ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ
ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Των Δημοτικών Παρατάξεων του Δήμου Μαραθώνος :
1. Της Δημοτικής Παράταξης “ΣΥΜΜΑΧΙΑ”, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από
τον επικεφαλής αυτής Σπύρο Λιβαθινό.
2. Της Δημοτικής Παράταξης “ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ”, όπως εκπροσωπείται
νόμιμα από τον επικεφαλής αυτής Νικόλαο Χατζηγιάννη.
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Με

ιδιαίτερη ικανοποίηση όλοι οι κάτοικοι του Δήμου Μαραθώνος και οι

Δημοτικές Παρατάξεις που εκπροσωπούμε και οι οποίες ηγούνται της μείζονος και
της ελάσσονος αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος
περιοχής

της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ανακοινώσεις από το

ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

την της

ακούσαμε τις

ΥΠΕΝ και το ΤΕΕ για την εκπόνηση του Ε.Π.Σ στις περιοχές

του Δήμου μας που επλήγησαν από την φονική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018.
Με τις παρούσες Προτάσεις μας επιθυμούμε να θέσουμε υπόψιν Σας τα
παρακάτω και να προτείνουμε βελτιώσεις και προσθήκες επί των προς νομοθέτηση
ρυθμίσεων του Υπουργείου σας.
Ειδικότερα :
Αποτελεί αναμφισβήτητο γεγονός ότι οι περιοχές της Δημοτικής Ενότητας
Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 23ης
Ιουλίου 2018 (Νέος Βουτζάς, Μάτι, Προβάλινθος, Αμπελούπολη, Γεροτσακούλι),
είχαν και έχουν, εδώ και πολλές δεκαετίες, κυρίως από το 1960 και μετά, λόγω της
αυθαίρετης δόμησης, πολλές παθογένειες.
Κύρια παθογένεια ήταν και είναι το «δασικό» πρόβλημα, το οποίο είναι και
σήμερα τροχοπέδη εν όψει της εκπόνησης ενός νέου πολεοδομικού σχεδίου για τις
πυρόπληκτες αυτές περιοχές.
Η επί μακρά σειρά ετών αδυναμία της Πολιτείας να δώσει βιώσιμη λύση σε
αυτό το μείζον πρόβλημα είχε, δυστυχώς, σαν αποτέλεσμα τη μη ολοκλήρωση ενός
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) για την πόλη της Νέας Μάκρης, στο παρελθόν,
αλλά και της, κατά την άποψή μας, παρουσίασης ενός ελλειμματικού ΕΠΣ για τις
σημερινές πυρόπληκτες περιοχές της Νέας Μάκρης.

Με βάση το εκπονηθέν προτεινόμενο Ε.Π.Σ. και τις αρμόδιες διαβεβαιώσεις,
ο χρονικός

ορίζοντας ολοκλήρωσης της

ένταξης

της περιοχής στο

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ και της κύρωσης του, δεν θα πρέπει να ξεπεράσει τα
δύο έτη. Με δεδομένη την πολυπλοκότητα και τα σύνθετα προβλήματα της περιοχής,
θεωρούμε πράγματι ότι πρόκειται για ένα λογικό χρονικό περιθώριο. Πιστεύουμε
άλλωστε ότι μια τέτοια αναμονή θα άξιζε ασφαλώς τον κόπο, εφ΄ όσον καταρτιστεί
ένα Πολεοδομικό σχέδιο συντεταγμένο, χωρίς αστοχίες, ένα σχέδιο δηλαδή που θα
δίνει την καλύτερη δυνατή λύση στην πολύπαθη πυρόπληκτη περιοχή.
Εκ προοιμίου, επιθυμούμε να τονίσουμε ότι οι παρούσες Προτάσεις μας
δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση

προτάσεις για

ψηθορική κατανάλωση.

