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Π Ρ Α Ξ Η   µε αριθ. 395 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της µε αριθµό 31 από 12-12-2011 συνεδρίασης αυτού, που έγινε 
µε  την αριθ. 30/42664/7-12-2011  πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. 
Πέτρου Μπουρδούκου. 

 

ΓΙΑ 
«Τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου σε τµήµα του ΟΤ445 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 

          ΠΕΤΡΟΣ  ΜΠΟΥΡ∆ΟΥΚΟΣ                                        ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΟΥ  

 

Μ Ε Λ Η 

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

Π. Αβακουµίδης, Ε. Αµανατίδου-Χατζηπαυλή,  Π. Κωστάκης, Σπ. Αµανατίδης,                      
Γ. Παπαδόπουλος, Χ. Αναµουρλόγλου, ∆. Κυριαζής, ∆. Κωστιδάκης,  Α. ∆ηµητσάνου, 

Φ. Αθυµαρίτου, Λ. Βουδούρης, Π. Μανούρης, Π. Βλασσάς, 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  
 

∆εν προσήλθαν στην συνεδρίαση, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόµιµα και εµπρόθεσµα, 
όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επίδοσης, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.                      
Ι. Γλυνός, ∆. Σακαλόγλου, ∆. Θωµαΐδου. 
 
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 δεν είχε προσέλθει η δηµοτική σύµβουλος κ.              
Γ. Τσοµπανίδου και  αποχώρησαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Σ. Βανδώρος και                      
Ν. Κουκουλάρης, 
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Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, µε την αρ. πρ.42597/7-12-2011 
εισήγηση,  η οποία έχει ως εξής: 

 

«Από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών  Υπηρεσιών κατετέθη η υπ΄ αριθµ. 40645/23-11-2011 εισήγηση 
προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, στην οποία αναφέρονται τα εξής:     

Η παρούσα εισήγηση αφορά στην τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου σε 
τµήµα του Ο.Τ. 445 της περιοχής  του ∆ήµου Νέας Ιωνίας. Ειδικότερα  προτείνεται ο 
χαρακτηρισµός τµήµατος του Ο.Τ. 445 που αφορά την ιδιοκτησία της ΠΑΣΕΓΕΣ & 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, σε χώρο κοινωφελών δηµοτικών χρήσεων 
(πολιτιστικών – εκπαιδευτικών – αθλητικών δραστηριοτήτων). 

 

1. Περιγραφή της θέσης του ακινήτου. 

Το Ο.Τ 445 βρίσκεται στην περιοχή του σταθµού ΗΣΑΠ Περισσού του ∆ήµου Νέας Ιωνίας, 
δυτικά του σταθµού οµώνυµου ΗΣΑΠ Περισσού και περικλείεται ανατολικά από την Λεωφ. 
Ηρακλείου και νότια από την οδό Αλ. Παπαναστασίου.  

Το Ο.Τ. 445 έχει δοµηθεί στο βόρειο τµήµα του µε εµπορικές και άλλες χρήσεις ενώ στον 
εν λόγω χώρο (νότιο τµήµα) στο οποίο αναφέρεται η προτεινόµενη τροποποίηση έχουν 
εγκατασταθεί λυόµενες κατοικίες για λόγους έκτακτης στέγασης σεισµόπληκτων 
νοικοκυριών εξ αιτίας του σεισµού του έτους 1999. Σήµερα έχουν εκλείψει οι λόγοι 
διατήρησης  των λυόµενων κατοικιών, έχουν αποµακρυνθεί οι περισσότερες και επίκειται η 
αποµάκρυνσή και των υπολοίπων.  

 

2. Θεσµικό Πλαίσιο- Υφιστάµενο Πολεοδοµικό και Ιδιοκτησιακό Καθεστώς 

Με το 23 -9 – 50 (ΦΕΚ 218/30-9-1950) ∆ιάταγµα Ρυµοτοµίας περί εγκρίσεως του 
ρυµοτοµικού σχεδίου νέας Ιωνίας και των όρων και περιορισµών δόµησης των 
οικοπέδων αυτού, δηµιουργήθηκε το ΟΤ 445 και τροποποιήθηκε µε το από 9-11-
1955(ΦΕΚ316/14-11-1955) ∆ιάταγµα.                  

Με την υπ' αριθµ. 74429/4952/3-8-1995 απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε , που 
δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 662/∆/ 6-9-95, εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο 
(Γ.Π.Σ.) του ∆ήµου Νέας Ιωνίας. Για το ΟΤ 445 το Γ.Π.Σ προβλέπει χρήση ΒΙΟΠΑ 
προς εξυγίανση του άρθρου 5 του ΦΕΚ 166∆/1987 µε Συντελεστή ∆όµησης ένα (1).          

Με το Π.∆ της 12/5/1998 (ΦΕΚ 398∆/1998) τροποποιήθηκαν οι όροι και οι 
περιορισµοί δόµησης του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου ∆ήµου Νέας Ιωνίας 
και για το ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση του Περισσού διατηρείται ο Συντελεστής ∆όµησης 
ίσος µε ένα, ενώ καθορίζεται µέγιστο ύψος κτιρίου ίσο µε 18 µέτρα.           

Με την υπ' αριθµ. 2277/20-1-03 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε που δηµοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 112/∆/19-2-03, καθορίστηκαν οι χρήσεις γης στα Ο.Τ. επί του Βασικού 
Οδικού ∆ικτύου. Στο συγκεκριµένο ΟΤ 445 η ρύθµιση προέβλεπε χρήση 
Πολεοδοµικού Κέντρου του άρθρου 4 του ΦΕΚ 166∆/1987 

Στη συνέχεια, µε την υπ. αρ. 3931/2009 απόφαση ΣτΕ ακυρώθηκε η µε αρ. 
2277/20-1-03 απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 112∆) που αφορούσε τον 
καθορισµό χρήσεων γης και τροποποίηση όρων και περιορισµών δόµησης των 
οικοδοµικών τετραγώνων που έχουν πρόσωπο στο Βασικό Οδικό ∆ίκτυο. 

Σήµερα, το Ο.Τ. 445, της περιοχής Περισσός του ∆ήµου Νέας Ιωνίας βρίσκεται υπό 
καθεστώς ΒΙΟΠΑ έπειτα από ακύρωση της απόφασης ΥΠΕΧΩ∆Ε – ΦΕΚ 
112∆/2003 περί «αναθεώρησης χρήσεων γης επί τµήµατος του βασικού οδικού 
δικτύου του ∆ήµου Νέας Ιωνίας».  

Το εν λόγω τµήµα του Οικοδοµικού Τετράγωνου 445 έκτασης περίπου 10.000 τ.µ., 
φέρεται να ανήκει σήµερα στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος (Α.Τ.Ε.) και την ΠΑΣΕΓΕΣ.  

 

3. Σκοπιµότητα – Αναγκαιότητα. 

Ο ∆ήµος Ν. Ιωνίας είναι πολυπληθής και πυκνοδοµηµένος, γενικότερα δε παρουσιάζονται 
ανάγκες, λόγω και της ταχείας αστικοποίησης, εξεύρεσης κοινωφελών χώρων. 
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Η εξεύρεση χώρων εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, αθλητικών και λοιπών δραστηριοτήτων 
είναι ζωτική ανάγκη για τον ∆ήµο Νέας Ιωνίας.  

Το προτεινόµενο για χαρακτηρισµό τµήµα του Ο. Τ. 445 τοποθετείται στο όριο της 
πολεοδοµικής ενότητας ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση του Περισσού. Τα όµορα τετράγωνα, ο 
σταθµός ΗΣΑΠ Περισσού και οι αρτηριακές οδοί Λ. Ηρακλείου και Παπαναστασίου στις 
οποίες έχει πρόσωπο το εδαφικό τµήµα, προσδίδουν στην περιοχή χαρακτήρα περιοχής 
κατοικίας, ήπιας επαγγελµατικής δραστηριότητας και πυκνής κίνησης πεζών και 
οχηµάτων. Πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη ότι η επικείµενη κατασκευή και λειτουργία 
τερµατικού σταθµού METRO και η σύνδεση των µέσων METRO και ΗΣΑΠ στην ίδια θέση, 
θα πολλαπλασιάσουν την κυκλοφορία πεζών οχηµάτων.  

