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Π Ρ Α Ξ Η   µε αριθ. 292 

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 ενστάσεων κατά της αρ. πρ. 171/2011 πράξης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου µε θέµα την: «Τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού 
σχεδίου σε τµήµα ΟΤ 445 της περιοχής του δήµου Ν. Ιωνίας, για τον 

χαρακτηρισµό του σε χώρο στάθµευσης και συντήρησης οχηµάτων του ∆ήµου 
και γηπέδου αποθήκευσης 

 

 

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 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, µε την αρ. πρ.33365/16-09-2011 
εισήγηση,  η οποία έχει ως εξής: 
 
«Από την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών κατετέθησαν η υπ’ αριθµ. 32297/9-9-2011 
εισήγηση καθώς και η υπ’ αριθµ. 33004/14-9-2011 συµπληρωµατική σε αυτή εισήγηση, οι 
οποίες αναφέρουν τα εξής:  
 
 
1η 
Εισήγηση 

Είναι γνωστό ότι, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την  171/2011 απόφαση του, προκειµένου να 
αντιµετωπίσει το οξυµένο ζήτηµα της εξεύρεσης χώρου για την στάθµευση – συντήρηση του 
στόλου των οχηµάτων του και την αποθήκευση υλικών και µηχανολογικού εξοπλισµού, 
πρότεινε την αναφερόµενη στο θέµα τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του 
∆ήµου. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, εξεδόθη η 22886/20-6-2011 σχετική Ανακοίνωση 
του ∆ηµάρχου Νέας Ιωνίας και τηρήθηκε η διαδικασία "ανάρτησης" της πράξης αυτής. Κατά 
της 171/2011 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κατατέθηκαν στο ∆ήµο ενστάσεις των 
ιδιοκτητών του χώρου καθώς επίσης ενστάσεις και λοιπά έγγραφα περιοίκων που 
αναφέρονται αναλυτικά στην συνέχεια της εισήγησης αυτής. 
Η παρούσα εισήγηση αφορά στην εξέταση των ενστάσεων που έχουν υποβληθεί στον ∆ήµο 
µας κατά της 171/2011 πράξης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Ιωνίας σχετική µε την: 
"τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου σε τµήµα του Ο.Τ. 445 της 
περιοχής του ∆ήµου Νέας Ιωνίας, για τον χαρακτηρισµό του σε χώρο στάθµευσης και 
συντήρησης οχηµάτων του ∆ήµου και γηπέδου αποθήκευσης".  
   
Ενστάσεις που έχουν κατατεθεί:  
Η 24782/4-7-2011 εµπρόθεσµη  ένσταση της "Αγροτικής Τραπέζης Ελλάδος" ως ιδιοκτήτης 
τµήµατος του προτεινόµενου για τροποποίηση εδαφικού τµήµατος.  
Η 24628/1-7-2011 εµπρόθεσµη  ένσταση της "Πανελλήνιας Συνοµοσπονδίας Ενώσεων 
Γεωργικών Συνεταιρισµών (ΠΑΣΕΓΕΣ)" ως ιδιοκτήτης τµήµατος του προτεινόµενου για 
τροποποίηση εδαφικού τµήµατος.  
Η 25844/11-7-2011 εµπρόθεσµη ένσταση της "εταιρείας SARLAS ΑΕΒΕ", µε έδρα της 
εταιρείας στην οδό Λ. Ηρακλείου 143, όµορη στο προτεινόµενο για τροποποίηση ακίνητο. 
Η 26622/15-7-2011 εµπρόθεσµη  ένσταση των κατοίκων του συγκροτήµατος κατοικιών (κτήρια 
Α, Β, Γ ) επί της οδού Παπαναστασίου 14, έναντι του προτεινόµενου για τροποποίηση 
εδαφικού τµήµατος. Σχετικό µε την προτεινόµενη τροποποίηση είναι και το 24717/4-7-2011 
έγγραφο µε υπογραφές των κατοίκων της οδού Παπαναστασίου 14. 
Η 27866/25-7-2011 εµπρόθεσµη ένσταση του "∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας".   
Η 25022/5-7-2011 (εξώδικη διαµαρτυρία/δήλωση/πρόσκληση/επιφύλαξη δικαιωµάτων) της 
κ.Ρηγάκη Μαρίας του Αποστόλου κατοίκου και ιδιοκτήτριας οριζόντιας ιδιοκτησίας στην οδό 
Παπαναστασίου 14Β.   
Το 26505/14-7-2011 υπόµνηµα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, µε έδρα της 
Κεντρικής Επιτροπής του κόµµατος Λ. Ηρακλείου 145 και Ανωνύµου, όµορη στο προτεινόµενο 
για τροποποίηση ακίνητο, και το 28859/4-8-2011έγγραφο µε το οποίο ενηµερώνει ότι το από 
26505/14-7-2011 υπόµνηµα επέχει και θέση ένστασης. 
Τα αναφερόµενα 1 έως 7 έγγραφα, συνοδεύουν την παρούσα εισήγηση. 
Με την 247/25-7-2011 πράξη του, µε θέµα: "Απευθείας αγορά οικοπέδου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ 
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΠΑΣΕΓΕΣ) και 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ στο Ο. Τ. 445 της περιοχής του ∆ήµου Νέας Ιωνίας" το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο αποφάσισε και για τους λόγους που στην πράξη αναφέρονται τα ακόλουθα:  
Το ακίνητο - οικόπεδο της Πανελλήνιας Συνοµοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών 
(ΠΑΣΕΓΕΣ)και της Αγροτικής Τραπέζης Ελλάδος στο Ο.Τ 445 του ∆ήµου Ν. Ιωνίας κρίνεται 
ως το µοναδικό κατάλληλο, για τον σκοπό που καλείται να εξυπηρετήσει, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στο ιστορικό της παρούσης, αλλά και στην 171/2011 Απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. 
Την απευθείας αγορά του ακινήτου, ιδιοκτησίας ΠΑΣΕΓΕΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ, επί των Λ. Ηρακλείου και Παπαναστασίου, στο Ο.Τ 445 του ∆ήµου Ν. Ιωνίας, 
συνολικής εκτάσεως 9.692,26 τ.µ. σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
Την εξουσιοδότηση του κ. ∆ήµαρχου για την σύγκληση της εκτιµητικής επιτροπής του άρθρου 
186, παρ. 5, του Ν.3463/2006, και σε περίπτωση που η εκτιµούµενη αξία υπερβαίνει το ποσό 
των 58.694,05 € (20.000.000 δρχ.), να µεριµνήσει για τον προσδιορισµό της αξίας του 
ακινήτου από το Σώµα των Ορκωτών Εκτιµητών (ΣΟΕ). 
Απόψεις της υπηρεσίας επί των ενστάσεων: 
Α. Ενστάσεις 1 και 2 των ιδιοκτήτων του εδαφικού τµήµατος, Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας  
 και Πανελλήνια Συνοµοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών (ΠΑΣΕΓΕΣ). 
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Ενίστανται κατά της 171/2011 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και κατά της 22886/20-6-
2011 σχετικής ανακοίνωσης ∆ηµάρχου (στις ενστάσεις αναφέρεται ως Απόφαση ∆ηµάρχου) 
για τους ακόλουθους λόγους: 
Επειδή θα επέλθει µεγάλη οικονοµική ζηµία στους ιδιοκτήτες από την πολυετή δέσµευση των 
ακινήτων τους, για τα οποία ήδη προχωρούν στην διαδικασία πώλησης.                                           
Με την 247/25-7-2011 πράξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για απευθείας αγορά του εδαφικού 
τµήµατος  από τον ∆ήµο, αντιµετωπίζεται µαζί µε την αναγκαιότητα του ∆ήµου για άµεση 
αξιοποίηση του χώρου µε την προτεινόµενη χρήση και η επικαλούµενη στις ενστάσεις 
οικονοµική ζηµιά των ιδιοκτητών. 
Οι προσβαλλόµενες αποφάσεις αντιφατικά σε κάποιο σηµείο διαλαµβάνουν "πρόταση" για 
τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού και στην τελευταία σελίδα της Πράξης 
διαλαµβάνουν "αποφασίζει… την τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού" κατά 
παράβαση της κείµενης νοµοθεσίας Ν. 3852/2010 (άρθρα 94 και 186 παρ. ΣΤ΄). 
Κατά την κείµενη νοµοθεσία περί ρυµοτοµικών σχεδίων και τροποποιήσεων αυτών οι 
αποφάσεις των ∆ηµοτικών Συµβουλίων είναι γνωµοδοτικού χαρακτήρα. Αυτόν τον χαρακτήρα 
έχει η παρούσα 171/2011 απόφαση και είναι αναγκαία προκειµένου να προωθηθεί στο 
αρµόδιο αποφασιστικό όργανο προς υλοποίηση η προτεινόµενη τροποποίηση του 
ρυµοτοµικού σχεδίου.  
Όσον αφορά την ένσταση κατά της 22886/20-6-2011 σχετικής ανακοίνωσης ∆ηµάρχου, που 
λανθασµένα στην ένσταση αναφέρεται ως απόφαση ∆ηµάρχου. 
Η 22886/20-6-2011 σχετική ανακοίνωση ∆ηµάρχου είναι βασικό συστατικό της κατά το νόµο, 
τήρησης της διαδικασίας ανάρτησης της πράξης. 
Οι προσβαλλόµενες αποφάσεις είναι όλως αόριστες, ασαφείς και δεν βρίσκουν νόµιµο έρεισµα 
στο νόµο, καθ’ όσον δεν διευκρινίζουν κατά ποιο νόµιµο τρόπο ο ∆ήµος θα ιδιοποιηθεί το 
άρτιο, οικοδοµήσιµο, εκµεταλλεύσιµο και µεγάλης εµπορικής αγοραίας αξίας οικόπεδο για να 
στεγάσει οχήµατα του ∆ήµου και τον εξοπλισµό τους, δηλαδή µε αναγκαστική απαλλοτρίωση ή 
µήπως υπονοεί παράνοµη και αντισυνταγµατική "δήµευση"… 
Ο δήµος διατηρεί το δικαίωµα µε τεκµηρίωση της αναγκαιότητας είτε για λόγους κοινής 
ωφέλειας είτε για εξασφάλιση κοινόχρηστων και χώρων πρασίνου να προτείνει τροποποιήσεις 
στο ρυµοτοµικό σχέδιο. Όσον αφορά τον τρόπο αποζηµίωσης των ιδιοκτητών προβλέπεται 
σαφώς η διαδικασία από την νοµοθεσία περί απαλλοτριώσεων. Η 171/2011 απόφαση στο 
κεφάλαιο σκοπιµότητα – αναγκαιότητα, αναφέρεται µε σαφήνεια στους λόγους που 
επιβάλλουν την συζητούµενη τροποποίηση και τους παραθέτουµε: 
Ο ∆ήµος Ν. Ιωνίας είναι πολυπληθής και πυκνοδοµηµένος, γενικότερα δε παρουσιάζονται 
ανάγκες, λόγω και της ταχείας αστικοποίησης, εξεύρεσης κοινόχρηστων και κοινωφελών 
χώρων. 
Από τις επιτακτικότερες ανάγκες σήµερα, είναι εξεύρεση χώρου για την στάθµευση του στόλου 
των οχηµάτων του ∆ήµου. 
Σήµερα αυτές οι χρήσεις αναγκαστικά και καταχρηστικά φιλοξενούνται στο Ο.Τ. 490, χώρος 
του ∆ηµοτικού Σταδίου, ο οποίος είναι θεσµοθετηµένος ως αθλητικός χώρος µε την 37747/30-
9-03 απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1151/∆/27-11-2003 . 
Η έκταση που καταλαµβάνουν αγγίζει τα 10 στρέµµατα. 
Στα πλαίσια της ολοκλήρωσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του δηµοτικού σταδίου, της 
έκδοσης άδειας λειτουργίας αυτού, αλλά και της εύρυθµης εξυπηρέτησης των αθλητών µε την 
επέκταση των υφιστάµενων εγκαταστάσεων, είναι πρόδηλο ότι η καταχρηστική φιλοξενία των 
οχηµάτων και εγκαταστάσεων του ∆ήµου πρέπει να λήξει, εντείνεται δε η ανάγκη για 
περιβαλλοντικό και ουσιαστικό εκσυγχρονισµό της δηµοτικής υποδοµής καθαριότητας. 
Αναγκαία και επιτακτική προβάλλει πλέον η εξεύρεση χώρου µεταφοράς των δραστηριοτήτων 
που αναφέρθηκαν. 
Μετά από µακρά έρευνα των διοικήσεων και των υπηρεσιών του ∆ήµου για την εξεύρεση 
κατάλληλου χώρου, προέκυψε ως µοναδιαίος αυτός στο Ο. Τ 445, διότι: 
Εµπίπτει σε ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση, κατά συνέπεια από άποψη νοµιµότητας των επιθυµητών 
–αναγκαίων χρήσεων είναι κατάλληλος. 
Έχει το απαιτούµενο εµβαδόν. 
Είναι σε ακραίο σηµείο της πόλης όπου δεν ενοχλεί την κατοικία. 
Είναι γωνιακός µε άριστες προσβάσεις. 
Είναι δυνατή η άµεση και ολιγοέξοδη µεταφορά των περισσότερων δραστηριοτήτων που 
ασκούνται σήµερα στον χώρο του ∆ηµοτικού σταδίου. 
Θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες που αναφέρθηκαν στο διηνεκές. 
Είναι δυνατή η εγκατάσταση των οχηµάτων και άλλων µε παράλληλη µέριµνα για την 
ελαχιστοποίηση- εξάλειψη οιονδήποτε οχληρών επιπτώσεων, µέσω της εύρυθµης 
χωροθέτησης των εγκαταστάσεων  αλλά και της δηµιουργίας ζωνών πρασίνου στους 
ακάλυπτους χώρους. 
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Β. Ενστάσεις  3 έως 7 παρόδιων κατοίκων. 
3. Η 25844/11-7-2011 εµπρόθεσµη ένσταση της "εταιρείας  SARLAS ΑΕΒΕ", µε έδρα
  της εταιρείας στην οδό Λ. Ηρακλείου 143, όµορη στο προτεινόµενο για 
τροποποίηση  ακίνητο. 
Στην ένσταση της "εταιρείας  SARLAS ΑΕΒΕ" αναφέρονται τα ακόλουθα: 
Το Ο. Τ. 445, τα όµορα τετράγωνα και ο σταθµός ΗΣΑΠ Περισσού προσδίδουν στην περιοχή 
τον χαρακτήρα περιοχής κατοικίας, ήπιας επαγγελµατικής δραστηριότητας. Η εταιρεία 
εδράζεται σε ιδιόκτητο κτήριο έκτασης 5.000 Μ2 περίπου και είναι όµορη µε τον προτεινόµενο 
για τροποποίηση χώρο. Η εταιρεία ασχολείται µε εµπορία υφασµάτων εσωτερικής και 
εξωτερικής διακόσµησης κτηρίων. Έχει σηµαντική εµπορική δραστηριότητα στο εσωτερικό της 
χώρας και το εξωτερικό. Στον όροφο του καταστήµατος στεγάζεται έκθεση προβολής των 
προϊόντων µε πολλούς καθηµερινά επισκέπτες. Η εταιρεία SARLAS ΑΕΒΕ, το όµορο κτήριο 
που στεγάζει την έδρα της Κ. Ε. του ΚΚΕ, ο ανακαινισµένος σταθµός ΗΣΑΠ Περισσού έχουν 
αναβαθµίσει την περιοχή και την καθιστούν σηµείο αναφοράς. 
Είναι αντίθετοι λοιπόν στην τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου για λόγους 
περιβαλλοντικούς, επιχειρηµατικούς, κοινωνικούς και αισθητικούς. Η ύπαρξη ενός µεγάλου 
αµαξοστάσιου φωτογραφίζει ένα χώρο που σε καµία παραδοχή δεν συµβαδίζει µε τη θέση του 
οικοπέδου στον αστικό ιστό. Θα αυξηθεί κατακόρυφα η ήδη βεβαρηµένη κίνηση της Λ. 
Ηρακλείου και θα επιβαρύνει το περιβάλλον µε θορύβους και εκποµπές ρύπων. Η πρόταση 
αξιολογείται ως άκρως εχθρική για τα επιχειρηµατικά συµφέροντα της εταιρείας. 
Η υπηρεσία µας εκτιµά ότι, τα ζητήµατα που τίθενται µε την 25844/11-7-2011 ένσταση της 
"εταιρείας  SARLAS ΑΕΒΕ" απαντώνται µε τα αναφερόµενα στο κεφάλαιο (4) σκοπιµότητα – 
αναγκαιότητα του εισηγητικού µέρους της κρινόµενης 171/2011 πράξης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. 
 
4. Η 26622/15-7-2011 εµπρόθεσµη ένσταση των κατοίκων του συγκροτήµατος 
 κατοικιών (κτήρια Α, Β, Γ) επί της οδού Παπαναστασίου 14, έναντι του 
 προτεινόµενου για τροποποίηση εδαφικού τµήµατος και το 24717/4-7-2011 έγγραφο 
 τους. 
Με την ένσταση τους οι κάτοικοι των κτηρίων Α, Β, Γ επί της οδού Παπαναστασίου 14 
δηλώνουν αρνητικά κάθετοι στην τροποποίηση επειδή άµεσα υποβαθµίζεται η περιοχή και η 
ζωή των κατοίκων χωρίς εναλλακτική πρόταση π. χ. πάρκο, άλσος µε χώρους αναψυχής. Η 
περιοχή δηµιουργήθηκε και κατοικήθηκε το 2002, µε νέες οικογένειες και µικρά παιδιά. Θα 
υπάρξει µέγιστος κίνδυνος για την υγεία τους αλλά και τη σωµατική ακεραιότητα λόγω της 
µεγάλης κινητοποίησης φορτηγών. Ήδη τα παιδιά για να πάνε σχολείο συνοδεύονται από 
ενήλικες. 
Η υπηρεσία µας εκτιµά ότι, τα ζητήµατα που τίθενται µε την 26622/15-7-2011 εµπρόθεσµη 
ένσταση των κατοίκων απαντώνται µε τα αναφερόµενα στο κεφάλαιο (4) σκοπιµότητα – 
αναγκαιότητα του εισηγητικού µέρους της κρινόµενης 171/2011 πράξης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. Ειδικότερα δε µε το ακόλουθο εδάφιο: Είναι δυνατή η εγκατάσταση των 
οχηµάτων και άλλων µε παράλληλη µέριµνα για την ελαχιστοποίηση- εξάλειψη οιονδήποτε 
οχληρών επιπτώσεων, µέσω της εύρυθµης χωροθέτησης των εγκαταστάσεων αλλά και της 
δηµιουργίας ζωνών πρασίνου στους ακάλυπτους χώρους. 
 
5. Η 27866/25-7-2011 εµπρόθεσµη ένσταση του "∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-

Χαλκηδόνας".   
Με την ένσταση του ο ∆ήµος Νέας Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας  αναφέρει τα ακόλουθα: 
Ο χώρος που επιλέχθηκε να χαρακτηρισθεί ως χώρος στάθµευσης και συντήρησης οχηµάτων 
του ∆ήµου Νέας Ιωνίας ευρίσκεται στην κεντρική είσοδο - πύλη επικοινωνίας του ∆ήµων 
Ιωνίας µε τον ∆ήµο Νέας Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας. Με την προτεινόµενη χρήση θα 
επιβαρυνθεί η υγεία των κατοίκων του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας–Χαλκηδόνας µε εκποµπή 
ρύπων και θορύβων. Παράλληλα θα υπάρξει κυκλοφοριακή επιβάρυνση της οδού 
Παπαναστασίου, ήδη επιβαρηµένης και διπλής κατεύθυνσης. Επειδή οι κάτοικοι της περιοχής 
έχουν σοβαρές αντιρρήσεις. Επειδή έχουν γίνει δέκτες πέραν των προφορικών και γραπτών 
διαµαρτυριών, ο ∆ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας  ενίσταται κατά της απόφασης και 
ζητά επανεξέταση της υπόθεσης, ώστε µέσω της συνεργασίας των τεχνικών υπηρεσιών να 
βρεθεί κοινά αποδεκτή λύση. 
 
6. Η 25022/5-7-2011 (εξώδικη διαµαρτυρία/δήλωση/πρόσκληση/επιφύλαξη 

δικαιωµάτων) της κ. Ρηγάκη Μαρίας του Αποστόλου κατοίκου και ιδιοκτήτριας   
οριζόντιας ιδιοκτησίας  στην οδό Παπαναστασίου 14Β.   

Στην εξώδικη διαµαρτυρία -δήλωση – πρόσκληση η κ. Ρηγάκη Μαρία αναφέρει: 
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Ότι διαπίστωσε την ανάρτηση της 22886/20-6-2011 ανακοίνωσης ∆ηµάρχου, η οποία 
γνωστοποιούσε την πρόταση του χαρακτηρισµού στο Ο. Τ. 445 σε χώρο στάθµευσης και 
συντήρησης οχηµάτων του ∆ήµου και γηπέδου αποθήκευσης, το περιεχόµενο της οποίας 
θεωρεί αποκρουστικό και καταχρηστικό. Εκτιµά ότι έχουν αγνοηθεί βασικές αρχές του 
διοικητικού δικαίου επειδή: 

1. η ανακοίνωση δεν ανέφερε τις νοµοθετικές διατάξεις που δίνουν την αρµοδιότητα στον 
∆ήµο για αυτή τη διαδικασία, 

2. τις διατάξεις που καθορίζουν την διαδικασία και τα δικαιώµατα των κατοίκων να 
φέρουν αντιρρήσεις,  

3. την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου η οποία θα παραλάβει τις ενστάσεις, 
4. το συγκεκριµένο ∆ηµοτικό Συµβούλιο που θα λάβει υπόψη και θα συζητήσει τις εν 

λόγω ενστάσεις 
5. την ύπαρξη περιβαλλοντικής µελέτης 
6. το πρόγραµµα του ∆ήµου για την αναβάθµιση του επιπέδου διαβίωσης στην περιοχή. 

Επί της ουσίας δεν αποδέχεται την πρόταση καθώς θα επιβαρύνει το περιβάλλον, το ήδη 
χαµηλό επίπεδο διαβίωσης στην περιοχή. Αναφέρει το γεγονός της φιλοξενίας των 
σεισµοπλήκτων στον τροποποιούµενο χώρο και το ότι στη συνέχεια εγκαταστάθηκαν στην  
πλειοψηφία τους περιθωριακά στοιχεία, χωρίς να αντιµετωπίσει τα δηµιουργούµενα 
προβλήµατα ο ∆ήµος. Επισηµαίνεται ο αυξηµένος κυκλοφοριακός φόρτος της οδού 
Παπαναστασίου και η θέση του ακινήτου στο κέντρο της Αθήνας δίπλα στον σταθµό ΗΣΑΠ 
Περισσού όπου διακινούνται χιλιάδες άνθρωποι καθηµερινά. Θεωρεί δυσάρεστη έκπληξη ότι η 
µόνη αντιπρόταση στην κατασκευή ενός νέου Mall είναι η κατασκευή χώρου στάθµευσης και 
συντήρησης οχηµάτων του ∆ήµου και γηπέδου αποθήκευσης. 
Η υπηρεσία µας όσον αφορά τα αναφερόµενα 1 έως 6 επί της διαδικασίας της ανάρτησης της 
171/2011 Πράξης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έχει να απαντήσει τα ακόλουθα. 
Η ανακοίνωση ∆ηµάρχου είναι το κατά νόµο προβλεπόµενο έγγραφο που δηµοσιοποιεί τις 
σχετικές πράξεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Η ανακοίνωση αυτή κατά τις κείµενες διατάξεις 
δηµοσιεύεται στον ηµερήσιο τύπο και επιδίδεται σε όσους επηρεάζονται άµεσα από την 
σχετική απόφαση. Η 22886/20-6-2011 ανακοίνωση ∆ηµάρχου Νέας Ιωνίας δηµοσιεύθηκε 
στον ηµερήσιο τύπο και τηρήθηκε η διαδικασία επίδοσης  στους περιοίκους του 
τροποποιούµενου χώρου. Η ανακοίνωση ενηµερώνει µε σαφήνεια για την σχετική πράξη του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Ιωνίας, αριθµός πράξης και θέµα. Επιπλέον ορίζει το κατά νόµο 
διάστηµα των 15 ηµερών από την επίδοση ή θυροκόλληση για την υποβολή ενστάσεων και 
ορίζει ότι οι ενστάσεις κατατίθενται στο ∆ήµο Νέας Ιωνίας όπου το πρωτόκολλο είναι ενιαίο για 
όλες τις υπηρεσίες του ∆ήµου. Η 171/2011 Πράξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Ιωνίας έχει 
αναρτηθεί στο διαδίκτυο κατά τις διατάξεις του προγράµµατος ∆ιαύγεια. Πλέον τούτου υπήρξε 
η δυνατότητα και το χρονικό περιθώριο, να επικοινωνήσούν οι ενδιαφερόµενοι µε το ∆ήµο 
Νέας Ιωνίας να παραλάβουν την 171/2011 πράξη και να ζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες 
για την υπ’ όψη  τροποποίηση, όπως αρκετοί περίοικοι έπραξαν. Η 171/2011 Πράξη του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Ιωνίας απάντα στα θέµατα που τίθενται στην  25022/5-7-2011 
(εξώδικη διαµαρτυρία/δήλωση/πρόσκληση/επιφύλαξη δικαιωµάτων). Αναφέρει τις νοµοθετικές 
διατάξεις που δίνουν την αρµοδιότητα στον ∆ήµο για αυτή τη διαδικασία, τις διατάξεις που 
καθορίζουν την διαδικασία και τα δικαιώµατα των κατοίκων να φέρουν αντιρρήσεις. Τα 
αναφερόµενα στο κεφάλαιο (4) σκοπιµότητα – αναγκαιότητα του εισηγητικού µέρους της 
κρινόµενης 171/2011 πράξης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου απαντά στις αναφερόµενες ως επί 
της ουσίας αντιρρήσεις.  
 
7. Το 26505/14-7-2011 υπόµνηµα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και το 
 28859/4-8-2011έγγραφο µε το οποίο ενηµερώνει ότι το από 26505/14-7-2011  
 υπόµνηµα επέχει και θέση ένστασης. 
Στο υπόµνηµα – ένσταση του ΚΚΕ αναφέρονται τα ακόλουθα: το συγκεκριµένο τµήµα του Ο. 
Τ. 445 είναι από τους ελάχιστους εναποµείναντες µεγάλης έκτασης αδόµητους χώρους της 
περιοχής του ∆ήµου Νέας Ιωνίας. Επιπλέον ευρίσκεται σε προνοµιούχο θέση, ουσιαστικά στη 
συµβολή των ∆ήµων  Νέας Ιωνίας , Ν. Φιλαδέλφειας–Ν. Χαλκηδόνας, Αθήνας. Περιβάλλεται 
από το σταθµό ΗΣΑΠ- Υπηρεσίες (πολεοδοµία, ΟΑΕ∆, κ.α.) – συγκρότηµα τριών µεγάλων 
πολυκατοικιών – κοινόχρηστο χώρο όπου ο ∆ήµος Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας  
λειτουργεί αθλητικές εγκαταστάσεις, υπάρχει µικρό πάρκο και παιδική χαρά, στη συνέχεια 
τρεις µεγάλες πολυκατοικίες στο ∆ήµο Ν. Φιλαδέλφειας – οικόπεδο ιδιοκτησίας ΚΚΕ που 
πρόκειται να ανεγερθεί το κτήριο του ιστορικού Αρχείου του ΚΚΕ, τα κεντρικά γραφεία του 
ΚΚΕ – η εταιρεία ΣΑΡΛΑΣ ΑΕΒΕ. Τα ανωτέρω δίνουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στο χώρο, 
µεγάλη συγκέντρωση και διέλευση ανθρώπων και οχηµάτων. Η ολοκλήρωση και η λειτουργία 
του  ιστορικού Αρχείου του ΚΚΕ, µε µεγάλες αίθουσες βιβλιοθηκών και αναγνωστήριων θα 
γίνει χώρος συγκέντρωσης εκατοντάδων ανθρώπων καθηµερινά.   
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Η προτεινόµενη χρήση θα είναι οχλούσα για όλη την περιοχή και τους κατοίκους της. Οι ρύποι 
από τον καθαρισµό των απορριµµατοφόρων, οι θόρυβοι από τις µηχανολογικές εργασίες και η 
κίνηση δεκάδων απορριµµατοφόρων θα είναι αναπόφευκτη. Αντίθετα η δηµιουργία 
κοινόχρηστου πάρκου - χώρου πρασίνου µε ήπιες πολιτιστικές και αθλητικές εγκαταστάσεις θα 
είναι η καλύτερη λύση. Θα µπορεί να ενοποιηθεί µε τον υπάρχοντα  κοινόχρηστο χώρο που 
λειτουργεί ο ∆ήµος Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας σε ένα µεγάλο ενιαίο πάρκο. Υπενθυµίζεται 
δε ότι το 1996 µεταφέρθηκε η επιχείρηση της ΤΥΠΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗΣ από το όµορο οικόπεδο 
όπου σήµερα λειτουργεί η επιχείρηση ΣΑΡΛΑΣ ΑΕΒΕ ως οχλούσα την περιοχή. Η λύση του 
σοβαρού πράγµατι προβλήµατος της δηµιουργίας χώρου στάθµευσης, συντήρησης, 
επισκευής οχηµάτων και αποθήκευσης των υλικών του ∆ήµου θα µπορούσε να επιλυθεί µε 
την ανεύρεση προσφορότερου χώρου ακόµη και εκτός ορίων του ∆ήµου τακτική που 
ακολουθούν αρκετοί ∆ήµοι. 
Η υπηρεσία µας εκτιµά ότι, µε τα αναφερόµενα στο κεφάλαιο (4) σκοπιµότητα – αναγκαιότητα 
του εισηγητικού µέρους της κρινόµενης 171/2011 πράξης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
απαντούν στα αναφερόµενα στο 26505/14-7-2011 υπόµνηµα – ένσταση του Κοµµουνιστικού 
Κόµµατος Ελλάδας.  
Παρακαλούµε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά. 
 
 
2η Εισήγηση 
Η εισήγηση αυτή είναι συµπληρωµατική της 32297/9-9-2011 σχετικής µε το θέµα εισήγησης. 
Αφορά ενστάσεις που κατατέθηκαν εκπρόθεσµα και αφού είχε ολοκληρωθεί η αρχική 
εισήγηση. Η εξέταση των ενστάσεων κατά της αρ. πρ. 171/2011 Πράξης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου λαµβάνει υπ’ όψη την 32297/9-9-2011 σχετική εισήγηση της υπηρεσίας και την 
παρούσα συµπληρωµατική εισήγηση. 
 
Είναι γνωστό ότι, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την 171/2011 απόφαση του, προκειµένου να 
αντιµετωπίσει το οξυµένο ζήτηµα της εξεύρεσης χώρου για την στάθµευση – συντήρηση του 
στόλου των οχηµάτων του και την  αποθήκευση υλικών και µηχανολογικού εξοπλισµού, 
πρότεινε την αναφερόµενη στο θέµα τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του 
∆ήµου. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, εξεδόθη η 22886/20-6-2011 σχετική Ανακοίνωση 
του ∆ηµάρχου Νέας Ιωνίας και τηρήθηκε η διαδικασία "ανάρτησης" της πράξης αυτής. Κατά 
της 171/2011 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κατατέθηκαν στο ∆ήµο ενστάσεις των 
ιδιοκτητών του χώρου καθώς επίσης ενστάσεις και λοιπά έγγραφα περιοίκων που 
αναφέρονται αναλυτικά στην 32297/9-9-2011 σχετική εισήγηση της  ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 
Η παρούσα εισήγηση αφορά στην εξέταση εκπρόθεσµων ενστάσεων τρεις (3) τον αριθµό, που 
έχουν υποβληθεί στον ∆ήµο  µας  κατά της 171/2011 πράξης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νέας 
Ιωνίας.    
   
Ενστάσεις που έχουν κατατεθεί εκπρόθεσµα:  

1. Η 32023/8-9-2011 εκπρόθεσµη ένσταση της Αργυρώς Βαρελά του Σωτηρίου 
διαχειρίστρια της πολυκατοικίας στην οδό Βασ. Βασιλειάδη 2  Νέα Ιωνία έναντι του 
προτεινόµενου για τροποποίηση εδαφικού τµήµατος.  

2. Η 32021/8-9-2011 εκπρόθεσµη ένσταση του Μαρτσέλο Ποντα του Αντόνιο διαχειριστή 
της πολυκατοικίας στην οδό Βασ. Βασιλειάδη 2 Νέα Ιωνία έναντι του προτεινόµενου 
για τροποποίηση εδαφικού τµήµατος.  

