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ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης επί της πρότασης τροποποίησης του Γ.Π.Σ. του 
∆ήµου Αθηναίων στο ΒΙΟΠΑ Προµπονά µε χαρακτηρισµό «ΒΙΟΠΑ προς 
εξυγίανση»»  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στnν αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευµατικού Κέντρου Ν. Φιλαδέλφειας 
(Νικ. Τρυπιά 45), σήµερα στις 19.12.2011, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 6.30 µ.µ., 
ύστερα από την αριθµ. πρωτ. 14277/23/15.12.2011 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. 
Πρόσκλησης 23/2011) του Προέδρου αυτού κ. Παντελή Χρ. Γρετζελιά, που 
δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και επιδόθηκε νοµίµως µε αποδεικτικό σε 
κάθε Σύµβουλο χωριστά, στην κα ∆ήµαρχο και στις 2 Προέδρους των Συµβουλίων 
των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
(«Πρόγραµµα Καλλικράτης»). 

 

Η ∆ήµαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
Ο Γραµµατέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 260/ 2011 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 741/ 20.1.2012 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες:  
Τηλ.: 213-2049034, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
Ε-mail: proedros-ds@neafiladelfeia.gr 
          pgretzelias@gmail.com 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 19.12.2011 
Συνεδρίασης Νο. 24/2011 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 

1. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
2. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
4. ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
5. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
6. ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
7. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
8. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
9. ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 
10.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 
11. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 

 
12.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
13. ∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
14. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
15. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
16. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
17. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
18. ΚΑΛΟΣΤΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 
19. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
20. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
22. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
 

 
23. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
24. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
25. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
26. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
27. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
28. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
29. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
30. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
33. ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 ∆ιοικητικού, µόνιµος 
υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 31 παρόντες 
και 2 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ                                                         
Γρετζελιάς Παντελής                 Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη  
Κανταρέλης ∆ηµήτριος                      Βαλασσάς Βεργής 
Παπανίκα Αικατερίνη                                                                                             
Μπόβος Χαράλαµπος                      
Κότσιρας Παύλος                                                         
Παϊδας Αδαµάντιος                       
Χωρινός Ζαχαρίας                                                        
Σιµιγδαλά Ειρήνη  
Νικολόπουλος Φώτης                               
 Παπαλουκά Ευτυχία             
Λαζαρίδης Πέτρος     
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Καλόστος Ιερόθεος 
Παπακώστας Γεώργιος 
Καραβίας Γεώργιος 
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
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 Κοπελούσος Χρήστος 
Κόντος Σταύρος 
Κοσµά Σταυρούλα 
Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 
Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
   
    
Σηµειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν παρούσα η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα Κυριακή Ναθαναήλ, ενώ ήταν απούσα η 

Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα  ∆ήµητρα 

∆ερµανούτσου. 

 

Οι απόντες παρότι προσκλήθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν στη 

σηµερινή Συνεδρίαση. 

 

• Οι κ.κ. Φ.Νικολόπουλος και Λ.Γεωργαµλής αποχώρησαν  από τη Συνεδρίαση κατά 

τη διάρκεια της συζήτησης επί του 3ου και µετά το τέλος της ψηφοφορίας επί του 

2ου θέµατος της Η.∆. αντιστοίχως. 

 

Ο Πρόεδρος, παρουσία της κας ∆ηµάρχου και των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε την 

έναρξη της σηµερινής τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο 

16ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

 

Οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεµάτων της Η.∆., µε γραπτή δήλωση που τους µοίρασε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και την 

συµπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυµούν να µιλήσουν σε κάθε θέµα της Η.∆.  

16ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 16Ο  Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση το υπ΄αριθµ. πρωτ. 14014/12.12.2011 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου και την υπ΄αρ. 53/2011 διαβιβασθείσα 
Απόφαση της Επιτροπής, ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
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                   ΘΕΜΑ : ∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
 

Σας διαβιβάζουµε την αριθ. 53/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής, ληφθείσα κατά τη Συνεδρίαση της 30/11/2011 που αφορά 
«Γνωµοδότηση επί της πρότασης τροποποίησης του Γ.Π.Σ. του ∆ήµου 
Αθηναίων στο ΒΙΟΠΑ Προµπονά µε χαρακτηρισµό «ΒΙΟΠΑ προς 
εξυγίανση» και παρακαλούµε για τη λήψη σχετικής απόφασης από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1Β ii του 
Ν.3852/10. 
 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
 

                   Από το πρακτικό της αριθ. 10/2011 Συνεδρίασης 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 

 
 

Αριθ. Απόφασης : 53/2011                                  
                                                          
 

                                                        Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Γνωµοδότηση επί της πρότασης 
τροποποίησης του Γ.Π.Σ. του ∆ήµου 
Αθηναίων στο ΒΙΟΠΑ Προµπονά µε 
χαρακτηρισµό “ΒΙΟΠΑ προς 
εξυγίανση”». 

