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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

Στο Μαρούσι σήµερα 10 Απριλίου 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00,  στο 

∆ηµαρχείο Αµαρουσίου (Βασ. Σοφίας 9 & ∆. Μόσχα), µετά από την µε αρ. πρωτ. 

022381/09-04-2014 πρόσκληση του Προέδρου κ. Βασίλη Κόκκαλη, συνήλθε σε 

επαναληπτική συνεδρίαση η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης του ∆ήµου 

Αµαρουσίου, µε µοναδικό θέµα ηµερήσιας διάταξης «Τροποποίηση Γενικού 

Πολεοδοµικού Σχεδίου ∆ήµου Αµαρουσίου». 

 

Τα παρόντα Μέλη :  
1. Κόκκαλης Βασίλειος – Πρόεδρος 
2. Εξωραϊστικός – Πολιτιστικός Σύλλογος Αµαρουσίου 
3. Σώµα Ελληνικού Οδηγισµού 
4. Περιβαλλοντικός Σύλλογος Κέντρου Αµαρουσίου «Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ» 
5. Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγ/ Φιλοθέης Αµαρουσίου «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 
6. Εξωραϊστικός -Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Λέσβου  
7. Σύλλογος «ΑΘΜΟΝΕΩΝ» 
8. Εξωραϊστικός – Εκπολιτιστικός Σύλλογος «Ο ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ» 
9. Εξωραϊστικός – Πολιτιστικός Σύλλογος «Ζωοδόχου Πηγής»  Ψαλιδίου 
     Αµαρουσίου. 
10. Ένωση Γονέων και Κηδεµόνων 

 
Κατά την παρούσα συνεδρίαση δεν παρέστησαν οι:  

1. Σύλλογος Πελοποννησίων Αµαρουσίου  
2. Πανελλήνια Ένωση Κεραµιστών & Αγγειοπλαστών  
3. Εκπολιτιστικός-Εξωραϊστικός Σύλλογος «ΤΑ ΑΝΑΒΡΥΤΑ»  
4. Σύλλογος Εργαζοµένων του ∆ήµου Αµαρουσίου  
5. Σωµατείο Εργαζοµένων του ∆ήµου Αµαρουσίου. 
6. Σ.Ε.Π. Αµαρουσίου – Πεύκης – Μελισσίων  
7. Ένωση Κρητών Βορείων Προαστείων «Ο ΚΡΗΤΑΓΕΝΗΣ ΖΕΥΣ». 
8. Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός Σύλλογος Στούντιο Α΄ Αµαρουσίου  
9. Σύλλογος Γυναικών Αµαρουσίου «ΑΛΚΥΟΝΙ∆ΕΣ»  
10. Εµπορικός Σύλλογος Αµαρουσίου   
11. Εξωραϊστικός Σύλλογος Αναβρύτων Αµαρουσίου «Ο ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ»  
12. Ένωση Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Αµαρουσίου  
13. Εκδροµικός & Περιηγητικός Σύλλογος Αµαρουσίου   
14. Σύλλογος Γονέων & Φίλων Αυτιστικών Ατόµων «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ». 
15. Σύλλογος Ποντίων Αµαρουσίου «ΝΙΚΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙ∆ΗΣ» 



 2 

16. Σύλλογος Εργατικών Πολυκατοικιών «ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»  
17. Σύλλογος Πολυδρόσου Αµαρουσίου 
18. Εξωραϊστικός & Περιβαλλοντικός Σύλλογος Κατοίκων Αγ.Θωµά  
19. Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός Σύλλογος Ανατολικού Αµαρουσίου  
20. Περιβαλλοντικός – Πολιτιστικός – Κοινωνικός  Σύλλογος «H ΠΝΟΗ»  
21. Σύλλογος Μέριµνας Γήρατος  
22. Πολιτιστικός Σύλλογος Μυτηληνιών «Ο Νόστος»  
23. Τοπικό Συµβούλιο Νέων  
24. Εξωραϊστικός – Πολιτιστικός – Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αγ. Νικολάου & 

ΚΑΤ Αµαρουσίου. 
25. Εξωραϊστικός Σύλλογος Ηπειρωτών «Α ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 
26. Επιµορφωτικός – Εκπολιτιστικός Σύλλογος Παραδείσου Αµαρουσίου 
27. Εξωραϊστικός Σύλλογος Συνοικισµού Καρπαθίων 
28. Αγγελάκος Ζαχαρίας 
29. Γεωργακοπούλου Ιωάννα 
30. Αβραµίδη Σοφια 
31. Αδάµη Πηγή 
32. Αναστασιάδης Κωνσταντίνος 
33. Αντωνιάδου Ελένη – Γεωργία 
34. Αφεντουλίδη Ιωνία 
35. Ωρολογά Μαρία 
36. Ζαννής Άγγελος 
37. