηεύζεθε ζύκθσλα κε ην λόκν, πξνθεηκέλνπ νη ελδηαθεξόκελνη λα 
ελεκεξσζνύλ θαη ππνβάιινπλ ηπρόλ ελζηάζεηο.  Δληόο ηεο πξνβιεπόκελεο δίκελεο πξνζεζκίαο 
(κέρξη 03 Ιαλνπαξίνπ 2012) ππνβιήζεθαλ νθηώ (8) ελζηάζεηο, γηα ηηο νπνίεο δηαπηζηώλνληαη ηα 
εμήο: 
 
1:  ρεηηθά κε ηελ από 15-12-2011 έλζηαζε ηεο θαο Δηξήλεο Κσλζηαληηλάθνπ θαη ηνπ θνπ 
Πνιπρξόλε Παπνύιηα δηαπηζηώλνληαη ηα εμήο: 
α. ρεηηθά κε ηνλ ππ’ αξηζκόλ 1 ιόγν ελζηάζεσο, νη εληζηάκελνη εζθαικέλα παξαζέηνπλ 
λνκνζεζία θαη δηαδηθαζίεο πνπ ηζρύνπλ γηα ηελ εθπόλεζε θαη έγθξηζε Γεληθνύ Πνιενδνκηθνύ 
ρεδίνπ θαη όρη γηα ηηο αλαζεσξήζεηο πνιενδνκηθώλ κειεηώλ. Αθελόο κελ ην πξώην ΓΠ 
νινθιεξώζεθε ην 1985, ην δε δεύηεξν βξίζθεηαη ζην β1 ζηάδην κε ρσξηζηή θπζηθά δηαδηθαζία. 
Ο δε λόκνο 2508/1997 αλαθέξεηαη ζηε βηώζηκε αλάπηπμε πνπ επίζεο δελ έρεη ζρέζε κε ηελ 
αλαζεώξεζε πθηζηάκελεο πνιενδνκηθήο κειέηεο. πλεπώο όηη αλαθέξεηαη ζην ιόγν #1 είλαη κε 
ζρεηηθό κε ηελ παξνύζα κειέηε. 
  Δηδηθόηεξα όκσο, ν Γήκνο αθνινύζεζε όρη κόλν ηηο πξνβιεπόκελεο από ην λόκν δηαδηθαζίεο 
γλσζηνπνίεζεο ηεο κειέηεο αλαζεώξεζεο ηνπ ζρεδίνπ πόιεσο ηεο Γ.Κ. Νεάπνιεο, αιιά 
πξνρώξεζε παξαπέξα: α) νξγάλσζε αλνηθηή παξνπζίαζε ηεο κειέηεο ζηνπο δεκόηεο ζε 
θεληξηθό μελνδνρείν ηεο πόιεο, πξνηνύ θαλ έιζεη ην ζέκα απηό ζε δεκνηηθό ζπκβνύιην θαη β) 
ζην Γ.. πξνζθάιεζε ηνπο κειεηεηέο νη νπνίνη παξαζηάζεθαλ δη’ εθπξνζώπνπ ηνπο θαη 
απάληεζαλ ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο ηόζν ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ όζν θαη ησλ πνιηηώλ. 
Σηο παξαπάλσ ελέξγεηεο είλαη πξαθηηθά αδύλαηνλ λα κελ ηηο γλώξηδαλ νη εληζηάκελνη, θαζώο ν 
έλαο εμ απηώλ εξγάδεηαη ζηνλ Γήκν. 
β. Σν αλ επηβαξύλεηαη ην θπζηθό θαη δνκεκέλν πεξηβάιινλ θξίλεηαη ζε επίπεδν πόιεο θαη όρη αλά 
νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν ή αλά θαηνηθία. ηε ζειίδα 54 ηεο κειέηεο γξάθεη ηα αθόινπζα: 
«Οη αιιαγέο ζηηο ρξήζεηο γεο δελ είλαη δπζκελέζηεξεο γηα ην θπζηθό πεξηβάιινλ κε ηελ έλλνηα 
όηη: 

 επηηξέπνληαη ηόζν από ην εγθεθξηκέλν (ηζρύνλ) ΓΠ θαη πξνβιέπνληαη από ην λέν, θαη νη 
πθηζηάκελεο ρξήζεηο γεο ππάξρνπλ ήδε, δειαδή δελ πξνβιέπνληαη ηξνπνπνηήζεηο ζε ρξήζεηο 
γεο γηα λα δεκηνπξγεζνύλ κειινληηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Απηό ην ζέκα ζα ιπζεί κε ηελ εθαξκνγή 
ηνπ λένπ ΓΠ. Κάηη ηέηνην ζα εξρόηαλ ζε αληίζεζε κε ην άξζξν 29 παξάγξαθνο 4 ηνπ λόκνπ 
2831/2000. 

 Διαθξύλνληαη νη πθηζηάκελεο ρξήζεηο γεο, απνκαθξύλνληαο ηε βηνηερλία ρακειήο όριεζεο 
θαη ην ρνλδξεκπόξην από ην θέληξν ηεο πόιεο, ζην νπνίν ππάξρνπλ νη πεξηζζόηεξεο θαηνθίεο 
ζήκεξα. 

 Αλαθαηαλέκεηαη ε εκπνξηθή ρξήζε, εμνξζνινγίδνληαο ηηο πνιενδνκηθέο κειέηεο, 
πξνζζέηνληαο ζην παξαιηαθό κέησπν θαη εθαηέξσζελ ηνπ θεληξηθνύ δξόκνπ (Αθηή Βνηώλ) όπνπ 
ρξεηάδεηαη ιόγσ ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο θαη αθαηξώληαο ηηο ρξήζεηο ηεο 
βηνηερλίαο θαη ηνπ ρνλδξεκπνξίνπ από πεξηνρέο ακηγνύο θαηνηθίαο.» 
  πλεπώο ε αηηηνιόγεζε γηα ηηο επηπηώζεηο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ είλαη ζαθέζηαηε θαη δελ έρεη 
ην ίδην λόεκα κε ηηο απνκνλσκέλεο θξάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην θείκελν ηεο έλζηαζεο ησλ 
εληζηάκελσλ. 
  Δπεηδή αθξηβώο ε λνκνινγία ηνπ ηΔ (πνπ αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα ζηε κειέηε θαη πνπ 
αόξηζηα επηθαινύληαη νη εληζηάκελνη) επηβάιιεη ηε ρξήζε ησλ πνιενδνκηθώλ θξηηεξίσλ, γηα ην 
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ιόγν απηό, ε απόθαζε ηνπ Γ.. ζηεξίδεηαη ζηελ πνιενδνκηθή κειέηε πνπ εθπνλήζεθε γηα ηελ 
θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο πόιεο θαη όρη γηα ηελ εμέηαζε κεκνλσκέλσλ ζπκθεξόλησλ πνπ 
πηζαλώο λα αληηηίζεληαη κε ην γεληθόηεξν θαιό θαη ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε θαη 
επεκεξία ηεο. 
  Σέινο, ζε θάζε πεξίπησζε, ην λέν ΓΠ πνπ βξίζθεηαη ζηε β1 θάζε, όξηζε ήδε από ην 2008 ηελ 
πεξηνρή ηνπ αθηλήηνπ σο «Πνιενδνκηθό Κέληξν», ρξήζε πνπ επηηξέπεη πεξηζζόηεξεο 
δξαζηεξηόηεηεο απ’ όηη ε γεληθή θαηνηθία. πλεπώο έρεη ήδε δξνκνινγεζεί εδώ θαη 4 ρξόληα ε 
αιιαγή απηή, γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη  όηη νη εληζηάκελνη είραλ ιάβεη ήδε γλώζε ησλ αιιαγώλ 
πνιύ πξηλ εθδνζεί ε νηθνδνκηθή ηνπο άδεηα θαη θαηά ζπλέπεηα νπνηαδήπνηε έλζηαζή ηνπο ζα 
έπξεπε λα απεπζύλεηαη πξνο ην λέν ΓΠ θαη όρη πξνο ηελ αλαζεώξεζε απηή πνπ δξα σο 
κεηαβαηηθό ζηάδην. 
Λακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ, ε έλζηαζε απηή ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί ζην 
ζύλνιό ηεο σο αβάζηκε. 
 
