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Π Ρ Α Ξ Η   µε αριθ. 374 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της µε αριθµό 28 από 28-11-2011 συνεδρίασης αυτού, που έγινε 
µε  την αριθ. 27/40644/23-11-2011  πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. 
Πέτρου Μπουρδούκου. 

ΓΙΑ 
«Συζήτηση επί της απόφασης της Περιφέρειας Αττικής                                                                    
για τη σφράγιση του υπαίθριου χώρου στο Ο.Τ. 150» 

 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                              ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

          ΠΕΤΡΟΣ  ΜΠΟΥΡ∆ΟΥΚΟΣ                                        ΦΙΛΙΠΠΑ ΑΘΥΜΑΡΙΤΟΥ 

Μ Ε Λ Η 

Ι. Κολµανιώτης, Σ. Βανδώρος, Ο. Κατηµερτζή, Ξ. Κυριακόπουλος, Φ. Τσοµπάνογλου, 
Α. Καρβουνιάρης, Χ. Χατζηΐωάννου, Ι. Γλυνός, Λ. Καραγιαννίδης, Α. Τσαούσης,              
Γ. Ιωαννίδης, Π. Αβακουµίδης, Ε. Αµανατίδου-Χατζηπαυλή,  Π. Κωστάκης,                       

Σπ. Αµανατίδης, Γ. Παπαδόπουλος, Χ. Αναµουρλόγλου, ∆. Κυριαζής, ∆. Κωστιδάκης,  
Α. ∆ηµητσάνου, 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, Α. Χατζησαββίδης,                         

∆. Σακαλόγλου,  ∆. Θωµαΐδου 
 

∆εν προσήλθαν στην συνεδρίαση, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόµιµα και εµπρόθεσµα, 
όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επίδοσης, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.                      
Ν. Ιωαννίδης, Γ. Αναστασιάδου, Π. Βλασσάς. 
 
Στο σηµείο αυτό o Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Πέτρος Μπουρδούκος, επειδή 
απουσιάζει η Γραµµατέας του Σώµατος κ. Γεωργία Αναστασιάδου, αναθέτει τα 
καθήκοντα του Γραµµατέα ∆ηµοτικού Συµβουλίου στην ∆ηµοτική Σύµβουλο                       
κ. Φιλίππα Αθυµαρίτου. 
 
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.  
 
Κατά τη συζήτηση του θέµατος αυτού είχαν αποχωρήσει οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                       
κ.κ. Σ. Βανδώρος, Λ. Καραγιαννίδης, Ε. Αµανατίδου-Χατζηπαυλή, Χ. Αναµουρλόγλου, 
Ρ. Ουσταµπασίδου, Ν. ∆ακουτρός, Ν. Κουκουλάρης, ∆. Κουκουλάρης,                                       
Γ. Τσοµπανίδου, ∆. Σακαλόγλου και Α. Χατζησαββίδης. 
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Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 20ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, µε την αρ. πρ.40643/23-11-
2011 εισήγηση,  η οποία έχει ως εξής: 
 

«Μετά από µία σειρά εξωδίκων προς τον ∆ήµο της Ένωσης Επιχειρηµατιών Σταθµών 
Αυτοκινήτων Νοµού Αττικής και της σχετικής αλληλογραφίας µε αρµόδιες υπηρεσίες, η 
Περιφέρεια Αττικής απέστειλε στο ∆ήµο το συνηµµένο έγγραφο. 

Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να συζητήσει το θέµα.» 

 

Ακολούθως δίνεται ο λόγος στον Αντιδήµαρχο κ. Παναγιώτη Κωστάκη, ο οποίος, αφού 
τοποθετείται διεξοδικά επί του θέµατος, καταθέτει σχετικό σχέδιο ψηφίσµατος. 
 
Στη συνέχεια διεξάγονται συζητήσεις και εκφράζονται διάφορες απόψεις όπως αυτές 
διατυπώνονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά.  
 
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: 

� την υπ’ αριθµ. 40643/23-11-2011 εισήγηση, 

� την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 17721/02-11-2011 Απόφαση  της ∆/νσης Μεταφορών / 
Επικοινωνιών Π.Ε. Βόρειου Τοµέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, περί 
«Σφράγισης υπαίθριου χώρου στάθµευσης αυτοκινήτων ιδιοκτησίας 
∆ήµου Ν. Ιωνίας Αττικής» 

� τη σχετική µε το θέµα αλληλογραφία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(επί παρόντων –27- ∆ηµοτικών Συµβούλων κατά τη συζήτηση του θέµατος αυτού,     
µετά την αποχώρηση  των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ Σ. Βανδώρου, Λ. Καραγιαννίδη, 
Ε. Αµανατίδου-Χατζηπαυλή, Χ. Αναµουρλόγλου, Ρ. Ουσταµπασίδου, Ν. ∆ακουτρού,                 
Ν. Κουκουλάρη, ∆. Κουκουλάρη, Γ. Τσοµπανίδου, ∆. Σακαλόγλου, Α. Χατζησαββίδη                                            

και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας) 

 

Την έγκριση του παρακάτω ψηφίσµατος, ως εξής: 

Το τελευταίο επεισόδιο των εξωδίκων προς το ∆ήµο Νέας Ιωνίας της ένωσης 
ιδιοκτητών παρκινγκ, για λογαριασµό του ιδιοκτήτη του τοπικού ιδιωτικού παρκινγκ  
κ. Καυκαλέτου, ήταν η κοινοποίηση προς εµάς απόφασης του Αντιπεριφειάρχη, µε την 
οποία αποφασίζει την σφράγιση του οικοπέδου ιδιοκτησίας µας, στο Ο.Τ. 150. Η 
απόφαση αυτή στηρίζεται σε γνωµοδότηση της Συνηγόρου του πολίτη της 
Περιφέρειας.  