 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97) σήµερα στις 
30 του µήνα Νοεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7 µ.µ. 
συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου 
Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄αριθ. 13026/10/25-11-2011 έγγραφη 
πρόσκληση της ∆ηµάρχου και  Προέδρου αυτής κας Ευτυχίας Γαϊτανά-
Αποστολάκη, που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και 
δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού 
υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό Β΄. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν :     
 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

1)Γαϊτανά-Αποστολάκη Ευτυχία, Πρόεδρος,  2) Καβακοπούλου-Σταµατιάδου 
Αγανίκη 3) Κανταρέλης ∆ηµήτριος 4)  Παΐδας Αδαµάντιος 5) Παπακώστας 
Γεώργιος και 6) Κοσκολέτος Σωτήριος, µέλη. 
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ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
1) Πλάτανος Ελευθέριος, Αντιπρόεδρος 2) Λαζαρίδης Πέτρος και 3) Γκούµα 

∆ανάη-Εύα 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν. 

 
 
Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής και εισηγούµενη το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 12623/14-11-2011 εισήγηση της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών επί του θέµατος :  
 
 

Θέµα : Γνωµοδότηση επί της πρότασης τροποποίησης του Γ.Π.Σ. 
του ∆ήµου  Αθηναίων  στο  ΒΙΟΠΑ  Προµπονά  µε  
χαρακτηρισµό« ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση » 
 

Σχετ. :  Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 2288/03-08-2011 έγγραφο του 
Οργανισµού Αθήνας  ( αρ. πρωτ. ∆.Φ.Χ. 9619/11-08-2011 )  

 
 

          Με  το  υπ’ αρ.  πρωτ. οικ.  2288/03-08-2011  έγγραφο  του  

Οργανισµού Αθήνας ( αρ. πρωτ. ∆.Φ.Χ. 9619/11-08-2011 ) απεστάλη 
στο δήµο µας η Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του 
Οργανισµού ( 11η συνεδρίαση – θέµα 4ο/28-07-2011 ) που αφορά 
την « Τροποποίηση του Γ.Π.Σ. του ∆ήµου  Αθηναίων  στο  ΒΙΟΠΑ 
Προµπονά  µε  χαρακτηρισµό « ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση » και χάρτης 
του Γ.Π.Σ. , επί της οποίας ζητείται η αποστολή σχετικής 
γνωµοδότησης – απόψεων του δήµου µας, σύµφωνα µε το άρθρο 4 
του Ν. 2508/97 εντός δύο µηνών, δηλαδή µέχρι την 11-10-2011.     
Η τροποποιούµενη περιοχή του ∆ήµου Αθηναίων είναι όµορη του 
∆ήµου Νέας Ιωνίας µε κοινό όριο τον άξονα της οδού Νασλή, 
περιλαµβάνει δε και εδαφικό τµήµα που βρίσκεται εντός των 
διοικητικών ορίων του ∆ήµου Νέας Ιωνίας (τµήµα του Ο.Τ.445Α).      

              
             Το κείµενο της απόφασης της Ε.Ε. του Οργανισµού Αθήνας είναι το 
ακόλουθο:  
      
     Η Ε.Ε. του Οργανισµού Αθήνας εγκρίνει την εισήγηση µε τροποποιήσεις. 
  

