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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. 428 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της µε αριθµό 33 από 29-12-2011 συνεδρίασης αυτού, που έγινε 
µε την αριθ. 32/44752/23-12-2011 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. 
Πέτρου Μπουρδούκου. 

ΓΙΑ 
«Επικαιροποίηση της 151/2004 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,                               
που αφορά στην «Τροποποίηση των όρων δόµησης του Ο.Τ. 485                                            

της περιοχής του ∆ήµου Νέας Ιωνίας» 

 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                              ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

          ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΡ∆ΟΥΚΟΣ                                          ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

 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,  Σπ. Αµανατίδης,                      

Γ. Παπαδόπουλος, ∆. Κωστιδάκης,  Α. ∆ηµητσάνου, Φ. Αθυµαρίτου, Λ. Βουδούρης,          
Π. Μανούρης, Π. Βλασσάς, Μ. Καναβός, Ρ. Ουσταµπασίδου, Ι. Λαζαρίδης,                           

Ν. ∆ακουτρός, Π. Τσουκαλάς, Θ. Χαµαλίδης, Ν. Κουκουλάρης, ∆. Κουκουλάρης,                 
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. Π. Κωστάκης, Γ. Αναστασιάδου, Χ. Αναµουρλόγλου, Σ. Μαλαγάρη, Β. Πατσάκος,              
Γ. Τσοµπανίδου, ∆. Σακαλόγλου, ∆. Θωµαΐδου.  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνεδριάζει µε ελλιπή σύνθεση,  επειδή, µέχρι την ηµεροµηνία 
συνεδρίασης, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αναπλήρωσης του ∆ηµοτικού 
Συµβούλου κ. Νικολάου Μπράτιµου, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του 
∆ηµοτικού Συµβούλου. 
 
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 στον ∆ηµοτικό Σύµβουλο                       
κ. ∆ηµήτρη Κυριαζή. 
 
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.  

ΑΔΑ: 45Ψ0ΩΚΥ-029



 2 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος αυτού δεν είχαν προσέλθει οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι κ.κ. Λ. Καραγιαννίδης, Π. Αβακουµίδης. 
 

Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, µε την αρ. πρ. 44669/23-12-
2011 εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  η οποία έχει ως εξής: 

 

«Από την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών κατετέθη η υπ΄ αριθµ.43395/12.12.2011 εισήγηση  
προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, στην οποία αναφέρονται τα εξής:  

Η παρούσα εισήγηση αφορά στην επικαιροποίηση της 151/2004 απόφασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου που αφορά «την τροποποίηση των όρων δόµησης του Ο.Τ. 485 της περιοχής  
του ∆ήµου Νέας Ιωνίας, το οποίο περικλείεται από τις οδούς Λ. Εθνικής Αντιστάσεως – 
πάροδος Αγίας Όλγας – Αγίας Όλγας & Αγίου Γεωργίου. 

Α.  ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Το έτος 1972 το τότε Υπουργείο ∆ηµοσίων Έργων πρότεινε την τροποποίηση του 
εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του ∆ήµου Ν. Ιωνίας κατά µήκος του ρέµατος 
«Ποδονύφτη». 

Η διαδικασία της τροποποίησης ολοκληρώθηκε το έτος 1975 . (ΦΕΚ 195/∆/9-91975). 

Στα πλαίσια της τροποποίησης αυτής, το προσφυγικό Ο.Τ 265 (αστικό Ο.Τ 485) 
ρυµοτοµήθηκε  και χαρακτηρίστηκε «Χώρος Πρασίνου»  

Ο ∆ήµος Ν. Ιωνίας από το έτος 1988, µε αλλεπάλληλες Αποφάσεις του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, πρότεινε τροποποιήσεις του από έτους 1975 εγκριθέντος ρυµοτοµικού, οι οποίες 
µετά από πολλά έτη έγιναν κατά πλειοψηφία δεκτές από τον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε, ο οποίος µε 
την 37747/2003 Απόφαση του, που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1151/27-10- 2003 προέβη σε 
πολεοδοµικές ρυθµίσεις οικοδοµικών τετραγώνων κατά µήκος της Νέας Λεωφ. Βυζαντίου 
σήµερα Λ. Εθνικής Αντίστασης. 

Μεταξύ των παραπάνω ρυθµίσεων είναι και αυτή του Ο.Τ 485, για το οποίο, µέσα στον χώρο 
που προέκυψε από την κατασκευή της Λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως, δηµιουργήθηκαν 
χώροι πρασίνου, πεζόδροµοι, τµήµα του δε χαρακτηρίστηκε οικοδοµήσιµο, κατά πάγιο αίτηµα 
των κατοίκων που οι προσφυγικές ιδιοκτησίες τους βρέθηκαν σε χώρο πρασίνου, µε το 
διάταγµα του 1975. Στο νέο πλέον Ο.Τ 485 καθορίστηκαν νέοι όροι ∆όµησης, συγκεκριµένα 
ποσοστό κάλυψης 70%, συντελεστής ∆όµησης 0.80 και µέγιστο ύψος 7,50µ. Η όλη ρύθµιση 
που αφορούσε το Ο.Τ 485, είχε αποσταλεί από το Κεντρικό Συµβούλιο Χωροταξίας (ΣΧΟΠ) 
στο ∆ήµο για την τήρηση της διαδικασίας ανάρτησης, κατά την τήρηση της διαδικασίας, οι 
ενδιαφερόµενοι ιδιοκτήτες υπέβαλαν ενστάσεις ως προς τις οικοδοµικές γραµµές, οι οποίες 
έγιναν κατά πλειοψηφία δεκτές από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο (πράξη 122/2001), το οποίο 
προτείνει επέκταση του Ο.Τ 485 ώστε να συµπεριληφθούν σε αυτό τα οικόπεδα των 
ενισταµένων, µε τους ίδιους όρους ∆όµησης που προτάθηκαν από το ΚΣΧΟΠ.                

Β. ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 

Με την µε αριθµό 5032/10-5-2004 αίτηση τους, κάτοικοι του Ο.Τ 485 αναφέρονται στον 
περιορισµό που είχε επί πολλά έτη το µοναδικό περιουσιακό τους στοιχείο, λόγω του 
χαρακτηρισµού του πρασίνου, όπως και τον περιορισµό της έκτασης του οικοπέδου τους, την 
αδυναµία  αξιοποίησης των ιδιοκτησιών τους όλα αυτά τα έτη, την απώλεια «ύψους δόµησης» 
κ.α. 

Ζητούν την βοήθεια του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ώστε τα οικόπεδα τους να έχουν την ίδια 
δυνατότητα δόµησης και ύψους µε όλη την περιφέρεια, έτσι ώστε να αποκατασταθούν οι 
οικογένειες τους. 

 

Για τους προαναφερόµενους λόγους και το µε αριθµό 5032/10-5-2004 αίτηµα των κατοίκων 
συντάχθηκε η 5540/04 σχετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας προς το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την 151/1-6-2004 απόφαση του αποφάσισε οµόφωνα:  

Την τροποποίηση των όρων δόµησης του ΟΤ.485 ,ώστε να εναρµονίζονται µε αυτούς της 
υπόλοιπης περιοχής, δηλαδή µε ποσοστό κάλυψης 60% ,συντελεστή δόµησης 2.0 και 
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µέγιστο ύψος Ι8 µ,επίσης οι χρήσεις γης που θα ισχύσουν να είναι ότι προβλέπεται στο 
Τοµέα ∆ όπως προτάθηκε στο ΥΠΕΧΩ∆Ε από το ∆ήµο και συγκεκριµένα : 
� Κατοικία 
� Κτίρια πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
� Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας 
� Αθλητικές εγκαταστάσεις (υπαίθριες) 
� Κτίρια περίθαλψης. 

 

Η υπηρεσία µας µε το  µε αριθµό 7324/29.6.04 έγγραφο  διαβίβασε στο ΥΠΕΧΩ∆Ε την 
ανωτέρω 151/2004 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, όπου εισήλθε µε το 28288/29.6.04 
πρωτόκολλο. 

Με το αρ. πρ. 32287/15-7-2011 έγγραφο της η Γενική ∆ιεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού 
τµήµα Α΄ του ΥΠΕΧΩ∆Ε διαβιβάζει το θέµα στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής (∆/νση 
Περιβάλλοντος & Χωροταξίας Τµήµα Πολ/µικού Σχεδιασµού & Εφαρµογών), λόγω 
αρµοδιότητας. 

Στο ίδιο έγγραφο (αρ. πρ. 32287/15-7-2011) της η Γενική ∆ιεύθυνση Πολεοδοµικού 
Σχεδιασµού του ΥΠΕΧΩ∆Ε αναφέρει ότι η αύξηση του Σ∆, που συµπεριλαµβάνεται στην 
προτεινόµενη τροποποίηση, δεν είναι επιτρεπτή ρύθµιση από τις διατάξεις του άρθρου 29 
παρ. 4 του ν. 2831/2000, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 10 του Ν. 
3044/2002. 

Μετά την σχετική διάταξη του Ν. 3852/10, σύµφωνα µε την οποία στις αρµοδιότητες της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περιλαµβάνεται και η έγκριση σηµειακών - εντοπισµένων 
τροποποιήσεων των εγκεκριµένων ρυµοτοµικών σχεδίων σε ΟΤ επί του Βασικού Οδικού 
∆ικτύου των νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης, διαβιβάζει στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 
Αττικής το σχετικό αίτηµα καθώς αφορά σε σηµειακή, εντοπισµένη τροποποίηση σε Ο.Τ. µε 
πλευρά στο Βασικό Οδικό ∆ίκτυο του νοµού Αττικής. 

Με το ίδιο έγγραφο (αρ. πρ. 32287/15-7-2011) της Γενικής ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµικού 
Σχεδιασµού τµήµα Α΄ του ΥΠΕΧΩ∆Ε που απευθύνεται και στον  ∆ήµο Νέας Ιωνίας και εισήλθε 
στο πρωτόκολλο του ∆ήµου µε τον 28231/28-7-2011 αριθµό, ζητούνται τα ακόλουθα: 

1. Εφόσον επιµένει να προτείνει την τροποποίηση στο υπόψη Ο.Τ. 485, παρακαλεί το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο να επικαιροποιήσει την υπ' αρ. 151/2004 σχετική απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου εάν επιθυµεί την ως άνω τροποποίηση και να την διαβιβάσει στην 
αρµόδια ∆ιεύθυνση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής στην οποία 
διαβιβάζει το θέµα για τις δικές της ενέργειες λόγω αρµοδιότητας. 

Για την υπ’ όψη τροποποίηση των όρων δόµησης του Ο.Τ. 485 της περιοχής  του ∆ήµου 
Νέας Ιωνίας, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχει λάβει αποκλειστικά και µόνο την 151/2004 
απόφαση. Η µνηµονευόµενη στο έγγραφο 197/2004 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
αφορά άλλο θέµα «αναστολή έκδοσης οικοδοµικών αδειών και εκτέλεσης οικοδοµικών 
εργασιών στο Ο. Τ. 425» και από παραδροµή µνηµονεύεται ως σχετική στο 32287/15-7-2011 
έγγραφο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

Για τους ανωτέρω λόγους συντάχθηκε η παρούσα εισήγηση και παρακαλούµε την Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής να εξετάσει και αποφασίσει σχετικά µε την «Επικαιροποίηση της 151/2004 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Ιωνίας µε την οποία είχαν αποφασισθεί οµόφωνα 
τα ακόλουθα. 