Αποτελούν μια συντεταγμένη προσπάθεια πρότασης επί των ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ που ανακύπτουν στην περιοχή, εν συνδυασμώ με το ιδιοκτησιακό
καθεστώς της και της ιδιομορφίες γεωφυσικού αναγλύφου της, με μοναδικό σκοπό
την όσο το δυνατόν καλύτερη οικιστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής και πάντα
με σεβασμό στο πράσινο και στο περιβάλλον.
Με την παρούσα παρέμβασή μας, επιδιώκεται μέσα από συγκεκριμένες
προτάσεις να διορθωθούν παθογένειες του παρελθόντος και να προληφθούν τυχόν
νέα λάθη ή παραλείψεις με σκοπό την κατά το δυνατόν

καλύτερη

συγκρότηση

πολεοδομικά, των περίπου οκτώ (8) χιλιάδων στρεμμάτων που προβλέπεται να
πολεοδομηθούν στο μέλλον.
Με το προτεινόμενο Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο οργανώνεται χωρικά μια
περιοχή

οκτώ (8) χιλιάδων στρεμάτων, εκ των οποίων τα δύο χιλιάδες εξακόσια

(2.600) πολεοδομούνται για πρώτη φορά.
Η έκταση που εξακολουθεί να διέπεται από την δασική νομοθεσία αγγίζει
περίπου τα τέσσερις χιλιάδες διακόσια πενήντα (4.250) στρέμματα. Το δε υπόλοιπον
της έκτασης περιλαμβάνει τις ήδη εντός σχεδίου περιοχές που αναπλάθονται
κατά ποσοστό 6%, αιγιαλό και παραλία κατά ποσοστό 2%, κατασκηνώσεις κατά
ποσοστό 2% και άλλες περιπτώσεις κατά ποσοστό 4%.
Ειδικότερα, στα περίπου 2600 στρέματα που πολεοδομούνται προβλέπεται
ότι θα

οικοδομηθούν

710 στρέματα, 1.060 στρέματα θα είναι ιδιωτικοί χώροι

πράσινου και 830 στρέματα θα αποτελούν

την εισφορά σε γη, προς όφελος

των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων της περιοχής.
Δυστυχώς, στο προτεινόμενο Σχέδιο, παρουσιάζονται οι εξής σοβαρές
ελλείψεις :
1. Εξαιρούνται από την άμεση πολεοδόμηση των πυρόπληκτων
περιοχών

οι

οικισμοί

“ΑΜΠΕΛΟΥΠΟΛΗ”

και

–

περιοχές

“ΓΕΡΟΤΣΑΚΟΥΛΙ”,

“ΠΡΟΒΑΛΙΝΘΟΣ”,
και

τούτο

ενώ

περιλαμβάνονται

στο Πολύγωνο που έχει ορισθεί ως ΕΠΣ για τις

πυρόπληκτες περιοχές.
2. Δυστυχώς, επίσης, στο προτεινόμενο Σχέδιο δεν υπάρχει καμία
απολύτως προβλέψη για την προβλεφθείσα από ετών χάραξη του
παραλιακού πεζοδρόμου - ποδηλατοδρόμου

από ΜΑΤΙ προς

ΖΟΥΜΠΕΡΙ και Ν. ΜΑΚΡΗ.
Όπως αναφέρουμε και παραπάνω οι Προτάσεις που ακολουθούν στόχο
έχουν μία βιώσιμη και ήπια