3. Η 32022/8-9-2011 εκπρόθεσµη ένσταση της Καλλιόπης Βαρελά του Ευαγγέλου 
Παπαναστασίου 14 Νέα Ιωνία έναντι του προτεινόµενου για τροποποίηση εδαφικού 
τµήµατος.  

 
Τα αναφερόµενα 1 έως 3 έγγραφα, συνοδεύουν την παρούσα εισήγηση. 
 
Απόψεις της υπηρεσίας επί των εκπρόθεσµων 1, 2, 3 ενστάσεων: 

1. Η 32023/8-9-2011 εκπρόθεσµη ένσταση της Αργυρώς Βαρελά του Σωτηρίου και η 
32021/8-9-2011 εκπρόθεσµη ένσταση του Μαρτσέλο Ποντα του Αντόνιο διαχειριστών 
της πολυκατοικίας στην οδό Βασ. Βασιλειάδη 2 Νέα Ιωνία έναντι του προτεινόµενου 
για τροποποίηση εδαφικού τµήµατος.  

 
Με την ένσταση τους οι διαχειριστές της πολυκατοικίας εκφράζουν αντιρρήσεις στην 
τροποποίηση για τα ακόλουθα:  
Η υπ’ όψη έκταση λαθεµένα χαρακτηρίζεται ως ακραίο σηµείο της πόλης, αλλά αντίθετα είναι 
σε ένα από τα πλέον πυκνοκατοικηµένα σηµεία της. 
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Θα επιφέρει αρνητικά αποτελέσµατα στους κατοίκους η λειτουργία του χώρου ως χώρος 
στάθµευσης και συντήρησης οχηµάτων του ∆ήµου και γηπέδου αποθήκευσης. 
Θα επιβαρυνθεί περαιτέρω η περιοχή, ήδη επιβαρηµένη µε κυκλοφοριακό φόρτο και µε τα 
προβλήµατα που δηµιουργούν τα λιµνάζοντα νερά του ρέµατος Ποδονύφτη. 
Αναφέρει επίσης ότι η ένσταση της κατατέθηκε εκπρόθεσµα επειδή  έγινε η ανάρτηση 
καλοκαίρι που οι ίδιοι αλλά και οι περισσότεροι ένοικοι έλλειπαν. 
Η υπηρεσία µας εκτιµά ότι, τα ζητήµατα που τίθενται µε τις 32023/8-9-2011και 32021/8-9-2011 
εκπρόθεσµες ενστάσεις απαντώνται µε τα αναφερόµενα στο κεφάλαιο (4) σκοπιµότητα – 
αναγκαιότητα του εισηγητικού µέρους της κρινόµενης 171/2011 πράξης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. Ειδικότερα δε µε το ακόλουθο εδάφιο: Είναι δυνατή η εγκατάσταση των 
οχηµάτων και άλλων µε παράλληλη µέριµνα για την ελαχιστοποίηση- εξάλειψη οιονδήποτε 
οχληρών επιπτώσεων, µέσω της εύρυθµης χωροθέτησης των εγκαταστάσεων αλλά και της 
δηµιουργίας ζωνών πρασίνου στους ακάλυπτους χώρους. 
Τα προβλήµατα που ανακύπτουν από το ρέµα Ποδονύφτη πρέπει να αντιµετωπισθούν άσχετα 
από την προτεινόµενη τροποποίηση µε διευθέτηση της κοίτης του ρέµατος. 
 

2. Η 32023/8-9-2011 εκπρόθεσµη  ένσταση της Καλλιόπης Βαρελά, Παπαναστασίου 14 
Νέα Ιωνία έναντι του προτεινόµενου για τροποποίηση εδαφικού τµήµατος.  

 
Με την ένσταση της η κ. Καλλιόπης Βαρελά εκφράζει αντιρρήσεις στην τροποποίηση για τα 
ακόλουθα: 
Η υπ’ όψη έκταση λαθεµένα χαρακτηρίζεται ως ακραίο σηµείο της πόλης, αλλά αντίθετα είναι 
σε ένα από τα πλέον πυκνοκατοικηµένα σηµεία της.  
Θα επιφέρει αρνητικά αποτελέσµατα στους κατοίκους η λειτουργία του χώρου ως χώρος 
στάθµευσης και συντήρησης οχηµάτων του ∆ήµου και γηπέδου αποθήκευσης. Θα 
επιβαρυνθεί περαιτέρω η ήδη επιβαρηµένη περιοχή.  
Αναφέρει επίσης ότι η ένσταση της κατατέθηκε εκπρόθεσµα επειδή ΄΄δεν έγινε ανάρτηση στον 
χώρο µας΄΄ και έγινε η ανάρτηση καλοκαίρι που οι περισσότεροι ένοικοι έλλειπαν. 
Η υπηρεσία µας εκτιµά ότι, τα ζητήµατα που τίθενται µε τις 32023/8-9-2011και 32021/8-9-2011 
εκπρόθεσµες ενστάσεις απαντώνται µε τα αναφερόµενα στο κεφάλαιο (4) σκοπιµότητα – 
αναγκαιότητα του εισηγητικού µέρους της κρινόµενης 171/2011 πράξης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. Ειδικότερα δε µε το ακόλουθο εδάφιο: Είναι δυνατή η εγκατάσταση των 
οχηµάτων και άλλων µε παράλληλη µέριµνα για την ελαχιστοποίηση- εξάλειψη οιονδήποτε 
οχληρών επιπτώσεων, µέσω της εύρυθµης χωροθέτησης των εγκαταστάσεων αλλά και της 
δηµιουργίας ζωνών πρασίνου στους ακάλυπτους χώρους. 
Όσον αφορά την ανάρτηση. Η 22886/20-6-11 ανακοίνωση ∆ηµάρχου αναρτήθηκε στην 
Παπαναστασίου 14 και µάλιστα στις εισόδους και των τριών κτηρίων (Α,Β,Γ) που απαρτίζουν 
το συγκρότηµα. Ήδη έχουν κατατεθεί εµπρόθεσµα ενστάσεις των κατοίκων και των τριών 
κτηρίων του συγκροτήµατος. 
 