Πέρα από την νοµική υποστήριξη των επιχειρηµάτων µας, που γίνεται από τις 
υπηρεσίες του ∆ήµου, επί του ουσιαστικού µέρους της παραπάνω απόφασης έχουµε 
να δηλώσουµε τα παρακάτω: 

� Είναι γνωστό το µέγιστο περιβαλλοντικό πρόβληµα των µεγαλουπόλεων και η 
επίδραση σε αυτό του αυτοκινήτου. Κάθε µεγαλούπολη, και η Αθήνα 
περισσότερο, αναζητά εναγωνίως χώρους στάθµευσης.  

� Στις σηµερινές συνθήκες οικονοµικής κρίσης, η φθηνή και εύκολη στάθµευση 
είναι σηµαντικός παράγοντας στην τόνωση της οικονοµικής δραστηριότητας, 
ειδικά στο εµπορικό κέντρο της Νέας Ιωνίας, που στο Γενικό Πολεοδοµικό 
Σχέδιο είναι υπερτοπικής σηµασίας.  
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� Το συλλογικό λοιπόν οικονοµικό και περιβαλλοντικό συµφέρον της πόλης, 
είναι για εµάς υπέρτερο, από τα οποιαδήποτε στενά οικονοµικά συµφέροντα 
ενός επιχειρηµατία, ο οποίος απελπισµένος ίσως από την αποτυχία της 
επένδυσης του, για την οποία ουδεµία ευθύνη φέρουµε, στρέφεται κατά 
φανταστικών ανταγωνιστών.  

� ∆υστυχώς αβασάνιστα η κ. Συνήγορος, πέρα από την µονοµερή, κατά τη 
γνώµη µας, ερµηνεία της νοµοθεσίας, ενήργησε µονόπλευρα, παραβλέποντας 
και το ουσιαστικό περιβαλλοντικό και οικονοµικό συµφέρον µιας χειµαζόµενης 
πόλης 70000 κατοίκων.   

� Πιστεύουµε ότι τέτοιες ερµηνείες της νοµοθεσίας, που παραβλέπουν το 
συλλογικό συµφέρον, προς όφελος οικονοµικών συµφερόντων λίγων 
επιχειρηµατιών, απαξιώνουν την δηµόσια διοίκηση στα µάτια της κοινής 
γνώµης, αίρουν την κλονισµένη ήδη εµπιστοσύνη των πολιτών στη δηµόσια 
διοίκηση και συµβάλουν τα µέγιστα στη διαµορφωµένη αντίληψη των πολιτών 
ότι οι νόµοι είναι για τους ισχυρούς.  Ο ∆ήµος µας δεν είναι διατεθειµένος να 
συµβάλλει στη διαµόρφωση τέτοιων αντιλήψεων.   

 

Καταγγέλλουµε στον ιωνιώτικο λαό, την προσπάθεια, που γίνεται από οργανωµένα 
ιδιωτικά συµφέροντα, να του επιβάλλουν, δυστυχώς και µε την συµπαράσταση των 
υπηρεσιών του κράτους, τετελεσµένα πάνω στα ελάχιστα που µας έχουν αποµείνει. 
Και ένα τέτοιο ήταν η διάθεση του Ο.Τ. 150, έως ότου γίνει το  υπόγειο παρκινγκ, 
δωρεάν στους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης µας.  

Απαιτούµε να σταµατήσει κάθε διαδικασία για την υλοποίηση σφράγισης του 
οικοπέδου του ∆ήµου στο ΑΤ. 150.  

Θεωρούµε τις ενέργειες για την σφράγιση του Ο.Τ. 150 µεροληπτικές και εχθρικές 
προς τα συµφέροντα των πολιτών του ∆ήµου µας  και δηλώνουµε ότι τα συµφέροντα 
αυτά θα τα υπερασπίσουµε. 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

Π. Μπουρδούκος 
 
 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆.Σ. 
Φ. Αθυµαρίτου 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ι. Κολµανιώτης, Ο. Κατηµερτζή, Ξ. Κυριακόπουλος,                  
Φ. Τσοµπάνογλου, Α. Καρβουνιάρης, Χ. Χατζηΐωάννου,  
Ι. Γλυνός, Α. Τσαούσης, Γ. Ιωαννίδης, Π. Αβακουµίδης,                         
Π. Κωστάκης, Σπ. Αµανατίδης, Γ. Παπαδόπουλος,               
∆. Κυριαζής, ∆. Κωστιδάκης, Α. ∆ηµητσάνου,                           

Π. Μανούρης, Μ. Καναβός, Ν. Μπράτιµος, Ι. Λαζαρίδης, 
Π. Τσουκαλάς, Θ. Χαµαλίδης, Σ. Μαλαγάρη, Β. Πατσάκος, 

∆. Θωµαΐδου 
 

 

Ακριβές Αντίγραφο                                                                                                                    
από τα πρακτικά 

 

Νέα Ιωνία αυθηµερόν 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

Πέτρος  Μπουρδούκος  
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