  2: Ο εληζηάκελνο θνο Βαξβαξέζνο Υαξάιακπνο είλαη ηδηνθηήηεο αθηλήηνπ ζην Ο.Σ. 35 (επέθηαζε 
Βαξθά) ηεο ΓΚ Νεάπνιεο. Σν νηθνδνκηθό απηό ηεηξάγσλν κε βάζε ην Νέν Γεληθό Πνιενδνκηθό 
ρέδην κεηαηξέπεηαη ζε Πνιενδνκηθό Κέληξν θαη Γεληθή Καηνηθία. Δμάιινπ κε ην πθηζηάκελν 
γεληθό πνιενδνκηθό ζρέδην έρεη ραξαθηεξηζηεί σο Γεληθή Καηνηθία. πλεπώο ηόζν ν παιαηόηεξνο 
όζν θαη ν λεόηεξνο ζρεδηαζκόο είλαη απηόο ηεο Γεληθήο Καηνηθίαο. 
  Δπεηδή αθξηβώο ε λνκνινγία ηνπ ηΔ επηβάιιεη ηε ρξήζε ησλ πνιενδνκηθώλ θξηηεξίσλ, γηα ην 
ιόγν απηό, ε απόθαζε ηνπ Γ.. ζηεξίδεηαη ζηελ πνιενδνκηθή κειέηε πνπ εθπνλήζεθε γηα ηελ 
θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο πόιεο θαη όρη γηα ηελ εμέηαζε κεκνλσκέλσλ ζπκθεξόλησλ πνπ 
πηζαλώο λα αληηηίζεληαη κε ην γεληθόηεξν θαιό θαη ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε θαη 
επεκεξία ηεο. 
  Μεηά από 25 έηε όπσο ζπλνκνινγεί ν εληζηάκελνο, είλαη απόιπηα ινγηθό λα έρνπλ αιιάμεη 
πνιιά θξηηήξηα (πιεζπζκηαθά, ειηθηαθή θαηαλνκή, εξγαζηαθέο θαη πνιηηηζηηθέο απαζρνιήζεηο, 
θιπ) ώζηε λα επηβάιιεηαη ε αλαζεώξεζε ησλ ρξήζεσλ γεο. Σν αλ απηέο είλαη επκελέζηεξεο ή 
δπζκελέζηεξεο πξνο ην θπζηθό θαη δνκεκέλν πεξηβάιινλ απηό θξίλεηαη ζε επίπεδν πόιεο θαη όρη 
ζε επίπεδν νηθνδνκηθώλ ηεηξαγώλσλ ή ηδηνθηεζηώλ, έρνληαο σο γλώκνλα πάληα ην δεκόζην 
όθεινο θαη ηελ επεκεξία ησλ πνιηηώλ. 
  Λακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ, ζπλάγεηαη όηη νη πξνσζνύκελε αιιαγή ζην ΟΣ 35 είλαη 
ζπκβαηή ηόζν κε ην ηζρύνλ όζν θαη κε ην λέν (ζηάδην β1) γεληθό πνιενδνκηθό ζρέδην θαη ζε 
επίπεδν πόιεο δελ είλαη δπζκελέζηεξε πξνο ην θπζηθό ή δνκεκέλν πεξηβάιινλ.  
 πλεπώο ε έλζηαζε απηή πξέπεη λα απνξξηθζεί σο αβάζηκε. 
 
3:  Οη εληζηάκελνη θνο Γαβιάληεο Φώηηνο θαη θα Γεκνπνύινπ Διέλε είλαη ηδηνθηήηεο αθηλήηνπ 
ζην Ο.Σ. 35 (επέθηαζε Βαξθά) ηεο ΓΚ Νεάπνιεο. Σν νηθνδνκηθό απηό ηεηξάγσλν κε βάζε ην 
Νέν Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην κεηαηξέπεηαη ζε Πνιενδνκηθό Κέληξν θαη Γεληθή Καηνηθία. 
Δμάιινπ κε ην πθηζηάκελν γεληθό πνιενδνκηθό ζρέδην έρεη ραξαθηεξηζηεί σο Γεληθή Καηνηθία. 
πλεπώο ηόζν ν παιαηόηεξνο όζν θαη ν λεόηεξνο ζρεδηαζκόο είλαη απηόο ηεο Γεληθήο Καηνηθίαο. 
  Δπεηδή αθξηβώο ε λνκνινγία ηνπ ηΔ επηβάιιεη ηε ρξήζε ησλ πνιενδνκηθώλ θξηηεξίσλ, γηα ην 
ιόγν απηό, ε απόθαζε ηνπ Γ.. ζηεξίδεηαη ζηελ πνιενδνκηθή κειέηε πνπ εθπνλήζεθε γηα ηελ 
θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο πόιεο θαη όρη γηα ηελ εμέηαζε κεκνλσκέλσλ ζπκθεξόλησλ πνπ 
πηζαλώο λα αληηηίζεληαη κε ην γεληθόηεξν θαιό θαη ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε θαη 
επεκεξία ηεο. 
  Μεηά από 25 έηε όπσο ζπλνκνινγνύλ νη εληζηάκελνη, είλαη απόιπηα ινγηθό λα έρνπλ αιιάμεη 
πνιιά θξηηήξηα (πιεζπζκηαθά, ειηθηαθή θαηαλνκή, εξγαζηαθέο θαη πνιηηηζηηθέο απαζρνιήζεηο, 
θιπ) ώζηε λα επηβάιιεηαη ε αλαζεώξεζε ησλ ρξήζεσλ γεο. Σν αλ απηέο είλαη επκελέζηεξεο ή 
δπζκελέζηεξεο πξνο ην θπζηθό θαη δνκεκέλν πεξηβάιινλ απηό θξίλεηαη ζε επίπεδν πόιεο θαη όρη 
ζε επίπεδν νηθνδνκηθώλ ηεηξαγώλσλ ή ηδηνθηεζηώλ, έρνληαο σο γλώκνλα πάληα ην δεκόζην 
όθεινο θαη ηελ επεκεξία ησλ πνιηηώλ. 
  Σα άιια ζέκαηα κε ην Παιαηόθαζηξν θαη κε ηελ παιαηόηεξε κειέηε είλαη παληειώο άζρεηα θαη 
αζύλδεηα κε ηελ παξνύζα πνιενδνκηθή κειέηε θαη σο εθ ηνύηνπ αγλννύληαη ζηελ παξνύζα 
εηζήγεζε. 
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  Λακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ, ζπλάγεηαη όηη νη πξνσζνύκελε αιιαγή ζην ΟΣ 35 είλαη 
ζπκβαηή ηόζν κε ην ηζρύνλ όζν θαη κε ην λέν (ζηάδην β1) γεληθό πνιενδνκηθό ζρέδην θαη ζε 
επίπεδν πόιεο δελ είλαη δπζκελέζηεξε πξνο ην θπζηθό ή δνκεκέλν πεξηβάιινλ.  
  πλεπώο ε έλζηαζε απηή πξέπεη λα απνξξηθζεί σο αβάζηκε. 
 