οικιστική ανάπτυξη – ανάπλαση της περιοχής

με

σεβασμό στο περιβάλλον.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1. Ένταξη των περιοχών ΑΜΠΕΛΟΥΠΟΛΗ, ΠΡΟΒΑΛΙΝΘΟΣ, ΓΕΡΟΤΣΑΚΟΥΛΙ
στο ΕΠΣ προς πολεοδόμηση, όπως ακριβώς προβλέπεται για το ΜΑΤΙ και το
ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ. Τα νομικά εργαλεία τα οποία απαιτούνται για την
ένταξη αυτών των περιοχών στο Ε.Χ.Σ., είναι μία σειρά διοικητικών πράξεων,
οι οποίες εκδόθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1920 και αρχές του 1930, με
υπογραφές υπουργού Γεωργίας για την περίπτωση της ΑΜΠΕΛΟΥΠΟΛΗΣ,
ΓΕΡΟΤΣΑΚΟΥΛΙΟΥ, οι οποίες περιλαμβάνονται εντός της έκτασης των 4.500
στρεμμάτων. Με τις άνω διοικητικές πράξεις δόθηκε ουσιαστικά εκ μέρους του
τότε Υπουργού Γεωργίας

η δυνατότητα πώλησης της έκτασης αυτής εκ

μέρους της Μονής Πεντέλης και με τον τρόπο αυτόν

αναγνωρίστηκε η

αλλαγή «χρήσης γης» της άνω έκτασης. Κατά την πάγια αρχή της “συνέχειας
της Διοίκησης” και της “καλής πίστης που διέπει την δράση της διοίκησης” οι
όποιες νεότερες χρονικά αποφάσεις των αρμοδίων υπουργών Γεωργίας,
σαφώς δεν μπορούν να είναι contra σε άλλες με ίδιο ή με όμοιο αντικείμενο.
Ιδιαίτερα, όσον αφορά την περίπτωση του ΠΡΟΒΑΛΙΝΘΟΥ σας γνωρίζουμε,
ότι η περιοχή αυτή δόθηκε στους τότε κατοίκους του Μαραθώνα, εξ΄ου και η
πρώτη ονομασίατης : “Μαραθωνίτικα”, και τούτο έγινε στη δεκαετία του 1920,
για γεωργική χρήση. Εν συνεχεία, η περιοχή αυτή αγοράσθηκε από τον
οικοδομικό συνεταιρισμό «ΠΡΟΒΑΛΙΝΘΟΣ» (εξ ου και η σημερινή ονομασία
της περιοχής) και πάλι ως αγροτική περιοχή.
Συνεπώς και σ’ αυτή την περίπτωση υπάρχουν διοικητικές πράξεις οι οποίες
χαρακτηρίζουν την «αλλαγή χρήσης γης».
Η πρόσφατη

«ρήση» σας ότι το κράτος έχει συνέχεια και οι όποιες

αποφάσεις Υπουργών, Νομαρχών κλπ του παρελθόντος, δεν δύνανται να

αναιρούνται, από «νεότερες», θα πρέπει να εφαρμοστεί και για την
περίπτωση

των

οικισμών

ΑΜΠΕΛΟΥΠΟΛΗ,

ΠΡΟΒΑΛΙΝΘΟΣ,

ΓΕΡΟΤΣΑΚΟΥΛΙ.
2. Κρίνεται αναγκαία και επιτακτική η ολοκλήρωση του παραλιακού πεζοδρόμου
- ποδηλατοδρόμου, σύμφωνα με την προμελέτη του ΥΠΕΧΩΔΕ (1987) από
τη Νέα Μάκρη προς τις πυρόπληκτες περιοχές ΑΜΠΕΛΟΥΠΟΛΗ – ΜΑΤΙΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ. Η πρόβλεψη αυτής της εφαρμογής της μελέτης που
ήδη υπάρχει θα συμβάλει αφενός μεν στην καλύτερη οικιστική ανάπτυξη των
προς πολεοδόμηση περιοχών, αλλά κυρίως από την εφαρμογή της θα
δημιουργηθεί η προοπτική σύνδεσης δύο όμορων παραλιακών Δήμων
(Μαραθώνος – Ραφήνας – Πικερμίου) με ένα πεζόδρομοπου ταυτόχρονα θα
αποτελεί και ζώνη πυροπροστασίας και πρόσβασης των πολιτών των
πυρόπληκτων περιοχών. Το έργο αυτό προτείνεται ως άμεσο και αναγκαίο
για λόγους πολεοδομικούς – χωροταξιακούς, κυρίως όμως ως δρόμου
διαφυγής και πολιτικής προστασίας των κατοίκων, σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης. Προτείνεται επίσης από το Σύλλογο Ελλήνων Πολεοδόμων και
Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ). Το έργο αυτό θα πρέπει να υλοποιηθεί με την
απελευθέρωση της παραλιακής ζώνης από περιφράξεις και κατασκευές,
καθώς επίσης μέσω των εκτάσεων / κατασκηνώσεων του Στρατού,
Αεροπορίας, Αστυνομίας, Εκκλησίας, Υπουργείου Υγείας που ουσιαστικά
έχουν παραθεριστικό χαρακτήρα.
3. ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΩΠΟ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Με δεδομένη την ύπαρξη πολλών μικρών οικοπέδων, οικόπεδα τα οποία
πρόεκυψαν από τις κατά καιρούς κατατμήσεις δεκαετιών πριν, από
μεγαλύτερες εκτάσεις, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να θεσπιστεί και η αρτιότητα
κατά την παρέκλιση. Δηλαδή :

