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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
  
∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                                                                                                                    
ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

  

 Π Ρ Α Ξ Η  µε αριθ.368  

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της µε αριθµό 28 από 15-12-2014 συνεδρίασης αυτού, που έγινε 
µε την αριθ.28η/43726/11-12-2014 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου                    
κ. Χρήστου Αναµουρλόγλου  . 

 
ΓΙΑ 

 
«Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθµ. 395/11 πράξης ∆.Σ. για τροποποίηση του 

εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου σε τµήµα του Ο.Τ. 445 της περιοχής του ∆ήµου 
Νέας Ιωνίας για τον χαρακτηρισµό του σε χώρο κοινωφελών δηµοτικών χρήσεων 

(πολιτιστικών – εκπαιδευτικών αθλητικών δραστηριοτήτων)» 
  

  
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 
 ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 

 
                    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                             ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

          ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ                                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΠΑΝΙ∆ΗΣ  

 
Μ Ε Λ Η 

Φ. Τσοµπάνογλου, Ο. Κατηµερτζή, Σ. Βανδώρος, Β. Καλογερόπουλος,                                   
Σ. Χατζηκωνσταντίνου, Α. Καρβουνιάρης, Ο. Ακιανίδου, Ξ. Κυριακόπουλος,                             
Ι. Κολµανιώτης, Χ. Κανλής, Φ. Αθυµαρίτου, Γ. Καρυπίδης, Πρ.Αβακουµίδης,                           

Χ. Χατζηϊωάννου, Α. Κωνσταντινίδου, Σ. Αµανατίδης, Α. Βουδούρης,  Α. ∆ηµητσάνου,                  
Π. Μανούρης,  Μ. Καναβός, Κ. Κουλούρης, Ε. Παπαµαργαρίτης, Χ. Βλάχος,                             
∆. Θωµαϊδου ,  Ε. Γεωργιάδου, Π. Τσουκαλάς, Σ. Μαλαγάρη, Θ. Χαµαλίδης,                                                  

Α. Βάσιλα. 
 
 
∆εν προσήλθαν στην συνεδρίαση, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόµιµα και εµπρόθεσµα, 
όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επίδοσης, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.                          
Π. Συµεωνίδης, Ν. Μπράτιµος, Κ. Εξαδάκτυλος, Π. Ατταλίδου, Π. Κωστάκης,                         
Η. Γκαραβέλας, Ι. Λαζαρίδης, Ι. Ναυπλιώτη, Π. Βλασσάς, Α. Χατζησαββίδης.      
 
Αφού υπήρξε νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 "περί 
∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα", παρόντος του ∆ηµάρχου κ. Ηρ. Γκότση, κηρύσσεται η 
έναρξη της συνεδρίασης, από τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου                                    
κ. Χρήστο Αναµουρλόγλου, σύµφωνα µε το άρθρο 69 του Ν. 3852/10.  
 
Κατά τη συζήτηση του θέµατος αυτού, αποχώρησε ο δηµοτικός Σύµβουλος                            
κ. Π. Μανούρης.  
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Ο Πρόεδρος εισάγει το 13ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, µε την αρ. πρ.43701/11-12-2014 
εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναφέρει τα εξής: 
    
 «Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 

Με την υπ΄αριθµ. 395/12-12-2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η 

τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου σε τµήµα του ΟΤ 445 για τον 

χαρακτηρισµό του, σε χώρο κοινωφελών δηµοτικών χρήσεων, καθώς η εξεύρεση χώρων 

εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, αθλητικών και λοιπών δραστηριοτήτων ήταν και παραµένει  

ανάγκη  ζωτικής σηµασίας για τον ∆ήµο Νέας Ιωνίας. 

Το προτεινόµενο για τροποποίηση τµήµα του Ο. Τ. 445 επιφάνειας περίπου 10.000 

τ.µ., 

ορθογώνιου κανονικού σχήµατος προσφέρεται για δηµιουργία χώρου εγκατάστασης 

κοινωφελών χρήσεων, µε ήπια δόµηση π. χ. εκπαίδευσης, αθλητισµού, πολιτισµού, κ. ά. 