4:  Δμέηαζε πξνζθπγήο ηνπ θ. Αληώλε Σάληνπινπ θαηά ηεο ππ’ αξηζκόλ 330/2011 ΑΓ ηνπ 
Γήκνπ Μνλεκβαζίαο Ν. Λαθσλίαο «Πεξί αλαζεσξήζεσο ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο ζρεδίνπ 
πόιεσο Γ.Κ. Νεάπνιεο». 
  Καηαξρήλ, όπσο δηαπηζηώζεθε κεηά από επηηόπηα απηνςία ζηελ ελ ιόγσ ζέζε, δελ πξόθεηηαη 
γηα ρσξηζηή νληόηεηα, αιιά γηα ηκήκα ελόο κεγαιύηεξνπ νηθνδνκηθνύ ηεηξαγώλνπ. Απηό 
πξνθύπηεη εθηόο ησλ άιισλ θαη από ηα ζρέδηα πόιεο, ζηα νπνία δελ απεηθνλίδεηαη πεδόδξνκνο 
αιιά ζηνά. πλεπώο, νη ρξήζεηο γεο πνπ ηζρύνπλ γηα ην επξύηεξν νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν, ζα 
ηζρύνπλ θαη γηα ην κηθξό απηό ηκήκα θαη κε ην ζθεπηηθό απηό πξνθαλώο δελ ππάξρεη θακία 
επηβάξπλζε ζην θπζηθό θαη δνκεκέλν πεξηβάιινλ θαζώο ζηε νπζία δελ πξόθεηηαη γηα αιιαγή 
αιιά γηα εξκελεία - δηεπθξίλεζε. 
  Δπηπξόζζεηα, θαηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο απηνύ ζηε Γηεύζπλζε Πνιενδνκηθνύ 
ρεδηαζκνύ ηνπ ΤΠΔΚΑ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πξντζηακέλε απηνύ θα Ακαιία Κνπδνύλε, ε 
ηειεπηαία ζπληάρζεθε κε ηελ άπνςε απηή, όηη δειαδή δελ κπνξεί ην ηκήκα απηό λα ζεσξεζεί 
ρσξηζηό νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν θαζόηη νη ζηνέο δελ δεκηνπξγνύλ νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα. 
  ηελ ίδηα δηαπίζησζε θαηαιήγεη θαη ε πνιενδνκηθή κειέηε αλαζεώξεζεο ηνπ ζρεδίνπ πόιεσο 
Νεάπνιεο, θαζώο ζηε ζειίδα 58 αλαθέξεη όηη: «Με βάζε ηα πξναλαθεξόκελα, είλαη ζαθέο όηη 
ην Ο.Σ. πνπ θαίλεηαη ζηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα δελ κπνξεί λα απνηειεί ρσξηζηή πνιενδνκηθή 
ελόηεηα, θαζώο νη νδνί πνπ θαίλνληαη είλαη αδύλαηνλ λα πινπνηεζνύλ.» 
Δίλαη πξόδειν όηη ε έληαζε απηή ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί θαζώο ε πεξηνρή ζηελ νπνία 
αλαθέξεηαη παξακέλεη κε ηελ ίδηα ρξήζε γεο (γξάκκα Β) θαη ην «νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν» απηό 
δελ είλαη ρσξηζηή νληόηεηα αιιά αλήθεη ζην κεγαιύηεξν νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν. 
 
5:  Ό εληζηάκελνο θνο Αιεμαλδξάθεο Γεκήηξηνο, έρεη 2 θαηνηθίεο εθ ησλ νπνίσλ κία βξίζθεηαη 
επί ηεο Αθηήο Βνηώλ θαη ε ρξήζε γεο δελ αιιάδεη (ζπλεπώο δελ πθίζηαηαη ιόγνο έλζηαζεο επ’ 
απηήο) θαη κία δεύηεξε πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Βαξθά ζην Ο.Σ. 31 ζύκθσλα κε ηελ κειέηε 
αλαζεώξεζεο ηεο πθηζηάκελεο πνιενδνκηθήο κειέηεο ηεο Γ.Κ. Νεάπνιεο. 
  Δθόζνλ ν εληζηάκελνο πξνέβε ζε εξκελεία ηνπ πνιενδνκηθνύ θαζεζηώηνο ηεο πεξηνρήο, 
ζίγνπξα ζα πξέπεη λα δηαπίζησζε θαη λα ζπκθσλεί κε ηα αθόινπζα όζνλ αθνξά ην Ο.Σ. 31: 
Α) Σν πθηζηάκελν εγθεθξηκέλν θαη ηζρύνλ ΓΠ νξίδεη ηελ πεξηνρή απηή σο πεξηνρή Γεληθήο 
Καηνηθίαο θαη 
Β) Σν λέν ΓΠ ήδε από ην 2006 αλεξηεκέλν θαη ζήκεξα επξηζθόκελν ζηε β1 θάζε νξίδεη ηε 
ζέζε απηή σο πεξηνρή Γεληθήο Καηνηθίαο. 
  πλεπώο, ρσξνηαμηθά πνηέ δελ ππήξμε ακθηβνιία γηα ην πνπ βξίζθνληαη νη πεξηνρέο ακηγνύο θαη 
γεληθήο θαηνηθίαο. 
  Πνιενδνκηθά όκσο, ην ελ ιόγσ ΟΣ εκθαλίδεηαη σο πεξηνρή ζηελ νπνία επηηξέπνληαη θαηνηθίεο 
θαη θαηαζηήκαηα εμππεξέηεζεο θαζεκεξηλώλ αλαγθώλ, όκσο απηό κπνξεί λα αιιάμεη κε 
αλαζεώξεζε ησλ πνιενδνκηθώλ κειεηώλ. 
  ε θάζε πεξίπησζε – θαη απηό ηζρύεη γεληθόηεξα θαη όρη γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ αθηλήηνπ ηεο 
πξναλαθεξόκελεο έλζηαζεο – νη ρξήζεηο γεο δύλαληαη λα αλαζεσξνύληαη θαη δελ παξακέλνπλ 
ζηαζεξέο επ’ αόξηζηνλ, δεδνκέλνπ όηη θαλέλα από ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο πόιεο δελ παξακέλεη 
ζηαζεξό ζην ρξόλν (πιεζπζκόο, ειηθηαθή θαηαλνκή, εξγαζηαθέο θαη πνιηηηζηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο, θιπ). Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ επεθηάζεσλ Βαξθά, νη ζπλζήθεο από ην 
1985 πνπ έγηλαλ νη κειέηεο κέρξη ην 2005 άιιαμαλ ζεκαληηθά θαη από ηόηε γίλνληαη ζπλερείο 
πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλαζεώξεζε ησλ πνιενδνκηθώλ ζρεδίσλ. ηηο πξνζπάζεηεο απηέο 
εληάζζνληαη ην λέν ΓΠ θαη ε παξνύζα ελδηάκεζε (κεηαβαηηθή) κειέηε. 
  Ο κνλαδηθόο ιόγνο έλζηαζεο πνπ πξνβάιιεηαη από ηνλ εληζηάκελν είλαη όηη ζα κεησζεί ε αμία 
ηνπ εκπνξηθνύ ηνπ θαηαζηήκαηνο θαζώο ζα κπνξνύλ λα αλνίγνπλ εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θαη ζε 
άιινπο ρώξνπο θαη όηη αγόξαζε αθίλεην γηα λα θαηνηθεί ζε πεξηνρή ακηγνύο θαηνηθίαο, παξόιν 
πνπ γλώξηδε όηη ζύκθσλα κε ηα ΓΠ (ηζρύνλ θαη λεόηεξν πνπ δελ έρεη ηζρύζεη αθόκα) εθεί 
γηλόηαλ ρσξνζέηεζε γεληθήο θαηνηθίαο. 
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  Ο ιόγνο απηόο πξέπεη λα απνξξηθζεί σο απαξάδεθηνο θαζώο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα 
Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα, ηνπο εηδηθνύο πνιενδνκηθνύο ιόγνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ 
κειέηε αλαζεώξεζεο ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο ηεο Γ.Κ. Νεάπνιεο θαη κε ην γεληθόηεξν ζρέδην 
αλάπηπμεο θαη επεκεξίαο ησλ πνιηηώλ θαη ηεο πόιεσο. 
 