Αρτιότητα κατά

τον κανόνα : 500 μ2,

Αρτιότητα κατά την παρέκλιση : 200μ2, Ελάχιστο πρόσωπο κατά κανόνα :
15μ., Ελάχιστο πρόσωπο κατά παρέκλιση : 10 μ.
4. Μέγιστος αριθμός ορόφων (2). Μέγιστο ύψος οικοδομής 7,50μ. + 1,20μ. σε
περίπτωση στέγης. Το ΜΑΤΙ δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να
απωλέσει τον χαρακτήρα παραθεριστικής κατοικίας που κατέχει. Έτσι
θεωρούμε πως ένα τέτοιο υψόμετρο σε μια περιοχή χαρακτηρισμένη ως
παραθεριστική , είναι υπέρ αρκετό, ώστε να μην εμφανιστούν

οικοδομικά

εκτρώματα κατά την φάση ανοικοδόμησης της περιοχής.
5. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης :

30%. Θεωρούμε υπέρ αρκετό ένα τέτοιο

ποσοστό κάλυψης, αφού θα πρέπει η κάθε ιδιοκτησία όσο μικρή ή όσο

μεγάλη κι αν

είναι, να έχει

δυνατότητα εκμετάλλευσης του

ακάλυπτου

χώρου της για τις διαμορφώσεις , τις φυτεύσεις, την προσβασιμότητα ατόμων
ΑΜΕΑ κ.ο.κ. H φύτευση πρασίνου σε κάθε ιδιοκτησία μετά το πέρας της
οικοδόμησης και πριν την τελική ηλεκτροδότηση της θα πρέπει να καταστεί
υποχρεωτική για όλους, ώστε να δημιουργηθούν και οι καλύτερες κατά το
δυνατόν βιοκλιματικές συνθήκες διαβίωσης, για τους ενοίκους

των

κτισμάτων. Το φαινόμενο όπου πρώτα οι οικοδομές ηλεκτροδοτούνταν και
κατόπιν

οι ιδιοκτήτες

θα

προχωρούσαν

στην σχετική

υποχρεωτική

φύτευση με βάση την άδεια οικοδομής, θα πρέπει να σταματήσει. Απλά
γιατί ποτέ δεν γινόταν κατά αυτόν τον τρόπο η προβλεπόμενη από την
οικοδομική άδεια φύτευση της ιδιοκτησίας.
6. Συντελεστής δόμησης. Προτείνεται η θεσμοθέτηση κλιμακωτού συντελεστή
δόμησης, όπως ισχύει σε όλες τις παραθεριστικές κατοικίες. Συγκεκριμένα
α) από

0 - 500 μ2 : 0,3, β)

από

500 – 1000 μ2 : 0,25, γ) > 1000 μ2 :

0,20.

