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Π Ρ Α Ξ Η   µε αριθ. 291 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της µε αριθµό 24 από 26-09-2011 συνεδρίασης αυτού, που έγινε 
µε  την αριθ. 23/33827/20-09-2011  πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. 
Πέτρου Μπουρδούκου. 

 

ΓΙΑ 
«Εξέταση από τον ∆ήµο Ν. Ιωνίας, της πρότασης του Οργανισµού Ρυθµιστικού 
Σχεδίου & Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνα για την «Τροποποίηση του Γ.Π.Σ. 
του ∆ήµου Αθηναίων στο ΒΙΟ.ΠΑ Προµπονά µε χαρακτηρισµό «ΒΙΟ.ΠΑ προς 

εξυγίανση» 

 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                              ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

          ΠΕΤΡΟΣ  ΜΠΟΥΡ∆ΟΥΚΟΣ                                        ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΟΥ 

 

Μ Ε Λ Η 

Ι. Κολµανιώτης, Σ. Βανδώρος, Ο. Κατηµερτζή, Ξ. Κυριακόπουλος, Φ. Τσοµπάνογλου,           
Α. Καρβουνιάρης, Χ. Χατζηΐωάννου, Ι. Γλυνός, Α. Τσαούσης, Γ. Ιωαννίδης,                        

Π. Αβακουµίδης, Χ. Αναµουρλόγλου, Ε. Αµανατίδου-Χατζηπαυλή, Π. Κωστάκης,          
Σπ. Αµανατίδης, Α. ∆ηµητσάνου,  ∆. Κωστιδάκης, Φ. Αθυµαρίτου, Π. Μανούρης,           
Μ. Καναβός, Ρ. Ουσταµπασίδου, Ν. Μπράτιµος, Ι. Λαζαρίδης, Ν. ∆ακουτρός,                    
Π. Τσουκαλάς, Θ. Χαµαλίδης, Σ. Μαλαγάρη, Β. Πατσάκος, Ν. Κουκουλάρης,                   
∆. Κουκουλάρης, Γ. Τσοµπανίδου,  ∆. Σακαλόγλου, Α. Χατζησαββίδης, 

 
 

∆εν προσήλθαν στην συνεδρίαση, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόµιµα και εµπρόθεσµα, 
όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επίδοσης, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.                  
Λ. Καραγιαννίδης, Ν. Ιωαννίδης, Γ. Παπαδόπουλος, ∆. Κυριαζής,∆. Θωµαΐδου, Π. 
Βλασσάς. 
 
Αφού υπήρξε νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 "περί 
∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα", κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης, παρόντος του 
∆ηµάρχου κ. Ηρ. Γκότση, από τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Π. 
Μπουρδούκο, σύµφωνα µε το άρθρο 69 του Ν. 3852/10.  
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Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, µε την αρ. πρ.33363/16-09-2011 
εισήγηση,  η οποία έχει ως εξής: 
 
Από την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών κατετέθησαν η υπ’ αριθµ. 32287/9-9-2011 εισήγηση 
η οποία αναφέρει τα εξής:  
 
Με το 2288/3-8-11 έγγραφο του που εισήλθε στον ∆ήµο Ν. Ιωνίας µε το 78901/4-8-11 
πρωτόκολλο ο Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου & Προστασίας  Περιβάλλοντος Αθήνας, 
κοινοποίησε την Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του οργανισµού (11η συνεδρίαση – 
θέµα 4/28-7-11) που αφορά την Τροποποίηση του Γ. Π. Σ. του ∆ήµου Αθηναίων στο ΒΙΟΠΑ 
Προµπονά µε χαρακτηρισµό «ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση(συνέχεια)» και το διάγραµµα της 
τροποποίησης αυτής. Η τροποποιούµενη περιοχή του ∆ήµου Αθηναίων είναι όµορη του 
∆ήµου Νέας Ιωνίας µε κοινό όριο τον άξονα της οδού Νασλή. Επισηµαίνουµε και στην 
συνέχεια θα αναφερθούµε αναλυτικά, για το γεγονός ότι η τροποποιούµενη περιοχή, σύµφωνα 
µε το διάγραµµα, καλύπτει εδαφικό τµήµα που ευρίσκεται, εντός των διοικητικών ορίων του 
∆ήµου Ν. Ιωνίας (τµήµα του Ο. Τ. 445Α).   
Ζητείται δε από το ∆ήµο Ν. Ιωνίας εντός διµήνου από την λήψη του εγγράφου να στείλει τις 
απόψεις του, δηλαδή µέχρι 3/10/2011.  
Το κείµενο της απόφασης της Ε.Ε. του Οργανισµού Αθήνας είναι το ακόλουθο: 
Η Ε.Ε. του Οργανισµού Αθήνας  εγκρίνει την εισήγηση µε τροποποιήσεις. 
Α1. Την τροποποίηση του Γ. Π. Σ. του ∆ήµου Αθηναίων, στο «ΒΙΟΠΑ Προµπονά» και την 
µετατροπή του σε «ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση», σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 
4 του Ν. 2508/97 όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3044/02, 
προκειµένου να εξυπηρετηθούν εξαιρετικές πολεοδοµικές ανάγκες που δεν µπορούν να 
καλυφθούν στο πλαίσιο του ισχύοντος Γ. Π. Σ.  
2. Στις επιτρεπόµενες χρήσεις του άρθρου 5 του από 23-2-1987 Π.∆. (ΦΕΚ 166∆/87), που 
ήδη ισχύουν για την περιοχή µε εξαίρεση τις βιοτεχνικές – βιοµηχανικές εγκαταστάσεις µέσης 
όχλησης, προστίθενται χρήσεις από την ενότητα Β του άρθρου 1 παρ. 1 του Π.∆. 
8/19.12.1990 «κατηγορίες χρήσεων» σύµφωνα µε την ειδική πολεοδοµική λειτουργία τους και 
τον επιδιωκόµενο βαθµό εξυγίανσης. 
Οι επιτρεπόµενες σήµερα  χρήσεις (άρθρο 5 του από 23-2-1987 Π.∆.)είναι οι ακόλουθες: 

1. Βιοµηχανίες − βιοτεχνίες χαµηλής όχλησης 
2. Επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής όχλησης 
3. Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης 
4. Κτίρια, γήπεδα στάθµευσης 
5. Πρατήρια βενζίνης, υγραερίου 
6. Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας 
7. Γραφεία 
8. Εστιατόρια 
9. Αναψυκτήρια 
10. Χώροι συνάθροισης κοινού 
11. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας 
12. Αθλητικές εγκαταστάσεις 
13. Εγκαταστάσεις εµπορικών εκθέσεων 
14. Εγκαταστάσεις µέσων µαζικών µεταφορών 

Οι πιο πάνω µε αριθµό 8 έως 14 χρήσεις επιτρέπονται µόνο µε την προϋπόθεση ότι 
αποτελούν 
τµήµα των βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών εγκαταστάσεων ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των 
εργαζοµένων σε αυτές. 
 
Με την προτεινόµενη τροποποίηση του Γ. Π. Σ. από τον Οργανισµό Αθήνας προστίθενται 
χρήσεις, και συγκεκριµένα: 

1. Εµπορικά καταστήµατα (χωρίς εξαιρέσεις), καταστήµατα παροχής προσωπικών 
υπηρεσιών. 

2. Εκθεσιακά κέντρα και εγκαταστάσεις εµπορικών εκθέσεων (ανεξάρτητες) 
3. Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Κοινωφελείς Οργανισµοί  
4. Εγκαταστάσεις διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας (∆ΕΗ) 
5. Πολιτιστικά κέντρα 
6. Κτήρια εκπαίδευσης  
7. Κτήρια κοινωνικής πρόνοιας (Υγειονοµικά κέντρα, παιδικοί σταθµοί, οίκοι ευγηρίας 

κλπ) 
8. Κτήρια περίθαλψης (νοσοκοµεία, κλινικές) 
9. Αθλητικές εγκαταστάσεις 
10. Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι (πλατείες, πάρκα, άλση, οδοί, παιδικές χαρές κλπ) 
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Χώροι συνάθροισης κοινού. 
 
3. Από τις παραπάνω χρήσεις τα εµπορικά καταστήµατα (χωρίς εξαιρέσεις), οι εµπορικές 
εκθέσεις και τα εκθεσιακά κέντρα δε θα πρέπει να υπερβαίνουν το 40%, του συνόλου των 
χρήσεων σε δόµηση. 
 