6: Οη εληζηάκελνη θνο αξαληίηεο Νηθόιανο θαη θα Κνπληνύξε Αλδξηάλα έρνπλ ζηελ ηδηνθηεζία 
ηνπο δπν θαηνηθίεο ζε δώλε κε ακηγνύο θαηνηθίαο, ε νπνία δελ κεηαβάιιεηαη κε ηελ παξνύζα 
ηξνπνπνίεζε ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο ηεο Γ.Κ. Νεάπνιεο.  
  Οη ρξήζεηο γεο πνπ ηζρύνπλ ζηηο ηδηνθηεζίεο ησλ εληζηάκελσλ δελ αιιάδνπλ. Η αηηίαζή ηνπο όηη 
δπλεηηθά κπνξεί λα κεησζεί ε αμία ησλ εκπνξηθώλ ηνπο θαηαζηεκάησλ επεηδή ζα απμεζνύλ νη 
ρώξνη ζηνπο νπνίνπο κπνξνύλ λα ηδξπζνύλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ εκπνξηθά θαηαζηήκαηα είλαη 
αόξηζηε, αηεθκεξίσηε, αζηήξηθηε θαη ελάληηα ζην δεκόζην όθεινο θαη ζπκθέξνλ.  
  Με ηελ γεληθόηεξε επαλεθθίλεζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο πόιεο πνπ ζα ιάβεη ρώξα ιόγσ ηεο 
αλαδηάηαμεο ησλ εκπνξηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηε δεκηνπξγία δώλεο εκπνξηθώλ θαη 
ηνπξηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, ην πηζαλόηεξν είλαη λα απμεζεί ε αμία ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπο 
παξά λα κεησζεί. Δπνκέλσο, ε έλζηαζε απηή πξέπεη λα απνξξηθζεί σο αόξηζηε. 
 
7:  Οη εληζηάκελνη θνο Αζαλάζηνο Αλαγλσζηόπνπινο θαη θνο Υαξάιακπνο Μετκέηεο έρνπλ ζηελ 
ηδηνθηεζία ηνπο κία επηρείξεζε ζε δώλε κε ακηγνύο θαηνηθίαο, ε νπνία δελ κεηαβάιιεηαη κε ηελ 
παξνύζα ηξνπνπνίεζε ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο ηεο Γ.Κ. Νεάπνιεο.  
  Η ρξήζε γεο πνπ ηζρύεη γηα ηελ ηδηνθηεζία ησλ εληζηάκελσλ δελ αιιάδεη. Η αηηίαζή ηνπο όηη 
δπλεηηθά κπνξεί λα κεησζεί ε αμία ηνπ εκπνξηθνύ ηνπο θαηαζηήκαηνο επεηδή ζα απμεζνύλ νη 
ρώξνη ζηνπο νπνίνπο κπνξνύλ λα ηδξπζνύλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ εκπνξηθά θαηαζηήκαηα είλαη 
αόξηζηε, αηεθκεξίσηε, αζηήξηθηε θαη ελάληηα ζην δεκόζην όθεινο θαη ζπκθέξνλ.  
  Με ηελ γεληθόηεξε επαλεθθίλεζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο πόιεο πνπ ζα ιάβεη ρώξα ιόγσ ηεο 
αλαδηάηαμεο ησλ εκπνξηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηε δεκηνπξγία δώλεο εκπνξηθώλ θαη 
ηνπξηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, ην πηζαλόηεξν είλαη λα απμεζεί ε αμία ηνπ θαηαζηήκαηόο ηνπο 
παξά λα κεησζεί. Δπνκέλσο, ε έλζηαζε απηή πξέπεη λα απνξξηθζεί σο αόξηζηε. 
 
8:  Η εληζηάκελε θα Δπγελία Παπαγεσξγίνπ – Αξώλε εκθαλίδεηαη ηδηνθηήηξηα αθηλήηνπ ζε ζέζε 
Ακηγνύο Καηνηθίαο. Με βάζε ην Νέν Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην ε ζέζε απηή κεηαηξέπεηαη ζε 
Πνιενδνκηθό Κέληξν θαη Γεληθή Καηνηθία. Δμάιινπ κε ην πθηζηάκελν γεληθό πνιενδνκηθό ζρέδην 
έρεη ραξαθηεξηζηεί σο Γεληθή Καηνηθία. πλεπώο ηόζν ν παιαηόηεξνο όζν θαη ν λεόηεξνο 
ζρεδηαζκόο είλαη απηόο ηεο Γεληθήο Καηνηθίαο. 
  Δπεηδή αθξηβώο ε λνκνινγία ηνπ ηΔ επηβάιιεη ηε ρξήζε ησλ πνιενδνκηθώλ θξηηεξίσλ, γηα ην 
ιόγν απηό, ε απόθαζε ηνπ Γ.. ζηεξίδεηαη ζηελ πνιενδνκηθή κειέηε πνπ εθπνλήζεθε γηα ηελ 
θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο πόιεο θαη όρη γηα ηελ εμέηαζε κεκνλσκέλσλ ζπκθεξόλησλ πνπ 
πηζαλώο λα αληηηίζεληαη κε ην γεληθόηεξν θαιό θαη ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε θαη 
επεκεξία ηεο. 
  Μεηά από 25 έηε όπσο ζπλνκνινγεί ε εληζηάκελε, είλαη απόιπηα ινγηθό λα έρνπλ αιιάμεη 
πνιιά θξηηήξηα (πιεζπζκηαθά, ειηθηαθή θαηαλνκή, εξγαζηαθέο θαη πνιηηηζηηθέο απαζρνιήζεηο, 
θιπ) ώζηε λα επηβάιιεηαη ε αλαζεώξεζε ησλ ρξήζεσλ γεο. Σν αλ απηέο είλαη επκελέζηεξεο ή 
δπζκελέζηεξεο πξνο ην θπζηθό θαη δνκεκέλν πεξηβάιινλ απηό θξίλεηαη ζε επίπεδν πόιεο θαη όρη 
ζε επίπεδν νηθνδνκηθώλ ηεηξαγώλσλ ή ηδηνθηεζηώλ, έρνληαο σο γλώκνλα πάληα ην δεκόζην 
όθεινο θαη ηελ επεκεξία ησλ πνιηηώλ. 
  Λακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ, ζπλάγεηαη όηη νη πξνσζνύκελε αιιαγή ζηε ζέζε ηεο 
ηδηνθηεζίαο ηεο εληζηακέλεο είλαη ζπκβαηή ηόζν κε ην ηζρύνλ όζν θαη κε ην λέν (ζηάδην β1) 
γεληθό πνιενδνκηθό ζρέδην θαη ζε επίπεδν πόιεο δελ είλαη δπζκελέζηεξε πξνο ην θπζηθό ή 
δνκεκέλν πεξηβάιινλ.  
  πλεπώο ε έλζηαζε απηή πξέπεη λα απνξξηθζεί σο αβάζηκε. 
  