7.

Πλάγιες αποστάσεις

: Υποχρεωτικές πλάγιες (δ) και πίσω (Δ) αποστάσεις

κτηρίου Δ=δ=2,50 μ. κατά
8. ΧΡΗΣΕΙΣ

ΓΗΣ :

ΝΟΚ 2012.

Θέσπιση υποχρεωτικά και αυστηρά της Αμιγούς

κατοικίας και μόνον , όπως αυτή προσδιορίζεται στο ΦΕΚ 166Δ/6-3-1987.
Πρώτος και αποκλειστικός αρμόδιος για την εφαρμογή της σχετικής χρήσης
θα είναι ο ΔΗΜΟΣ, ο οποίος είναι κι εκείνος που παρέχει τις άδειες
λειτουργίας

σε

καταστήματα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα οι αλλαγές στις χρήσεις γης στα ευρύτερα όρια
του ΔΗΜΟΥ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ακολουθούν

πουκαμίσων, ανάλογα με

τα

τους

επιχειρηματικά

ρυθμούς

αλλαγής

συμφέροντα, τις έκαστοτε

γνωριμίες και κουμπαριές . Θα πρέπει να δοθεί ένα οριστικό τέλος σε όλο
αυτό το θέατρο

και γι αυτό, την

αρμοδιότητα

και

ευθύνη θα την έχει

αποκλειστικά ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ. Εξαίρεση θα πρέπει να υπάρξει
μόνο για όσες επιχειρήσεις ήδη λειτουργούν επί της ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ
και ΚΥΑΝΗΣ ΑΚΤΗΣ ή πρόκειται να ανανεώσουν τις άδειες λειτουργίας
τους.
9. Με δεδομένο ότι δεν επιτρέπεται η οικοδόμηση των ιδιοκτησιών κατά την
σχετική ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ πριν την κύρωση της σχετικής
πράξης

εφαρμογής και

δυστυχώς

για να μην

δημιουργηθούν στρεβλώσεις όπως

συμβαίνει χρόνια τώρα με την περιοχή της ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ,

όπου σε ενταγμένες περιοχές από το 1987 (2 η Π.Ε. – 4η Π.Ε.) , 1990 (6η

Π.Ε.) δεν έχει κυρωθεί ακόμα

η σχετική

πράξη εφαρμογής,

κρίνεται

αναγκαίο και απαραίτητο να ύπαρξει ταυτόχρονα με την έκδοση του Π.Δ.
για το Πολεοδομικό Σχέδιο της περιοχής και η σχετική κύρωση της Πράξη
Εφαρμογής της. Με την πικρή εμπειρία που έχουμε αποκομίσει όλα αυτά τα
χρόνια λόγω της διαδικασίας που ακολουθείται στις ενταγμένες περιοχές
του ευρύτερου ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ, όπου οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται σε
έκδοση βεβαίωσης οικοδομησιμότητας για την

ιδιοκτησία τους πριν την

έκδοση σχετικής οικοδομικής αδείας , δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση
να συμβεί το ίδιο και για τους ιδιοκτήτες των πυρόπληκτων περιοχών.Οι
βεβαιώσεις οικοδομησιμότητας είναι απλές διοικητικές πράξεις, όπου στην
καλύτερη των

