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Αμηόηηκε θ. Αληηδήκαξρε,  

Όπσο γλσξίδεηε, ν πλνηθηζκόο Ισλζηαληηλνππνιηηώλ είλαη έλα 

μερσξηζηό θαη ηδηαίηεξν θνκκάηη ηνπ Δήκνπ καο, ιόγσ ηεο θπζηθήο ηνπ 

ζέζεο θαη ηεο ηζηνξίαο ηνπ.  

Εκείο νη θάηνηθνη πξνηείλνπκε ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πλνηθηζκνύ καο 

από ην Δήκν σο έλα project γηα ηελ αλάδεημε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ, 

θάηη ην νπνίν ζπλεπάγεηαη νινθιεξσκέλε παξέκβαζε κε πνιιαπιέο 

δξάζεηο αληί απνζπαζκαηηθώλ παξεκβάζεσλ ρσξίο νξαηό απνηέιεζκα.  

ην πιαίζην απηό θαη κε απηό ην πλεύκα, κε ην από 14-7-2014 

έγγξαθό καο ζέζακε κηα ζεηξά ζεκάησλ – πξνβιεκάησλ (ζέκαηα ηαθηηθήο 

ζπληήξεζεο κέρξη καθξνπξόζεζκν ζρεδηαζκό έξγσλ) γηα ηα νπνία δεηνύκε 

ηελ παξέκβαζε ηνπ Δήκνπ. 

Ελόςεη θαη ηεο θαηάξηηζεο ηνπ ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο 2017, αιιά 

θαη δεδνκέλνπ όηη νξηζκέλα από απηά απνηεινύλ απιέο παξεκβάζεηο,  

επαλαθέξνπκε ηα αηηήκαηά καο θαη παξαθαινύκε γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηνλ 
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πξνγξακκαηηζκό ησλ Τπεξεζηώλ ή ζην Σερληθό Πξόγξακκα 2017, όπνπ 

απηό απαηηείηαη. 

 

Α. Γκκρεμόηηηες ζτεηικές με οικόπεδα Σσνοικιζμού 

1. Οξηζηηθή επίιπζε εθθξεκώλ δεηεκάησλ γηα ηα δύν νηθόπεδα γηα ηα 

νπνία έρεη εθδνζεί ε ππ’ αξηζκ. 266/22-1-2014 απόθαζε ηνπ ΣηΓ:  

α) αθίλεην εκβαδνύ 2.305,49 η.κ., πνπ βξίζθεηαη ζην Ο.Τ. Γ 647 ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ ηνπ Δήκνπ Ππιαίαο ηνπ Κ. 

Θεζζαινλίθεο (ζπκβνιή νδώλ Βάξλαιε θαη Βπζβίδε) πνπ είλαη 

ραξαθηεξηζκέλν σο ρώξνο πξαζίλνπ – αλαςπρήο* θαη  

β) αθίλεην εκβαδνύ 717 η.κ., πνπ βξίζθεηαη ζην Ο.Τ. 666α ηνπ 

ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ ηνπ ίδηνπ Δήκνπ (πνπ πεξηθιείεηαη από ηηο νδνύο 

Παιακά – Βάξλαιε – Θενθίινπ) θαη είλαη ραξαθηεξηζκέλν σο ρώξνο γηα ηελ 

αλέγεξζε Γπκλαζίνπ – Θπθείνπ. 

*Πξέπεη λα νινθιεξσζεί άκεζα ε πξαγκαηνγλσκνζύλε θαη λα νξηζηεί 

δηθάζηκνο –θάζε θαζπζηέξεζε επλνεί ηνπο δηεθδηθεηέο ησλ νηθνπέδσλ 

 

Β. Θέμαηα ζσνηήρηζης ή καηαζκεσής έργων ζηο Σσνοικιζμό 

1. Ειεθηξνθσηηζκόο νδώλ Δεκνθξαηίαο θαη Θενθίινπ.  