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ην Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε ηα αλσηέξσ, ην 
πεξηερόκελν ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη κεηά από  
δηαινγηθή ζπδήηεζε: 
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Απνθαζίδεη  
   Καη κε ηε ζεηηθή ςήθν ηνπ πξνέδξνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Νεάπνιεο θ. σηήξαιε 
Υξήζηνπ. 
   Απνξξίπηεη ηηο ελζηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ θαηά ηεο Πνιενδνκηθήο Μειέηεο 
Αλαζεώξεζεο ρεδίνπ Πόιεσο Γ.Κ. Νεάπνιεο, ηελ νπνία ελέθξηλε θαη απνδέρζεθε ην Γεκνηηθό 
πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο, κε ηελ αξηζ. 330/2011 απόθαζή ηνπ θαη εηδηθόηεξα:   
 

1:  Η από 15-12-2011 έλζηαζε Δηξήλεο Κσλζηαληηλάθνπ ηνπ ηέθαλνπ θαη Πνιπρξόλε 
Παπνύιηα ηνπ Αζαλαζίνπ απνξξίπηεηαη ζην ζύλνιό ηεο σο αβάζηκε, γηα ηνπο εμήο ιόγνπο: 
 α. ρεηηθά κε ηνλ ππ’ αξηζ. 1 ιόγν ελζηάζεσο, νη εληζηάκελνη εζθαικέλα παξαζέηνπλ 
λνκνζεζία θαη δηαδηθαζίεο πνπ ηζρύνπλ γηα ηελ εθπόλεζε θαη έγθξηζε Γεληθνύ Πνιενδνκηθνύ 
ρεδίνπ θαη όρη γηα ηηο αλαζεσξήζεηο πνιενδνκηθώλ κειεηώλ. Αθελόο κελ ην πξώην ΓΠ 
νινθιεξώζεθε ην 1985, ην δε δεύηεξν βξίζθεηαη ζην β1 ζηάδην κε ρσξηζηή θπζηθά δηαδηθαζία. 
Ο δε λόκνο 2508/1997 αλαθέξεηαη ζηε βηώζηκε αλάπηπμε πνπ επίζεο δελ έρεη ζρέζε κε ηελ 
αλαζεώξεζε πθηζηάκελεο πνιενδνκηθήο κειέηεο. πλεπώο όηη αλαθέξεηαη ζην ιόγν #1 είλαη κε 
ζρεηηθό κε ηελ παξνύζα κειέηε. 
   Δηδηθόηεξα όκσο, ν Γήκνο αθνινύζεζε όρη κόλν ηηο πξνβιεπόκελεο από ην λόκν 
δηαδηθαζίεο γλσζηνπνίεζεο ηεο κειέηεο αλαζεώξεζεο ηνπ ζρεδίνπ πόιεσο ηεο Γ.Κ. Νεάπνιεο, 
αιιά πξνρώξεζε παξαπέξα: α) νξγάλσζε αλνηθηή παξνπζίαζε ηεο κειέηεο ζηνπο δεκόηεο ζε 
θεληξηθό μελνδνρείν ηεο πόιεο, πξνηνύ θαλ έιζεη ην ζέκα απηό ζε δεκνηηθό ζπκβνύιην θαη β) 
ζην Γ.. πξνζθάιεζε ηνπο κειεηεηέο, νη νπνίνη παξαζηάζεθαλ δη’ εθπξνζώπνπ ηνπο θαη 
απάληεζαλ ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο ηόζν ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ όζν θαη ησλ πνιηηώλ. 
 Σηο παξαπάλσ ελέξγεηεο είλαη πξαθηηθά αδύλαηνλ λα κελ ηηο γλώξηδαλ νη εληζηάκελνη, 
θαζώο ν έλαο εμ απηώλ εξγάδεηαη ζην Γήκν. 
 β. Σν αλ επηβαξύλεηαη ην θπζηθό θαη δνκεκέλν πεξηβάιινλ θξίλεηαη ζε επίπεδν πόιεο θαη 
όρη αλά νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν ή αλά θαηνηθία. ηε ζειίδα 54 ηεο κειέηεο γξάθεη ηα αθόινπζα: 
 «Οη αιιαγέο ζηηο ρξήζεηο γεο δελ είλαη δπζκελέζηεξεο γηα ην θπζηθό πεξηβάιινλ κε ηελ 
έλλνηα όηη: 
 επηηξέπνληαη ηόζν από ην εγθεθξηκέλν (ηζρύνλ) ΓΠ θαη πξνβιέπνληαη από ην λέν θαη νη 

πθηζηάκελεο ρξήζεηο γεο ππάξρνπλ ήδε, δειαδή δελ πξνβιέπνληαη ηξνπνπνηήζεηο ζε ρξήζεηο 
γεο γηα λα δεκηνπξγεζνύλ κειινληηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Απηό ην ζέκα ζα ιπζεί κε ηελ εθαξκνγή 
ηνπ λένπ ΓΠ. Κάηη ηέηνην ζα εξρόηαλ ζε αληίζεζε κε ην άξζξν 29 παξάγξαθνο 4 ηνπ λόκνπ 
2831/2000. 

 Διαθξύλνληαη νη πθηζηάκελεο ρξήζεηο γεο, απνκαθξύλνληαο ηε βηνηερλία ρακειήο όριεζεο 
θαη ην ρνλδξεκπόξην από ην θέληξν ηεο πόιεο, ζην νπνίν ππάξρνπλ νη πεξηζζόηεξεο θαηνηθίεο 
ζήκεξα. 

 Αλαθαηαλέκεηαη ε εκπνξηθή ρξήζε, εμνξζνινγίδνληαο ηηο πνιενδνκηθέο κειέηεο, 
πξνζζέηνληαο ζην παξαιηαθό κέησπν θαη εθαηέξσζελ ηνπ θεληξηθνύ δξόκνπ (Αθηή Βνηώλ) όπνπ 
ρξεηάδεηαη ιόγσ ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο θαη αθαηξώληαο ηηο ρξήζεηο ηεο 
βηνηερλίαο θαη ηνπ ρνλδξεκπνξίνπ από πεξηνρέο ακηγνύο θαηνηθίαο.» 
   πλεπώο ε αηηηνιόγεζε γηα ηηο επηπηώζεηο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ είλαη ζαθέζηαηε θαη δελ 
έρεη ην ίδην λόεκα κε ηηο απνκνλσκέλεο θξάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην θείκελν ηεο έλζηαζεο ησλ 
εληζηάκελσλ. 
   Δπεηδή αθξηβώο ε λνκνινγία ηνπ ηΔ (πνπ αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα ζηε κειέηε θαη πνπ 
αόξηζηα επηθαινύληαη νη εληζηάκελνη), επηβάιιεη ηε ρξήζε ησλ πνιενδνκηθώλ θξηηεξίσλ, γηα ην 
ιόγν απηό, ε απόθαζε ηνπ Γ.. ζηεξίδεηαη ζηελ πνιενδνκηθή κειέηε πνπ εθπνλήζεθε γηα ηελ 
θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο πόιεο θαη όρη γηα ηελ εμέηαζε κεκνλσκέλσλ ζπκθεξόλησλ πνπ 
πηζαλώο λα αληηηίζεληαη κε ην γεληθόηεξν θαιό θαη ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε θαη 
επεκεξία ηεο. 
   Σέινο, ζε θάζε πεξίπησζε, ην λέν ΓΠ πνπ βξίζθεηαη ζηε β1 θάζε, όξηζε ήδε από ην 2008 
ηελ πεξηνρή ηνπ αθηλήηνπ σο «Πνιενδνκηθό Κέληξν», ρξήζε πνπ επηηξέπεη πεξηζζόηεξεο 
δξαζηεξηόηεηεο απ’ όηη ε γεληθή θαηνηθία. πλεπώο έρεη ήδε δξνκνινγεζεί εδώ θαη 4 ρξόληα ε 
αιιαγή απηή, γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη όηη νη εληζηάκελνη είραλ ιάβεη ήδε γλώζε ησλ αιιαγώλ, 
πνιύ πξηλ εθδνζεί ε νηθνδνκηθή ηνπο άδεηα θαη θαηά ζπλέπεηα νπνηαδήπνηε έλζηαζή ηνπο ζα 
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έπξεπε λα απεπζύλεηαη πξνο ην λέν ΓΠ θαη όρη πξνο ηελ αλαζεώξεζε απηή πνπ δξα σο 
κεηαβαηηθό ζηάδην. 
 