Την τροποποίηση των όρων δόµησης του ΟΤ.485, ώστε να εναρµονίζονται µε αυτούς της 
υπόλοιπης περιοχής, δηλαδή µε ποσοστό κάλυψης 60% ,συντελεστή δόµησης 2.0 και µέγιστο 
ύψος Ι8 µ, επίσης οι χρήσεις γης που θα ισχύσουν να είναι ότι προβλέπεται στο Τοµέα ∆ 
όπως προτάθηκε στο ΥΠΕΧΩ∆Ε από το ∆ήµο και συγκεκριµένα : 

� Κατοικία 
� Κτίρια πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
� Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας 
� Αθλητικές εγκαταστάσεις (υπαίθριες) 
� Κτίρια περίθαλψης. 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από διεξοδική συζήτηση που έγινε κατά τη 
συνεδρίασή της στις 21 ∆εκεµβρίου  2011, (σχετική η υπ’ αριθµ.138/21.12.2011 πράξη 
της), εισηγείται κατά πλειοψηφία, στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τα ακόλουθα: 
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• Την επικαιροποίηση της 151/2004 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Ιωνίας, µε 
την οποία είχαν αποφασισθεί οµόφωνα τα ακόλουθα. 

• Η τροποποίηση των όρων δόµησης του ΟΤ.485 ,ώστε να εναρµονίζονται µε αυτούς της 
υπόλοιπης περιοχής, δηλαδή µε ποσοστό κάλυψης 60% ,συντελεστή δόµησης 2.0 και 
µέγιστο ύψος Ι8 µ, επίσης οι χρήσεις γης που θα ισχύσουν να είναι ότι προβλέπεται στο 
Τοµέα ∆ όπως προτάθηκε στο ΥΠΕΧΩ∆Ε από το ∆ήµο και συγκεκριµένα: 
� Κατοικία 
� Κτίρια πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
� Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας 
� Αθλητικές εγκαταστάσεις (υπαίθριες) 
� Κτίρια περίθαλψης». 

 
Στη συνέχεια προτείνεται η αναβολή συζήτησης του θέµατος, προκειµένου, λόγω της 
σοβαρότητάς του, να εξετασθεί και από την συσταθείσα από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Επιτροπή Σχεδίου Πόλεως. 
 
Τέλος ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(επί παρόντων –30- ∆ηµοτικών Συµβούλων κατά τη συζήτηση του θέµατος αυτού,     
και λόγω της µη προσέλευσης των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. Λ. Καραγιαννίδη,                

Π. Αβακουµίδη και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας) 

 
Την αναβολή συζήτησης του θέµατος, προκειµένου, λόγω της σοβαρότητάς του, να 
εξετασθεί και από την συσταθείσα από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Επιτροπή Σχεδίου 
Πόλεως. 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

Π. Μπουρδούκος 
 
 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆.Σ. 
∆. Κυριαζής 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

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

Ε. Αµανατίδου-Χατζηπαυλή, Σπ. Αµανατίδης,                         
Γ. Παπαδόπουλος, ∆. Κωστιδάκης, Α. ∆ηµητσάνου,             

Φ. Αθυµαρίτου, Λ. Βουδούρης, Π. Μανούρης,                         
Π. Βλασσάς, Μ. Καναβός, Ρ. Ουσταµπασίδου,                          

Ι. Λαζαρίδης, Ν. ∆ακουτρός, Π. Τσουκαλάς, Θ. Χαµαλίδης, 
Ν. Κουκουλάρης, ∆. Κουκουλάρης, Α. Χατζησαββίδης 

 
 

 Ακριβές Αντίγραφο                                                                                                                    
από τα πρακτικά 

 

Νέα Ιωνία αυθηµερόν 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

Πέτρος Μπουρδούκος  
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