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. 96/14.09.2011 πράξη της), εισηγείται 
οµόφωνα, στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τα ακόλουθα: 
Την παραποµπή του συζήτησης, λόγω της σοβαρότητας του θέµατος «Εξέταση ενστάσεων 
κατά της αρ. πρ. 171/2011 πράξης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε θέµα την: Τροποποίηση του 
εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου σε τµήµα του Ο.Τ. 445 της περιοχής του ∆ήµου Ν. Ιωνίας, 
για τον χαρακτηρισµό του σε χώρο στάθµευσης και συντήρησης οχηµάτων του ∆ήµου και 
γηπέδου αποθήκευσης» στο δηµοτικό συµβούλιο προκειµένου να λάβει σχετική απόφαση.»  
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Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος ενηµερώνει το Σώµα ότι έχουν κληθεί εγγράφως οι 
ενδιαφερόµενοι, να παραστούν, εφ’ όσον το επιθυµούν, στη συνεδρίαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, ανακοινώνει τις κατατεθείσες ενστάσεις µία προς µία, και ζητά 
από το Σώµα να τοποθετηθεί σχετικά. 
 

Στη συνέχεια διεξάγονται συζητήσεις και εκφράζονται διάφορες απόψεις όπως αυτές 
διατυπώνονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά  τόσο από τους 
παρευρισκόµενους δηµοτικούς συµβούλους και ενιστάµενους (εκπρόσωπος 
Αγροτικής Τράπεζας-εκπρόσωπος ΚΚΕ και κάτοικοι της περιοχής) 

 

Κατόπιν ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον Αντιδήµαρχο κ. Π. Κωστάκη ο οποίος 
αναφέρεται διεξοδικά επί του θέµατος καταλήγοντας στην παρακάτω πρόταση: 

Να γίνουν αποδεκτές οι ενστάσεις των: 

� Εταιρείας SARLA ΑΕΒΕ (σχετ. η υπ΄ αριθµ. 25844/11-7-2011 ένσταση) 

� Κατοίκων της οδού Παπαναστασίου (σχετ. η υπ΄ αριθµ. 2662/15-7-2011 

� ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας (σχετ. η υπ΄ αριθµ. 27866/25-7-2011) 

� Κ. Ρηγάκη Μαρία (σχετ. η υπ΄ αριθµ. 25022/5-7-2011) 

� ΚΚΕ (σχετ. η υπ΄ αριθµ. 26505/14-7-2011) 

� Τριών εκπρόθεσµων ενστάσεων που αναφέρονται στη 2η εισήγηση της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 

Στο µέρος που αφορούν τον χαρακτηρισµό του Ο.Τ. 445 ως «χώρο στάθµευσης και 
συντήρησης οχηµάτων του ∆ήµου και γηπέδου αποθήκευσης» και ως εκ τούτου να  
αποσυρθεί η πρόταση για αυτό τον χαρακτηρισµό. 

 

Τέλος προτείνω την απόρριψη των ενστάσεων των ιδιοκτητών της Αγροτικής 
Τράπεζας και της ΠΑΣΕΓΕΣ (σχετ. η υπ΄ αριθµ. 24782/4-7-2011 και 24628/1-7-2011) για 
τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και 
την συζήτηση σε επόµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της πρότασης για χαρακτηρισµό εκ 
νέου του Ο.Τ. 445. 

 

Τέλος ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1. Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές. 
2. Αφού έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθµ. 33363/16-09-2011 εισήγηση. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

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

 

1. Την αποδοχή των  ενστάσεων των: 
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� Εταιρείας SARLA ΑΕΒΕ (σχετ. η υπ΄ αριθµ. 25844/11-7-2011 ένσταση) 

� Κατοίκων της οδού Παπαναστασίου (σχετ. η υπ΄ αριθµ. 2662/15-7-2011 

� ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας (σχετ. η υπ΄ αριθµ. 27866/25-7-2011) 

� Κ. Ρηγάκη Μαρία (σχετ. η υπ΄ αριθµ. 25022/5-7-2011) 

� ΚΚΕ (σχετ. η υπ΄ αριθµ. 26505/14-7-2011) 

� Τριών εκπρόθεσµων ενστάσεων που αναφέρονται στη 2η εισήγηση της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 

Στο µέρος που αφορούν τον χαρακτηρισµό του Ο.Τ. 445 ως «χώρο στάθµευσης και 
συντήρησης οχηµάτων του ∆ήµου και γηπέδου αποθήκευσης»  

2.   Την απόσυρση της πρότασης για αυτό τον χαρακτηρισµό. 
 

3. Την απόρριψη των ενστάσεων των ιδιοκτητών της Αγροτικής Τράπεζας και της 
ΠΑΣΕΓΕΣ (σχετ. η υπ΄ αριθµ. 24782/4-7-2011 και 24628/1-7-2011) για τους 
λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο εισηγητικό µέρος της παρούσας 
πράξης (σχετ. η υπ΄ αριθµ. 33363/16-09-2011 εισήγηση της Τεχνικής 
Υπηρεσίας)  

4. Τη συζήτηση σε επόµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της πρότασης για χαρακτηρισµό 
εκ νέου του Ο.Τ. 445. 

 

 

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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