   2: Η από 20/12/2011 έλζηαζε Βαξβαξέζνπ Υαξάιακπνπ ηνπ Αζαλαζίνπ, απνξξίπηεηαη 
σο αβάζηκε, γηα ηνπο εμήο ιόγνπο: 

Ο εληζηάκελνο θνο Βαξβαξέζνο Υαξάιακπνο είλαη ηδηνθηήηεο αθηλήηνπ ζην Ο.Σ. 35 (επέθηαζε 
Βαξθά) ηεο Γ.Κ. Νεάπνιεο. Σν νηθνδνκηθό απηό ηεηξάγσλν κε βάζε ην Νέν Γεληθό Πνιενδνκηθό 
ρέδην κεηαηξέπεηαη ζε Πνιενδνκηθό Κέληξν θαη Γεληθή Καηνηθία. Δμάιινπ κε ην πθηζηάκελν 
γεληθό πνιενδνκηθό ζρέδην έρεη ραξαθηεξηζηεί σο Γεληθή Καηνηθία. πλεπώο ηόζν ν παιαηόηεξνο 
όζν θαη ν λεόηεξνο ζρεδηαζκόο είλαη απηόο ηεο Γεληθήο Καηνηθίαο. 
   Δπεηδή αθξηβώο ε λνκνινγία ηνπ ηΔ επηβάιιεη ηε ρξήζε ησλ πνιενδνκηθώλ θξηηεξίσλ, γηα 
ην ιόγν απηό, ε απόθαζε ηνπ Γ.. ζηεξίδεηαη ζηελ πνιενδνκηθή κειέηε πνπ εθπνλήζεθε γηα ηελ 
θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο πόιεο θαη όρη γηα ηελ εμέηαζε κεκνλσκέλσλ ζπκθεξόλησλ πνπ 
πηζαλώο λα αληηηίζεληαη κε ην γεληθόηεξν θαιό θαη ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε θαη 
επεκεξία ηεο. 
   Μεηά από 25 έηε όπσο ζπλνκνινγεί ν εληζηάκελνο, είλαη απόιπηα ινγηθό λα έρνπλ αιιάμεη 
πνιιά θξηηήξηα (πιεζπζκηαθά, ειηθηαθή θαηαλνκή, εξγαζηαθέο θαη πνιηηηζηηθέο απαζρνιήζεηο, 
θιπ) ώζηε λα επηβάιιεηαη ε αλαζεώξεζε ησλ ρξήζεσλ γεο. Σν αλ απηέο είλαη επκελέζηεξεο ή 
δπζκελέζηεξεο πξνο ην θπζηθό θαη δνκεκέλν πεξηβάιινλ απηό θξίλεηαη ζε επίπεδν πόιεο θαη όρη 
ζε επίπεδν νηθνδνκηθώλ ηεηξαγώλσλ ή ηδηνθηεζηώλ, έρνληαο σο γλώκνλα πάληα ην δεκόζην 
όθεινο θαη ηελ επεκεξία ησλ πνιηηώλ. 
   Λακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ, ζπλάγεηαη όηη νη πξνσζνύκελε αιιαγή ζην ΟΣ 35 είλαη 
ζπκβαηή ηόζν κε ην ηζρύνλ όζν θαη κε ην λέν (ζηάδην β1) γεληθό πνιενδνκηθό ζρέδην θαη ζε 
επίπεδν πόιεο δελ είλαη δπζκελέζηεξε πξνο ην θπζηθό ή δνκεκέλν πεξηβάιινλ.  

 
3:  Η από 20/12/2011 έλζηαζε ησλ Γαβιάληε Φσηίνπ ηνπ Μηραήι θαη Γεκνπνύινπ Διέλεο 

ηνπ Πέηξνπ  απνξξίπηεηαη σο αβάζηκε, γηα ηνπο εμήο ιόγνπο: 
Οη εληζηάκελνη θνο Γαβιάληεο Φώηηνο θαη θα Γεκνπνύινπ Διέλε είλαη ηδηνθηήηεο αθηλήηνπ 

ζην Ο.Σ. 35 (επέθηαζε Βαξθά) ηεο ΓΚ Νεάπνιεο. Σν νηθνδνκηθό απηό ηεηξάγσλν κε βάζε ην 
Νέν Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην κεηαηξέπεηαη ζε Πνιενδνκηθό Κέληξν θαη Γεληθή Καηνηθία. 
Δμάιινπ κε ην πθηζηάκελν γεληθό πνιενδνκηθό ζρέδην έρεη ραξαθηεξηζηεί σο Γεληθή Καηνηθία. 
πλεπώο ηόζν ν παιαηόηεξνο όζν θαη ν λεόηεξνο ζρεδηαζκόο είλαη απηόο ηεο Γεληθήο Καηνηθίαο. 
   Δπεηδή αθξηβώο ε λνκνινγία ηνπ ηΔ επηβάιιεη ηε ρξήζε ησλ πνιενδνκηθώλ θξηηεξίσλ, γηα 
ην ιόγν απηό, ε απόθαζε ηνπ Γ.. ζηεξίδεηαη ζηελ πνιενδνκηθή κειέηε πνπ εθπνλήζεθε γηα ηελ 
θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο πόιεο θαη όρη γηα ηελ εμέηαζε κεκνλσκέλσλ ζπκθεξόλησλ πνπ 
πηζαλώο λα αληηηίζεληαη κε ην γεληθόηεξν θαιό θαη ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε θαη 
επεκεξία ηεο. 
   Μεηά από 25 έηε όπσο ζπλνκνινγνύλ νη εληζηάκελνη, είλαη απόιπηα ινγηθό λα έρνπλ 
αιιάμεη πνιιά θξηηήξηα (πιεζπζκηαθά, ειηθηαθή θαηαλνκή, εξγαζηαθέο θαη πνιηηηζηηθέο 
απαζρνιήζεηο, θιπ) ώζηε λα επηβάιιεηαη ε αλαζεώξεζε ησλ ρξήζεσλ γεο. Σν αλ απηέο είλαη 
επκελέζηεξεο ή δπζκελέζηεξεο πξνο ην θπζηθό θαη δνκεκέλν πεξηβάιινλ, απηό θξίλεηαη ζε 
επίπεδν πόιεο θαη όρη ζε επίπεδν νηθνδνκηθώλ ηεηξαγώλσλ ή ηδηνθηεζηώλ, έρνληαο σο γλώκνλα 
πάληα ην δεκόζην όθεινο θαη ηελ επεκεξία ησλ πνιηηώλ. 
   Σα άιια ζέκαηα κε ην Παιαηόθαζηξν θαη κε ηελ παιαηόηεξε κειέηε είλαη παληειώο άζρεηα 
θαη αζύλδεηα κε ηελ παξνύζα πνιενδνκηθή κειέηε θαη σο εθ ηνύηνπ αγλννύληαη ζηελ παξνύζα 
εηζήγεζε. 
   Λακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ, ζπλάγεηαη όηη νη πξνσζνύκελε αιιαγή ζην ΟΣ 35 είλαη 
ζπκβαηή ηόζν κε ην ηζρύνλ, όζν θαη κε ην λέν (ζηάδην β1) γεληθό πνιενδνκηθό ζρέδην θαη ζε 
επίπεδν πόιεο δελ είλαη δπζκελέζηεξε πξνο ην θπζηθό ή δνκεκέλν πεξηβάιινλ.  
 