4. Τον καθορισµό Μέσου Συντελεστή ∆όµησης 0,8.  
 
5. Στα πλαίσια της πολεοδοµικής µελέτης θα πρέπει να εκπονηθεί Σχέδιο Γενικής ∆ιάταξης της 
περιοχής (master plan), το οποίο θα εγκριθεί από το ∆ήµο Αθηναίων, και θα διασφαλίζει τη 
διασύνδεση της εισφοράς σε γη που θα προκύψει από την  ένταξη της περιοχής στο σχέδιο, 
µε χρήση πρασίνου, µε το άλσος Προµπονά, το πράσινο κατά µήκος του ρέµατος 
«Ποδονίφτη», το άλσος της Φιλαδέλφειας και µε τον προβλεπόµενο διπλό σταθµό (ΜΕΤΡΟ & 
ΗΣΑΠ) στον Περισσό. 
 
Η µελέτη θα εκπονηθεί από τους ενδιαφερόµενους. 
 
Επίσης θα πρέπει να αντιµετωπισθεί µε τον πληρέστερο δυνατό τρόπο και το θέµα της 
κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης της περιοχής σε συνάρτηση µε τους απαραίτητους χώρους 
στάθµευσης που απαιτούνται εξαιτίας του νέου διπλού σταθµού στον ΗΣΑΠ Περισσού. 
 
Β. Την αποστολή του θέµατος στους αρµόδιους φορείς προκειµένου να γνωµοδοτήσουν 
σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 1337/83 όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 του Ν. 
2508/97. 
 
Πέραν των ζητηµάτων που θα αναδειχθούν από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στην οποία 
απευθύνεται η παρούσα εισήγηση θα αναφερθούµε, στο εδαφικό τµήµα εντός των διοικητικών  
ορίων του ∆ήµου µας που συµπεριλαµβάνεται στο διάγραµµα τροποποίησης. Το όριο των 
∆ήµων Αθήνας – Νέας Ιωνίας στο εξεταζόµενο τµήµα( µεταξύ της λεωφόρου Ηρακλείου και 
του ρέµατος Ποδονίφτη) είναι ο άξονας της οδού Νασλή (οδός µεταξύ Ο. Τ. 445Α του δήµου Ν. 
Ιωνίας και τετραγώνου Α153 του δήµου Αθηναίων) και στη συνέχεια η διάµεσος του 
κοινόχρηστου χώρου µεταξύ της βορειοανατολικής πλευράς του οικολογικού πάρκου του 
∆ήµου Αθηναίων και του Ο. Τ. 155 έως το ρέµα Ποδονίφτη.  
Με το επισυναπτόµενο διάγραµµα στην Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του 
Οργανισµού η τροποποιούµενη περιοχή επεκτείνεται πέραν του κοινού ορίου των δύο δήµων 
και καταλαµβάνει την µισή περίπου επιφάνεια του Ο. Τ. 445Α  του ∆ήµου Ν. Ιωνίας. Επίσης επί 
του διαγράµµατος ορίζεται λαθεµένα το κοινό όριο των δύο δήµων στο όριο της 
τροποποιούµενης περιοχής.  
Το εδαφικό τµήµα αυτό είναι  εντός του ρυµοτοµικού σχεδίου Νέας Ιωνίας  ( η οδός Νασλή 
κατά το ήµισυ του πλάτους της και τµήµα του  Ο. Τ. 445Α  ). Το κοινό όριο των δύο δήµων 
όπως αυτά έχουν καθορισθεί µε την αρ. 61/29-3-1939 απόφαση του κατά το άρθρο 9 του 
1210/938 

Α. Ν. Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου των ορίων ∆ήµων και Κοινοτήτων ∆ιοικήσεως 
Πρωτευούσης είναι ο άξονας της οδού Νασλή (οδός µεταξύ Ο. Τ. 445Α του δήµου Ν. Ιωνίας 
και τετραγώνου Α153 του δήµου Αθηναίων) και στη συνέχεια η διάµεσος του κοινόχρηστου 
χώρου µεταξύ της βορειοανατολικής πλευράς του οικολογικού πάρκου του ∆ήµου Αθηναίων 
και του Ο. Τ. 155 έως το ρέµα Ποδονίφτη.  
Για αυτό εκτιµούµε ότι πρέπει να ζητηθεί από τον Οργανισµό Αθήνας να διορθωθεί γραµµή 
του ορίου των δύο ∆ήµων και η τροποποιούµενη περιοχή στο διάγραµµα που συνοδεύει την 
πρόταση τροποποίησης.  
Η παρούσα εισήγηση συνοδεύεται:  

1. Από το 2288/3-8-11 έγγραφο του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου & Προστασίας  
Περιβάλλοντος Αθήνας. 