2. Ιειέηε ήπηαο θπθινθνξίαο εληόο ηνπ Σπλνηθηζκνύ 

3. Δηακόξθσζε ζε ρώξν πξαζίλνπ ηνπ ρώξνπ κεηαμύ ηνπ 3νπ Δεκνηηθνύ 

ζρνιείνπ θαη ηεο νδνύ Βάξλαιε. 

4. Ηαηαζθεπή ιηηνύ πνιηηηζηηθνύ θέληξνπ (κεηαμύ λεπηαγσγείνπ θαη Ζ.Κ. 

Αγίαο Γιπθεξίαο).  

5. Έξγα αλάπιαζεο ηεο νδνύ 17εο Κνέκβξε. 

6. Πηλαθίδεο εηδηθήο ζήκαλζεο γηα ηνπο θαηόρνπο δεζπνδόκελσλ δώσλ 

θαη εηδηθά θαιάζηα γηα ηελ απόζεζε ησλ πεξηηησκάησλ 

7. Δηακόξθσζε – θξνληίδα ρώξνπ πξαζίλνπ Ζππνθξάηνπο (δηακόξθσζε 

δηαδξνκήο, δελδξνθύηεπζε, θξνληίδα θ.ά.). 

8. Δηακόξθσζε θαη ζπληήξεζε πάξθνπ Ιπαξηακάθε (απνθαηάζηαζε 

θξάρηε, αλαλέσζε νξγάλσλ, ζπληήξεζε ζηεγάζηξνπ θ.ά.). 

9. Σπληήξεζε γπκλαζηεξίνπ 2νπ Γπκλαζίνπ – Θπθείνπ (απνθαηάζηαζε 

ζθαινπαηηώλ, θαηαζθεπή ηνπαιέηαο & απνδπηεξίσλ, απνθαηάζηαζε 

δαπέδνπ, απνθαηάζηαζε πξνζηαηεπηηθώλ, επηδηόξζσζε 

θιηκαηηζηηθνύ, ζπληήξεζε – ελίζρπζε θσηηζκνύ θ.ά.). 

10. Βειηίσζε – δηακόξθσζε αλνηρηνύ γεπέδνπ κπάζθεη νδνύ Βηζβίδε & 

Πξσηνκαγηάο (απνθαηάζηαζε δαπέδνπ, κπαζθεηώλ, θξνληίδα 

πεξίθξαμεο θ.ά.). 



11. Δηακόξθσζε πάξθνπ ηεο νδνύ Βπδβίδε & Ιελάλδξνπ (ηνπνζέηεζε 

θξάρηε, παγθάθηα, θξνληίδα θ.ά.) 

12. Οινθιήξσζε δηθηύνπ πεδνδξόκσλ ζην ηεηξάγσλν πνπ πεξηθιείεηαη 

από ηηο νδνύο Βάξλαιε – Βπζβίδε – Γιελνύ – Σεθέξε. 

13. Απνθαηάζηαζε θαηεζηξακκέλσλ ερνπεηαζκάησλ ζην όξην ηεο 

πεξηθεξεηαθήο νδνύ. 

14. Απνθαηάζηαζε ζηάζεσλ αζηηθώλ ιεσθνξείσλ (17εο Κνέκβξε Χ2, 

Βπδβίδε, Βάξλαιε, Σεθέξε) 

15. Δηαγξάκκηζε ησλ θεληξηθώλ νδώλ ηνπ Σπλνηθηζκνύ. 

 

Θα ήηαλ ραξά γηα εκάο εάλ είκαζηε ζε επαθή ζρεηηθά κε ηα αλσηέξσ αιιά 

θαη κε άιια έξγα πνπ ηπρόλ πξνγξακκαηίδνληαη γηα ην πλνηθηζκό καο, 

πξνθεηκέλνπ λα είκαζηε ζε ζέζε λα ελεκεξσλόκαζηε γηα ζέκαηα ησλ 

Ισλζηαληηλνππνιίηηθσλ. Είκαζηε πάληα ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε 

δηεπθξίλεζε.  

  

Λε εθηίκεζε,  
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