4:  Η από 20/12/2011 έλζηαζε Αληώλε Ι. Σάληνπινπ απνξξίπηεηαη γηα ηνπο εμήο ιόγνπο: 
   Καηαξρήλ, όπσο δηαπηζηώζεθε κεηά από επηηόπηα απηνςία ζηελ ελ ιόγσ ζέζε, δελ 
πξόθεηηαη γηα ρσξηζηή νληόηεηα, αιιά γηα ηκήκα ελόο κεγαιύηεξνπ νηθνδνκηθνύ ηεηξαγώλνπ. 
Απηό πξνθύπηεη εθηόο ησλ άιισλ θαη από ηα ζρέδηα πόιεο, ζηα νπνία δελ απεηθνλίδεηαη 
πεδόδξνκνο αιιά ζηνά. πλεπώο, νη ρξήζεηο γεο πνπ ηζρύνπλ γηα ην επξύηεξν νηθνδνκηθό 
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ηεηξάγσλν, ζα ηζρύνπλ θαη γηα ην κηθξό απηό ηκήκα θαη κε ην ζθεπηηθό απηό πξνθαλώο δελ 
ππάξρεη θακία επηβάξπλζε ζην θπζηθό θαη δνκεκέλν πεξηβάιινλ θαζώο ζηε νπζία δελ πξόθεηηαη 
γηα αιιαγή αιιά γηα εξκελεία - δηεπθξίλεζε. 
   Δπηπξόζζεηα, θαηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο απηνύ ζηε Γηεύζπλζε Πνιενδνκηθνύ 
ρεδηαζκνύ ηνπ ΤΠΔΚΑ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πξντζηακέλε απηνύ θα Ακαιία Κνπδνύλε, ε 
ηειεπηαία ζπληάρζεθε κε ηελ άπνςε απηή, όηη δειαδή δελ κπνξεί ην ηκήκα απηό λα ζεσξεζεί 
ρσξηζηό νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν θαζόηη νη ζηνέο δελ δεκηνπξγνύλ νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα. 
   ηελ ίδηα δηαπίζησζε θαηαιήγεη θαη ε πνιενδνκηθή κειέηε αλαζεώξεζεο ηνπ ζρεδίνπ 
πόιεσο Νεάπνιεο, θαζώο ζηε ζειίδα 58 αλαθέξεη όηη: «Με βάζε ηα πξναλαθεξόκελα, είλαη 
ζαθέο όηη ην Ο.Σ. πνπ θαίλεηαη ζηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα δελ κπνξεί λα απνηειεί ρσξηζηή 
πνιενδνκηθή ελόηεηα, θαζώο νη νδνί πνπ θαίλνληαη είλαη αδύλαηνλ λα πινπνηεζνύλ.» 

Δίλαη πξόδειν όηη ε έλζηαζε απηή απνξξίπηεηαη, θαζώο ε πεξηνρή ζηελ νπνία αλαθέξεηαη 
παξακέλεη κε ηελ ίδηα ρξήζε γεο (γξάκκα Β) θαη ην «νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν» απηό δελ είλαη 
ρσξηζηή νληόηεηα, αιιά αλήθεη ζην κεγαιύηεξν νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν. 
 

5: Η από 23/12/2011 Γεκεηξίνπ Παλαγηώηε Αιεμαλδξάθε απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε, γηα ηνπο εμήο ιόγνπο: 

Ό εληζηάκελνο θνο Αιεμαλδξάθεο Γεκήηξηνο, έρεη 2 θαηνηθίεο εθ ησλ νπνίσλ κία βξίζθεηαη 
επί ηεο Αθηήο Βνηώλ θαη ε ρξήζε γεο δελ αιιάδεη (ζπλεπώο δελ πθίζηαηαη ιόγνο έλζηαζεο επ’ 
απηήο) θαη κία δεύηεξε πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Βαξθά ζην Ο.Σ. 31, ζύκθσλα κε ηε κειέηε 
αλαζεώξεζεο ηεο πθηζηάκελεο πνιενδνκηθήο κειέηεο ηεο Γ.Κ. Νεάπνιεο. 
   Δθόζνλ ν εληζηάκελνο πξνέβε ζε εξκελεία ηνπ πνιενδνκηθνύ θαζεζηώηνο ηεο πεξηνρήο, 
ζίγνπξα ζα πξέπεη λα δηαπίζησζε θαη λα ζπκθσλεί κε ηα αθόινπζα όζνλ αθνξά ην Ο.Σ. 31: 

α) Σν πθηζηάκελν εγθεθξηκέλν θαη ηζρύνλ ΓΠ νξίδεη ηελ πεξηνρή απηή σο πεξηνρή Γεληθήο 
Καηνηθίαο θαη 

β) Σν λέν ΓΠ ήδε από ην 2006 αλεξηεκέλν θαη ζήκεξα επξηζθόκελν ζηε β1 θάζε νξίδεη 
ηε ζέζε απηή σο πεξηνρή Γεληθήο Καηνηθίαο. 
   πλεπώο, ρσξνηαμηθά πνηέ δελ ππήξμε ακθηβνιία γηα ην πνπ βξίζθνληαη νη πεξηνρέο 
ακηγνύο θαη γεληθήο θαηνηθίαο. 
   Πνιενδνκηθά όκσο, ην ελ ιόγσ ΟΣ εκθαλίδεηαη σο πεξηνρή ζηελ νπνία επηηξέπνληαη 
θαηνηθίεο θαη θαηαζηήκαηα εμππεξέηεζεο θαζεκεξηλώλ αλαγθώλ, όκσο απηό κπνξεί λα αιιάμεη 
κε αλαζεώξεζε ησλ πνιενδνκηθώλ κειεηώλ. 
   ε θάζε πεξίπησζε – θαη απηό ηζρύεη γεληθόηεξα θαη όρη γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ αθηλήηνπ 
ηεο πξναλαθεξόκελεο έλζηαζεο – νη ρξήζεηο γεο δύλαληαη λα αλαζεσξνύληαη θαη δελ 
παξακέλνπλ ζηαζεξέο επ’ αόξηζηνλ, δεδνκέλνπ όηη θαλέλα από ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο πόιεο 
δελ παξακέλεη ζηαζεξό ζην ρξόλν (πιεζπζκόο, ειηθηαθή θαηαλνκή, εξγαζηαθέο θαη πνιηηηζηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο, θιπ). Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ επεθηάζεσλ Βαξθά, νη ζπλζήθεο από ην 
1985 πνπ έγηλαλ νη κειέηεο κέρξη ην 2005 άιιαμαλ ζεκαληηθά θαη από ηόηε γίλνληαη ζπλερείο 
πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλαζεώξεζε ησλ πνιενδνκηθώλ ζρεδίσλ. ηηο πξνζπάζεηεο απηέο 
εληάζζνληαη ην λέν ΓΠ θαη ε παξνύζα ελδηάκεζε (κεηαβαηηθή) κειέηε. 
   Ο κνλαδηθόο ιόγνο έλζηαζεο πνπ πξνβάιιεηαη από ηνλ εληζηάκελν είλαη όηη ζα κεησζεί ε 
αμία ηνπ εκπνξηθνύ ηνπ θαηαζηήκαηνο, θαζώο ζα κπνξνύλ λα αλνίγνπλ εκπνξηθά θαηαζηήκαηα 
θαη ζε άιινπο ρώξνπο θαη όηη αγόξαζε αθίλεην γηα λα θαηνηθεί ζε πεξηνρή ακηγνύο θαηνηθίαο, 
παξόιν πνπ γλώξηδε όηη ζύκθσλα κε ηα ΓΠ (ηζρύνλ θαη λεόηεξν πνπ δελ έρεη ηζρύζεη αθόκα) 
εθεί γηλόηαλ ρσξνζέηεζε γεληθήο θαηνηθίαο. 
   Ο ιόγνο απηόο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηνο, θαζώο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα Γεληθά 
Πνιενδνκηθά ρέδηα, ηνπο εηδηθνύο πνιενδνκηθνύο ιόγνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ κειέηε 
αλαζεώξεζεο ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο ηεο Γ.Κ. Νεάπνιεο θαη κε ην γεληθόηεξν ζρέδην 
αλάπηπμεο θαη επεκεξίαο ησλ πνιηηώλ θαη ηεο πόιεσο. 
 