2. Από την σχετική (11η συνεδρίαση – θέµα 4/28-7-11) απόφαση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου & Προστασίας Περιβάλλοντος 
Αθήνας και απόσπασµα του διαγράµµατος που την αφορά. 

3. Από απόσπασµα διαγράµµατος της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Νέας Ιωνίας, 
σχετικό µε τα αναφερόµενα για την επέκταση σε έδαφος του ∆ήµου µας της 
τροποποιούµενης  περιοχής και της θέσης του ορίου των δύο ∆ήµων.  

 
Παρακαλούµε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από διεξοδική συζήτηση που έγινε κατά τη συνεδρίασή της 
στις 14 Σεπτεµβρίου 2011, (σχετική η υπ’ αριθµ. 97/14.09.2011 πράξη της), εισηγείται 
οµόφωνα, στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τα ακόλουθα: 
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Την παραποµπή της συζήτησης, λόγω της σοβαρότητας του θέµατος, «Εξέταση από το ∆ήµο 
Ν. Ιωνίας της πρότασης του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου & Προστασίας Περιβάλλοντος 
Αθήνας,, για την «Τροποποίηση του ΓΠΣ του ∆ήµου Αθηναίων στο ΒΙΟΠΑ Προµπονά µε 
χαρακτηρισµό «ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση», στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, προκειµένου να λάβει 
σχετική απόφαση σε συνδυασµό και µε τις ενστάσεις για την τροποποίηση του εγκεκριµένου 
ρυµοτοµικού σχεδίου σε τµήµα του ΟΤ445 ,λόγω γειτνίασης. 
 

Κατόπιν ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον Αντιδήµαρχο κ. Π. Κωστάκη, ο οποίος µεταξύ 
άλλων αναφέρει τα εξής: 

«Η ευρύτερη πολεοδοµική ρύθµιση που συνεπάγεται η τροποποίηση του Γενικού 
Πολεοδοµικού Σχεδίου, προϋποθέτει την ύπαρξη υποστηρικτικών µελετών, µε σκοπό την 
τεκµηρίωση και βιωσιµότητα της πρότασης, όπως µελέτες περιβαλλοντικών και 
κυκλοφοριακών επιπτώσεων, αρµοδίως εγκεκριµένες. 

Επί του προκειµένου και επειδή δεν προκύπτει από τα στοιχεία που απέστειλε ο Οργανισµός 
της Αθήνας η ύπαρξη ανάλογων µελετών, ενιστάµεθα.   

Παρά το γεγονός ότι τυπικά τουλάχιστον η προτεινόµενη χρήση «ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση», 
είναι ηπιότερη αυτής της ΒΙΟΠΑ, στην πραγµατικότητα οι εµπορικές χρήσεις που θα 
αναπτυχθούν θα επιβαρύνουν το ∆ήµο Ν. Ιωνίας, ο οποίος θα υποστεί τεράστια 
κυκλοφοριακή επιβάρυνση και εξ’ αιτίας της, την ανάλογη περιβαλλοντική επιβάρυνση. 

Εφόσον ο Οργανισµός της Αθήνας, µη έχοντας εξαντλήσει τη δυνατότητα θεσµοθέτησης του 
χώρου σε χρήσεις που να συνάδουν µε την πραγµατική ανάπτυξη, ανάγκες και εξυπηρέτηση 
της περιοχής εµµένει στην τροποποίηση του Γενικού Πολεοδοµικού, η προτασή µας είναι να 
σταµατήσει η ανωτέρω διαδικασία και ο χώρος αυτός να παραµείνει ΒΙΟΠΑ». 

 Έτσι καταθέτει συνολικά την παρακάτω πρόταση: 

Να µη γίνει αποδεκτή η πρόταση του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας, γιατί µε αυτή: 

� Θα τσιµεντοποιηθεί η ευρύτερη περιοχή σε όφελος των µεγάλων κατασκευαστών και 
επιχειρηµατιών µε την ανάπτυξη εµπορικών κυρίως χρήσεων, δηλαδή θα έχουµε 
περιβαλλοντική υποβάθµιση της περιοχής. 

� Θα επιβαρυνθεί κυκλοφοριακά η είσοδος στην πόλη. 

� Θα υποβαθµιστεί το εµπορικό κέντρο της Νέας Ιωνίας. 

 

Για τους  λόγους αυτούς αναφέρει ότι θα πρέπει να υποβληθεί ένσταση κατά της 
πρότασης του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας και προτείνει στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο τα παρακάτω: 

1. Να περιοριστεί η πρόταση του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου για το 
ΒΙΟΠΑ Προµπονά στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Αθηναίων. 

2. Να παραµείνουν οι χρήσεις στο ΒΙΟΠΑ Προµπονά αυτές που 
προβλέπονται στο Π.∆. 23-2-87 και ειδικότερα του άρ.5 αυτού. 

 

Στη συνέχεια διεξάγονται συζητήσεις και εκφράζονται διάφορες απόψεις όπως αυτές 
διατυπώνονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

 

Τέλος ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. 
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ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1. Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές 
2. Αφού έλαβε υπόψη: 
� Το 2288/3-8-2011 έγγραφο που εισήλθε στο ∆ήµο Νέας Ιωνίας µε το υπ΄ αριθµ. 

Πρωτ. 78901/4-8-2011του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου & Προστασίας 
Περιβάλλοντος Αθήνας. 

� του την υπ’ αριθµ. 33363/16-09-2011 εισήγηση. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(επί παρόντων –35- ∆ηµοτικών Συµβούλων και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας)  

1. Τον περιορισµό της πρότασης του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου για το 
ΒΙΟΠΑ Προµπονά στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Αθηναίων. 

2. Την παραµονή των χρήσεων στο ΒΙΟΠΑ Προµπονά όπως αυτές προβλέπονται 
από το Π.∆. 23-2-87 και ειδικότερα στο άρθρο 5 αυτού, επειδή: 

Με την πρόταση του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου της Αθήνας: 

� Θα τσιµεντοποιηθεί η ευρύτερη περιοχή σε όφελος των µεγάλων 
κατασκευαστών και επιχειρηµατιών µε την ανάπτυξη εµπορικών κυρίως 
χρήσεων, δηλαδή θα υπάρξει περιβαλλοντική υποβάθµιση της περιοχής. 

� Θα επιβαρυνθεί κυκλοφοριακά η είσοδος στην πόλη. 

� Θα υποβαθµιστεί το εµπορικό κέντρο της Νέας Ιωνίας. 
 

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια ηµέρα. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

Π. Μπουρδούκος 
 
 

O Γραµµατέας ∆.Σ. 
Γ. Αναστασιάδου 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ι. Κολµανιώτης, Σ. Βανδώρος, Ο. Κατηµερτζή,           
Ξ. Κυριακόπουλος, Φ. Τσοµπάνογλου, Α. 
Καρβουνιάρης, Χ. Χατζηΐωάννου, Ι. Γλυνός,               
Α. Τσαούσης, Γ. Ιωαννίδης, Π. Αβακουµίδης,             

Χ. Αναµουρλόγλου, Ε. Αµανατίδου-Χατζηπαυλή,        
Π. Κωστάκης, Σπ. Αµανατίδης, Α. ∆ηµητσάνου,          
∆. Κωστιδάκης, Φ. Αθυµαρίτου, Π. Μανούρης,           
Μ. Καναβός, Ρ. Ουσταµπασίδου, Ν. Μπράτιµος,         
Ι. Λαζαρίδης, Ν. ∆ακουτρός, Π. Τσουκαλάς,               
Θ. Χαµαλίδης, Σ. Μαλαγάρη, Β. Πατσάκος,                  

Ν. Κουκουλάρης, ∆. Κουκουλάρης, Γ. Τσοµπανίδου,  
∆. Σακαλόγλου, Α. Χατζησαββίδης, 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                                                                                                    
από τα πρακτικά 

 

Νέα Ιωνία αυθηµερόν 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

Πέτρος  Μπουρδούκος  
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