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 τους λόγους που προαναφέραµε προτείνεται προς την Επιτροπής ποιότητας ζωής να 
εισηγηθεί προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την : 

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. 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από διεξοδική συζήτηση που έγινε κατά τη 
συνεδρίασή της στις 30 Νοεµβρίου 2011, (σχετική η υπ’ αριθµ. 128/30.11.2011), 
εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τα ακόλουθα: 

 

Να εισηγηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο: 
1. Την τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου σε τµήµα του ΟΤ 445 

της περιοχής του ∆ήµου Νέας Ιωνίας για τον χαρακτηρισµό τµήµατός του σε 
χώρο κοινωφελών δηµοτικών χρήσεων (πολιτιστικών – εκπαιδευτικών – 
αθλητικών δραστηριοτήτων.) 

2. τον καθορισµό συντελεστή κάλυψης 40% 
3. τον καθορισµό συντελεστή δόµησης 0,4,» 
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον Αντιδήµαρχο κ. Παναγιώτη Κωστάκη, ο 
οποίος τοποθετείται διεξοδικά επί του θέµατος.  
 
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. 42597/07-12-2011 εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 

� την υπ΄ αριθµ. 40645/23-11-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

(επί παρόντων –35- ∆ηµοτικών Συµβούλων κατά τη συζήτηση του θέµατος αυτού, 
λόγω της µη προσέλευσης της  ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Γ. Τσοµπανίδου                                

και της αποχώρησης των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. Σ. Βανδώρου και Ν. Κουκουλάρη 
και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας) 
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Α. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

µε ψήφους 27 ΥΠΕΡ και 8 ΛΕΥΚΑ (οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Π. Μανούρης,                         
Π. Βλασσάς, Μ. Καναβός, Ρ. Ουσταµπασίδου, Ν. Μπράτιµος, Ι. Λαζαρίδης,                        

Ν. ∆ακουτρός ∆. Κουκουλάρης) 

� Την τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου σε τµήµα του ΟΤ 
445 της περιοχής του ∆ήµου Νέας Ιωνίας, για τον χαρακτηρισµό τµήµατός 
του σε χώρο κοινωφελών δηµοτικών χρήσεων (πολιτιστικών – 
εκπαιδευτικών – αθλητικών δραστηριοτήτων.) 

 

Β.  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

µε ψήφους 26 ΥΠΕΡ,  1 ΚΑΤΑ (ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ν. Μπράτιµος)                              
και 8 ΛΕΥΚΑ (οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Π. Μανούρης, Π. Βλασσάς, Μ. Καναβός,                  
Ρ. Ουσταµπασίδου, Ν. Μπράτιµος, Ι. Λαζαρίδης, Ν. ∆ακουτρός ∆. Κουκουλάρης) 

µε ψήφους 26 ΥΠΕΡ,  1 ΚΑΤΑ (ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ν. Μπράτιµος)                               
και 8 ΛΕΥΚΑ (οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Π. Μανούρης, Π. Βλασσάς,                                    

Μ. Καναβός, Ι. Λαζαρίδης, Ν. ∆ακουτρός)  

� Τον καθορισµό συντελεστή κάλυψης 40% 

� Τον καθορισµό συντελεστή δόµησης 0,4 
 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

Π. Μπουρδούκος 
 
 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆.Σ. 
Γ. Αναστασιάδου 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ι. Κολµανιώτης, Ο. Κατηµερτζή, Ξ. Κυριακόπουλος,                
Φ. Τσοµπάνογλου, Α. Καρβουνιάρης, Χ. Χατζηΐωάννου, 

Λ. Καραγιαννίδης Α. Τσαούσης, Γ. Ιωαννίδης,                           
Π. Αβακουµίδης, Ε. Αµανατίδου-Χατζηπαυλή,                            

Π. Κωστάκης, Σπ. Αµανατίδης, Γ. Παπαδόπουλος,                    
Χ. Αναµουρλόγλου, ∆. Κυριαζής, ∆. Κωστιδάκης,                      
Α. ∆ηµητσάνου,  Φ. Αθυµαρίτου, Λ. Βουδούρης,                      

Π. Μανούρης, Π. Βλασσάς, Μ. Καναβός,                                       
Ρ. Ουσταµπασίδου, Ν. Μπράτιµος, Ι. Λαζαρίδης,           

Ν. ∆ακουτρός, Π. Τσουκαλάς, Θ. Χαµαλίδης,                            
Β. Πατσάκος, Σ. Μαλαγάρη, ∆. Κουκουλάρης,                           

Α. Χατζησαββίδης                             
 

 Ακριβές Αντίγραφο                                 
από τα πρακτικά 

 

Νέα Ιωνία αυθηµερόν 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

Πέτρος Μπουρδούκος  
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