6: Η από 27/12/2011 έλζηαζε Νηθνιάνπ Γεσξγίνπ αξαληίηε θαη Αλδξηάλαο Αζαλαζίνπ 
Κνπληνύξε, απνξξίπηεηαη σο αόξηζηε, γηα ηνπο εμήο ιόγνπο: 

Οη εληζηάκελνη θνο αξαληίηεο Νηθόιανο θαη θα Κνπληνύξε Αλδξηάλα έρνπλ ζηελ ηδηνθηεζία 
ηνπο δπν θαηνηθίεο ζε δώλε κε ακηγνύο θαηνηθίαο, ε νπνία δελ κεηαβάιιεηαη κε ηελ παξνύζα 
ηξνπνπνίεζε ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο ηεο Γ.Κ. Νεάπνιεο.  
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   Οη ρξήζεηο γεο πνπ ηζρύνπλ ζηηο ηδηνθηεζίεο ησλ εληζηάκελσλ δελ αιιάδνπλ. Η αηηίαζή 
ηνπο όηη δπλεηηθά κπνξεί λα κεησζεί ε αμία ησλ εκπνξηθώλ ηνπο θαηαζηεκάησλ επεηδή ζα 
απμεζνύλ νη ρώξνη ζηνπο νπνίνπο κπνξνύλ λα ηδξπζνύλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ εκπνξηθά 
θαηαζηήκαηα είλαη αόξηζηε, αηεθκεξίσηε, αζηήξηθηε θαη ελάληηα ζην δεκόζην όθεινο θαη 
ζπκθέξνλ.  
   Με ηε γεληθόηεξε επαλεθθίλεζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο πόιεο πνπ ζα ιάβεη ρώξα ιόγσ ηεο 
αλαδηάηαμεο ησλ εκπνξηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηε δεκηνπξγία δώλεο εκπνξηθώλ θαη 
ηνπξηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, ην πηζαλόηεξν είλαη λα απμεζεί ε αμία ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπο 
παξά λα κεησζεί. 
 

7: Η από 29/12/2011 έλζηαζε ηνπ Αζαλαζίνπ Γεκεηξίνπ Αλαγλσζηόπνπινπ θαη 
Υαξάιακπνπ Γακηαλνύ Μετκέηε, απνξξίπηεηαη σο αόξηζηε, γηα ηνπο εμήο ιόγνπο: 

Οη εληζηάκελνη Αζαλάζηνο Αλαγλσζηόπνπινο θαη Υαξάιακπνο Μετκέηεο έρνπλ ζηελ 
ηδηνθηεζία ηνπο κία επηρείξεζε ζε δώλε κε ακηγνύο θαηνηθίαο, ε νπνία δελ κεηαβάιιεηαη κε ηελ 
παξνύζα ηξνπνπνίεζε ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο ηεο Γ.Κ. Νεάπνιεο.  
   Η ρξήζε γεο πνπ ηζρύεη γηα ηελ ηδηνθηεζία ησλ εληζηάκελσλ δελ αιιάδεη. Η αηηίαζή ηνπο 
όηη δπλεηηθά κπνξεί λα κεησζεί ε αμία ηνπ εκπνξηθνύ ηνπο θαηαζηήκαηνο επεηδή ζα απμεζνύλ νη 
ρώξνη ζηνπο νπνίνπο κπνξνύλ λα ηδξπζνύλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ εκπνξηθά θαηαζηήκαηα είλαη 
αόξηζηε, αηεθκεξίσηε, αζηήξηθηε θαη ελάληηα ζην δεκόζην όθεινο θαη ζπκθέξνλ.  
   Με ηε γεληθόηεξε επαλεθθίλεζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο πόιεο πνπ ζα ιάβεη ρώξα ιόγσ ηεο 
αλαδηάηαμεο ησλ εκπνξηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηε δεκηνπξγία δώλεο εκπνξηθώλ θαη 
ηνπξηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, ην πηζαλόηεξν είλαη λα απμεζεί ε αμία ηνπ θαηαζηήκαηόο ηνπο 
παξά λα κεησζεί.  
 

8:  Η από 27/12/2011 Δπγελίαο Παπαγεσξγίνπ Αξώλε ζπδύγνπ Ισάλλνπ, απνξξίπηεηαη 
σο αβάζηκε, γηα ηνπο εμήο ιόγνπο: 

Η εληζηάκελε θα Δπγελία Παπαγεσξγίνπ Αξώλε εκθαλίδεηαη ηδηνθηήηξηα αθηλήηνπ ζε ζέζε 
Ακηγνύο Καηνηθίαο. Με βάζε ην Νέν Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην ε ζέζε απηή κεηαηξέπεηαη ζε 
Πνιενδνκηθό Κέληξν θαη Γεληθή Καηνηθία. Δμάιινπ κε ην πθηζηάκελν γεληθό πνιενδνκηθό ζρέδην 
έρεη ραξαθηεξηζηεί σο Γεληθή Καηνηθία. πλεπώο ηόζν ν παιαηόηεξνο όζν θαη ν λεόηεξνο 
ζρεδηαζκόο είλαη απηόο ηεο Γεληθήο Καηνηθίαο. 
  Δπεηδή αθξηβώο ε λνκνινγία ηνπ ηΔ επηβάιιεη ηε ρξήζε ησλ πνιενδνκηθώλ θξηηεξίσλ, γηα ην 
ιόγν απηό, ε απόθαζε ηνπ Γ.. ζηεξίδεηαη ζηελ πνιενδνκηθή κειέηε πνπ εθπνλήζεθε γηα ηελ 
θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο πόιεο θαη όρη γηα ηελ εμέηαζε κεκνλσκέλσλ ζπκθεξόλησλ πνπ 
πηζαλώο λα αληηηίζεληαη κε ην γεληθόηεξν θαιό θαη ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε θαη 
επεκεξία ηεο. 
   Μεηά από 25 έηε όπσο ζπλνκνινγεί ε εληζηάκελε, είλαη απόιπηα ινγηθό λα έρνπλ αιιάμεη 
πνιιά θξηηήξηα (πιεζπζκηαθά, ειηθηαθή θαηαλνκή, εξγαζηαθέο θαη πνιηηηζηηθέο απαζρνιήζεηο, 
θιπ) ώζηε λα επηβάιιεηαη ε αλαζεώξεζε ησλ ρξήζεσλ γεο. Σν αλ απηέο είλαη επκελέζηεξεο ή 
δπζκελέζηεξεο πξνο ην θπζηθό θαη δνκεκέλν πεξηβάιινλ απηό θξίλεηαη ζε επίπεδν πόιεο θαη όρη 
ζε επίπεδν νηθνδνκηθώλ ηεηξαγώλσλ ή ηδηνθηεζηώλ, έρνληαο σο γλώκνλα πάληα ην δεκόζην 
όθεινο θαη ηελ επεκεξία ησλ πνιηηώλ. 
   Λακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ, ζπλάγεηαη όηη νη πξνσζνύκελε αιιαγή ζηε ζέζε ηεο 
ηδηνθηεζίαο ηεο εληζηακέλεο είλαη ζπκβαηή ηόζν κε ην ηζρύνλ, όζν θαη κε ην λέν (ζηάδην β1) 
γεληθό πνιενδνκηθό ζρέδην θαη ζε επίπεδν πόιεο δελ είλαη δπζκελέζηεξε πξνο ην θπζηθό ή 
δνκεκέλν πεξηβάιινλ.  
   
 Οη θ.θ. ηαύξνο Υξηζηάθνο θαη Παλαγηώηεο Νηθνιηλάθνο ςήθηζαλ ιεπθό. 
 
     Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  12/2012. 
    

Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ. 
       Ο Πξόεδξνο                      Ο Γξακκαηέαο                  Σα Μέιε 

 Αβδνύινο πύξνο  
 

   Μέληεο Γεώξγηνο Αιεηθέξε Παλαγηώηα 
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο 
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Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Κ. 
Νεάπνιεο 

σηήξαιεο Υξήζηνο 
 
 
 
 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 
Η Δηδηθή Γξακκαηέαο 

 
 

Παπαδάθε Δπγελία 

Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο 
Καινγεξίλεο Ηιίαο 
Κνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο 
Λύξαο Υαξάιακπνο 
Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο 
Πεηξάθεο Υξήζηνο 
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ. 
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο 
ηαζάθεο Παλαγηώηεο 
Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα 
Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο 
Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο 
Σζάθνο Πέηξνο 
Υξηζηάθνο ηαύξνο 
Κξππσηόο Παλαγηώηεο 
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο 
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