Για το λόγο αυτό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ΄αριθµ. 395/12-12-2011 απόφαση 

αποφάσισε: 

Α. «Τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου σε τµήµα του Ο.Τ. 445 της 

περιοχής του ∆ήµου Νέας Ιωνίας για τον χαρακτηρισµό τµήµατός του σε χώρο 

κοινωφελών δηµοτικών χρήσεων (πολιτιστικών – εκπαιδευτικών – αθλητικών 

δραστηριοτήτων). 

Β. τον καθορισµό συντελεστή κάλυψης 40% 

Γ. τον καθορισµό συντελεστή δόµησης 0,4. 

 Μέχρι σήµερα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες χαρακτηρισµού του χώρου, σε 

χώρο κοινωφελών δηµοτικών χρήσεων. Επιπροσθέτως έχει παρέλθει τριετία από την λήψη 

της άνω απόφασης οπότε σύµφωνα µε πάγια  νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας 

µετά την παρέλευση τριετίας απαιτείται επικαιροποίση των αποφάσεων του ∆.Σ, οπότε το θέµα 

επανεισάγεται µε την παρούσα εισήγηση προκειµένου να ληφθεί σχετική απόφαση 

επικαιροποίησης της 395/12-12-2011 απόφασης. για «Τροποποίηση του εγκεκριµένου 

ρυµοτοµικού σχεδίου σε τµήµα του ΟΤ445 της περιοχής του ∆ήµου Νέας Ιωνίας για 

χαρακτηρισµό του σε χώρο κοινωφελών δηµοτικών χρήσεων (πολιτιστικών-εκπαιδευτικών-

αθλητικών δραστηριοτήτων).» 

Μετά από τα παραπάνω παρακαλούµε να αποφασίσετε σχετικά». 

 
Στη συνέχεια διεξάγονται συζητήσεις και εκφράζονται απόψεις, όπως αυτές 
καταγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά.  
 
Τέλος ο  Πρόεδρος καλεί το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1. Αφού άκουσε τον  Πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές. 
2. Αφού έλαβε υπόψη του  
� Την υπ΄αριθµ. 395/12-12-2011 απόφαση του ∆.Σ., 
� Την υπ΄αριθµ. 43701/11-12-2014 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 (επί παρόντων – 30  – ∆ηµοτικών Συµβούλων, κατά τη συζήτηση του θέµατος αυτού, 

µετά την αποχώρηση του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Π. Μανούρη,                            
και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας)  

 

Κρίνει αναγκαία και απαραίτητη την  « Τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού 

σχεδίου σε τµήµα του ΟΤ445 της περιοχής του ∆ήµου Νέας Ιωνίας για χαρακτηρισµό 

του σε χώρο κοινωφελών δηµοτικών χρήσεων (πολιτιστικών-εκπαιδευτικών-

αθλητικών δραστηριοτήτων)». 

Εµµένει στην 395/12-12-2014 απόφασή του και την επικαιροποιεί  λόγω παρέλευσης 

τριετίας , µε την παρούσα απόφαση του. 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
Χ.ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ 

 
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
Γ.ΤΣΟΠΑΝΙ∆ΗΣ 

 

 
TA ΜΕΛΗ 

 

Φ. Τσοµπάνογλου, Ο. Κατηµερτζή, Σ. Βανδώρος,                                
Β. Καλογερόπουλος, Σ. Χατζηκωνσταντίνου, Α. Καρβουνιάρης, 
Ο. Ακιανίδου, Ξ. Κυριακόπουλος, Ι. Κολµανιώτης, Χ. Κανλής,              

Φ. Αθυµαρίτου, Γ. Καρυπίδης, Πρ.Αβακουµίδης,                           
Χ. Χατζηϊωάννου, Α. Κωνσταντινίδου, Σ. Αµανατίδης,                         

Α. Βουδούρης,  Α. ∆ηµητσάνου,  Μ. Καναβός, Κ. Κουλούρης,                
Ε. Παπαµαργαρίτης, Χ. Βλάχος, ∆. Θωµαϊδου ,  Ε. Γεωργιάδου, 

Π. Τσουκαλάς, Σ. Μαλαγάρη, Θ. Χαµαλίδης,                                                  
Α. Βάσιλα. 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                                                                                                    
από τα πρακτικά 

Νέα Ιωνία αυθηµερόν 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ  
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