Α1. Την τροποποίηση του Γ.Π.Σ. του ∆ήµου  Αθηναίων στο «ΒΙΟΠΑ 
Προµπονά» και την µετατροπή του σε «ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση» σύµφωνα 
µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 2508/97 όπως 
συµπληρώθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3044/02, προκειµένου 
να αντιµετωπισθούν εξαιρετικές πολεοδοµικές ανάγκες που δεν µπορούν 
να καλυφθούν στο πλαίσιο του ισχύοντος Γ.Π.Σ. 
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2 Στις επιτρεπόµενες χρήσεις του άρθρου 5 του από 23.2.1987 Π. ∆/γµατος 
(ΦΕΚ 166∆/87), που ήδη ισχύουν για την περιοχή µε εξαίρεση τις βιοτεχνικές–
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις µέσης όχλησης, προστίθενται χρήσεις από την 
ενότητα Β του άρθρου 1 παρ. 1 του Π.∆. 8/19.12.1990 «Κατηγορίες 
χρήσεων» σύµφωνα µε την ειδική πολεοδοµική λειτουργία τους και τον 
επιδιωκόµενο βαθµό εξυγίανσης.  
 
        Οι επιτρεπόµενες σήµερα χρήσεις ( άρθρο 5 του από 23-02-1987 Π.∆. ) 
είναι οι ακόλουθες: 
 
 
 

1. Βιοµηχανίες- βιοτεχνίες χαµηλής όχλησης 
2. Επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής όχλησης 
3. Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  
4. Κτίρια, γήπεδα στάθµευσης  
5. Πρατήρια βενζίνης, υγραερίου 
6. Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας 
7. Γραφεία 
8. Εστιατόρια 
9. Αναψυκτήρια 
10.  Χώροι συνάθροισης κοινού 
11.  Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας 
12.  Αθλητικές εγκαταστάσεις 
13.  Εγκαταστάσεις εµπορικών εκθέσεων 
14.  Εγκαταστάσεις µέσων µαζικών µεταφορών 

 
Οι πιο πάνω µε αριθµό 8 έως 14 χρήσεις επιτρέπονται µόνο µε την 
προϋπόθεση ότι αποτελούν τµήµα των βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών 
εγκαταστάσεων ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζοµένων σε αυτές. 
 
Με την προτεινόµενη τροποποίηση του Γ.Π.Σ. από τον Οργανισµό Αθήνας 
προστίθενται χρήσεις, και συγκεκριµένα:  
 

1. Εµπορικά καταστήµατα (χωρίς εξαιρέσεις), καταστήµατα παροχής 
προσωπικών υπηρεσιών 

2. Εκθεσιακά κέντρα και εγκαταστάσεις εµπορικών εκθέσεων 
(ανεξάρτητες) 

3. Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Κοινωφελείς Οργανισµοί 
4. Εγκαταστάσεις διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας (∆ΕΗ) 
5. Πολιτιστικά κέντρα  
6. Κτίρια εκπαίδευσης  
7. Κτίρια Κοινωνικής Πρόνοιας (Υγειονοµικά κέντρα, παιδικοί σταθµοί, οίκοι 

ευγηρίας κλπ.) 
8. Κτίρια περίθαλψης(νοσοκοµεία, κλινικές) 
9. Αθλητικές εγκαταστάσεις 
10.  Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι (πλατείες, πάρκα, άλση, οδοί, παιδικές 

χαρές   κλπ.) 
11.  Χώροι συνάθροισης κοινού 
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 3. Από τις παραπάνω χρήσεις τα εµπορικά καταστήµατα (χωρίς εξαιρέσεις), οι 
εµπορικές εκθέσεις και τα εκθεσιακά κέντρα δε θα πρέπει να υπερβαίνουν το 
40% του συνόλου των χρήσεων σε δόµηση. 
 
4. Τον καθορισµό Μέσου Συντελεστή ∆όµησης 0,8. 
 
5. Στα πλαίσια της πολεοδοµικής µελέτης θα πρέπει να εκπονηθεί Σχέδιο 
Γενικής ∆ιάταξης της περιοχής (master plan), το οποίο θα εγκριθεί από το 
∆ήµο Αθηναίων, και θα διασφαλίζει τη διασύνδεση της εισφοράς σε γη που θα 
προκύψει από την ένταξη της περιοχής στο σχέδιο, µε χρήση πρασίνου, µε το 
άλσος Προµπονά, το πράσινο κατά µήκος του ρέµατος «Ποδονίφτη», το 
άλσος της Φιλαδέλφειας και µε τον προβλεπόµενο διπλό σταθµό (ΜΕΤΡΟ και 
ΗΣΑΠ) στον Περισσό. 
 
Η µελέτη θα εκπονηθεί από τους ενδιαφερόµενους. 
 
Επίσης θα πρέπει να αντιµετωπισθεί µε τον πληρέστερο δυνατό τρόπο και το 
θέµα της κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης της περιοχής σε συνάρτηση µε τους 
απαραίτητους χώρους στάθµευσης που απαιτούνται εξαιτίας του νέου διπλού 
σταθµού. 
 
Β. Την αποστολή του θέµατος στους αρµόδιους φορείς προκειµένου να 
γνωµοδοτήσουν σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 1337/83 όπως 
προβλέπεται από το άρθρο 4 του Ν. 2508/97.                   
 
 

          Με βάση λοιπόν τα ανωτέρω, παρακαλούµε όπως προβείτε σε λήψη 
απόφασης - γνωµοδότησης σχετικά µε το αν συµφωνείτε ή όχι µε την 
Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισµού Αθήνας (11η 
συνεδρίαση – θέµα 4ο/28-07-2011), που αφορά την «Τροποποίηση του Γ.Π.Σ. 
του ∆ήµου  Αθηναίων  στο  ΒΙΟΠΑ Προµπονά  µε  χαρακτηρισµό <ΒΙΟΠΑ 
προς εξυγίανση>», παραπέµποντας στη συνέχεια το θέµα στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου µας σύµφωνα µε το άρθρο 73 του Ν. 3852 (Φ.Ε.Κ. 
87/Α/07-06-2010) .  

 
 
 
 
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των 
µελών της Ε.Π.Ζ., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 10/2011 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια η κα 
Πρόεδρος κάλεσε την Ε.Π.Ζ.  να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ε.Π.Ζ., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση της κας Προέδρου, τις 
διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10, τις λοιπές αναφερόµενες στην 
εισήγηση διατάξεις και όλα τα σχετικά µε την υπόθεση έγγραφα 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 
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Γνωµοδοτεί αρνητικά προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε την Απόφαση 
της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισµού Αθήνας (11η συνεδρίαση – θέµα 
4ο/28-07-2011), που αφορά την «Τροποποίηση του Γ.Π.Σ. του ∆ήµου  
Αθηναίων  στο  ΒΙΟΠΑ Προµπονά  µε  χαρακτηρισµό <ΒΙΟΠΑ προς 
εξυγίανση>», εκφράζοντας τη βούληση να δηµιουργηθεί εκεί χώρος πρασίνου 
και αθλοπαιδιών και µε σκοπό να µην αποδυναµωθεί η εµπορικότητα των 
καταστηµάτων της περιοχής του ∆ήµου, µέσω του master plan που 
προτείνεται. 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  53/2011 
 

 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλείς των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος .   
 

• Οι κ.κ. Χ.Μπόβος, Ζ.Χωρινός, Γ.Καραβίας, και Σ.Κοσµά ήταν απόντες από την 
ψηφοφορία επί του συγκεκριµένου θέµατος. 

 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία 
του σχετικού φακέλου και : 
 

• Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
• Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1Β ii του Ν. 3852/10 (      «»      ) 

 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Υιοθετώντας το σκεπτικό της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εκφράζει µε 
τη σειρά του αρνητική γνώµη σχετικά µε την Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 
του Οργανισµού Αθήνας (11η συνεδρίαση – θέµα 4ο/28-07-2011), που αφορά την 
«Τροποποίηση του Γ.Π.Σ. του ∆ήµου  Αθηναίων  στο  ΒΙΟΠΑ Προµπονά  µε  
χαρακτηρισµό <ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση>», εκφράζοντας τη βούληση να 
δηµιουργηθεί εκεί χώρος πρασίνου και αθλοπαιδιών και µε σκοπό να µην 
αποδυναµωθεί η εµπορικότητα των καταστηµάτων της περιοχής του ∆ήµου, µέσω 
του master plan που προτείνεται. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   260/2011. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 
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         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

   

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ                             ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Παπανίκα Αικατερίνη 

Κότσιρας Παύλος 
Παϊδας Αδαµάντιος 
Σιµιγδαλά Ειρήνη 

Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 

Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

Καλόστος Ιερόθεος 
Παπακώστας Γεώργιος 

∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 

Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 

Κόντος Σταύρος 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 

Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                            ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
   
Αβραµίκου Αναστασία 

 
 

 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  

- ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
- Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
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