περιπτώσεων καταλήγουν

μελετητή της

εκάστοτε περιοχής, μη

στον κάλαθο αχρήστων του
λαμβάνοντας

υπ. όψιν

τις

περισσότερες φορές τους περιορισμούς και τις ιδιαιτερότητες της, κατά την
σύνταξη της σχετικής Πράξης Εφαρμογής.
10. Εισφορές σε χρήμα ιδιοκτησιών : Προτείνεται η δημιουργία ειδικού Ταμείου
εισφορών εντός του ΔΗΜΟΥ, αποκλειστικά για τις καταβολές σε χρήμα
των εισφορών των ιδιοκτητών μετά την ένταξη στο σχετικό Πολεοδομικό
Σχέδιο.Έτσι για την κάθε ιδιοκτησία θα υπάρχει μοναδικός κωδικός , όπου
θα καταγράφεται άμεσα η ημερομηνία και το ποσόν καταβολής .Τα ποσά
που θα εισπράττονται ,θα πρέπει να αξιοποιούνται αυστηρά και μόνο για
την δημιουργία των κοινόχρηστων χώρων που θα προβλέπονται από το
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (πλατείες , παιδικές χαρές κ.ο.κ.) και

μάλιστα

άμεσα. Δεν θα πρέπει κι εδώ να ακολουθηθεί το παράδειγμα της ΝΕΑΣ
ΜΑΚΡΗΣ όπου σε κυρωμένες πράξεις εφαρμογής από τα έτη 2002 (1ηΠ.Ε),
2005 (5η Π.Ε.) , 2009(3η Π.Ε.) δεν έχει

διανοιχτεί

ούτε το

1/5 των

προβλεπομένων δρόμων και δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα ούτε το ½ των
κοινόχρηστων χώρων από αυτούς που προβλέπονται.
11. Ένταξη στο Σχέδιο Πόλεως και των

εκτάσεων

που καταλαμβάνουν

οι

μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες της περιοχής, με την καταβολή από μέρους
τους των αντίστοιχων εισφορών.
12. Με οδηγό πάλι την κακή εμπειρία από την εφαρμογή του Ν. 1337/83 στις
ενταγμένες περιοχές του ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ , θα πρέπει να αποτραπεί
το φαινόμενο της

αγοραπωλησίας ρυμοτομούμενων

τμημάτων

των

ιδιοκτησιών. Μια καλοστημένη βιομηχανία σύνταξης σχετικών τίτλων , που
εξυπηρετούσε πάντα τα συμφέροντα ολίγων επιτηδείων από όποια θέση
κι αν βρισκόντουσαν , θεσμική ή διοικητική , προς όφελος των λίγων και
εις βάρος των απλών και ανυποψίαστων πολιτών. Αυτό το φαινόμενο θα

πρέπει να σταματήσει οριζοντίως και καθέτως. Αρμόδιος και αποκλειστικός
υπεύθυνος γι αυτό θα καθίσταται

πάλι

ο

ΔΗΜΟΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, με

αυστηρό έλεγχο όλων των σχετικών συμβολαιογραφικών εγγράφων που
θα συντάσσονται από την ημέρα ένταξης στο Εγκεκριμένο Σχέδιο της
περιοχής κι έπειτα.
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Γνωρίζουμε ότι καλείσθε να νομοθετήσετε για ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο Σχέδιο το
οποίο επί σειρά ετών βαλτώνει, για διάφορους λόγους. Είναι όμως τώρα πιο
απαραίτητο από ποτέ άλλοτε οι τελικές ρυθμίσεις του νομοθετήματός σας να
διέπονται από την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη περιεκτικότητα, ώστε να αποφευχθεί
στο μέλλον η τακτική των τροποποιήσεων που καθιστά συχνά αναποτελεσματικές τις
πολεοδομικές ρυθμίσεις.
Είμαστε στην διάθεσή σας, και δηλώνουμε την πλήρη μας εμπιστοσύνη στις
καλές και φιλόδοξες προθέσεις σας για την περιοχή μας.
Συνημμένως σάς υποβάλλουμε τις διοικητικές πράξεις που ααναφέρουμε
παραπάνω σχετικώς με την περιοχή ΑΜΠΕΛΟΥΠΟΛΗ και ΓΕΡΟΤΣΑΚΟΥΛΙ καθώς
και σχετική γνωμοδότηση για τον οικισμό ΠΡΟΒΑΛΙΝΘΟ.
Μετά τιμής,
Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2020
ΟΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ
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