
 

    

 

 

 

Αθήνα, 13 Γεκεμβρίοσ 2020 

ΔΡΩΣΗΗ 
 

Προς ηοσς Τποσργό Μεηαθορών & Τποδομών, Τποσργό 
Δζωηερικών, Τποσργό Περιβάλλονηος και Δνέργειας  

Θέμα: Δκηός λογικής προζκόμμαηα ζηην έγκριζη ηης Πολεοδομικής 

Μελέηης ζε ‘εκηός ζτεδίοσ’ περιοτή ζηο Γήμο Υαλανδρίοσ 

 
Η πεξηνρή Πεύθν Πνιίηε ζην Δήκν Φαιαλδξίνπ βξίζθεηαη ελλέα ρηιηόκεηξα 

από ην θέληξν ηεο Αζήλαο, πνιύ θνληά ζην θέληξν Φαιαλδξίνπ. Η 1.300 

ζηξεκκάησλ έθηαζε βξίζθεηαη αθόκα εθηόο ζρεδίνπ πόιεο κε ζπλέπεηα νη 

ηδηνθηήηεο λα κελ κπνξνύλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ηηο πεξηνπζίεο ηνπο θαη ν 

δήκνο λα κελ κπνξεί λα εθηειέζεη έξγα.  

Από ην 1971 έρνπλ θαηαβιεζεί πνιιέο πξνζπάζεηεο από ηηο εθάζηνηε 

δεκνηηθέο αξρέο. Πξόζθαηα- ην 2018- ε λπλ δεκνηηθή αξρή νινθιήξσζε ηε 

ζύληαμε ηεο απαηηνύκελεο Πνιενδνκηθήο Μειέηεο. Σηηο 15 Φεβξνπαξίνπ 

2018, ε Μειέηε θαηαηίζεηαη πξνο έγθξηζε ζηε Δηεύζπλζε Φσξηθνύ 

Σρεδηαζκνύ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Τνλ Ινύιην ηνπ 2019, ην Σπκβνύιην 

Πνιενδνκηθώλ Θεκάησλ θαη Ακθηζβεηήζεσλ (ΣΥΠΟΘΑ) ελεκέξσζε ηνλ δήκν 

όηη αλαζηέιιεη ηελ απόθαζή ηνπ επεηδή δελ έρεη γλσκνδνηήζεη ε Δηεύζπλζεο 

Οδηθώλ Υπνδνκώλ (ΔΟΥ) ηνπ ππνπξγείνπ Υπνδνκώλ θαη επέζηξεςε ηε 

Μειέηε ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο γηα λα μεθηλήζεη εθ λένπ ε δηαδηθαζία.  

Σύκθσλα κε ην Δήκν Φαιαλδξίνπ ε ΔΟΥ δεηά ηε δεκηνπξγία ελόο 

παξάιιεινπ νδηθνύ δηθηύνπ ζηελ νδό Δνπθ. Πιαθεληίαο. Γηα λα γίλεη απηό –

θαη επεηδή ππάξρεη ήδε δόκεζε ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή- ε ΔΟΥ 

νπζηαζηηθά δεηά απαιινηξίσζε 27.000 η.κ., απνκάθξπλζε 30 νηθνγελεηώλ θαη 

απνδεκηώζεηο 15 εθαη. επξώ από ηνλ Δήκν. 

Με βάζη ηα παραπάνω ερωηώνηαι οι κκ. Τποσργοί: 

1. Γηαηί δελ παξαδίδνληαη νη ηδηνθηεζίεο ζηνπο πνιίηεο; Απνηειεί ε 

γξαθεηνθξαηία ηζρπξό άιινζη έηζη ώζηε λα ράλνπλ 1.180 ηδηνθηήηεο 

δπλεηηθά εηζνδήκαηα γηα 31 νιόθιεξα ρξόληα; 

2. Έρεη αξκνδηόηεηα ε Δηεύζπλζε Οδηθώλ Υπνδνκώλ (ΔΟΥ) λα 

γλσκνδνηεί γηα ηελ Πνιενδνκηθή Μειέηε ηνπ ‘Πεύθνπ Πνιίηε’ ζην 

ΣΥΠΟΘΑ; 
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3. Θεσξείηαη εθηθηή θαη νηθνλνκηθά νξζή ε θαηαβνιή απνδεκηώζεσλ 

απαιινηξίσζεο 15 εθαη. επξώ από έλαλ δήκν κε ζπλνιηθά έζνδα γηα ην 

έηνο 2020 ηα 80,5 εθαη. ; 

 
Ο Δρωηών Βοσλεσηής 

 

Κρίηων Αρζένης                  

 




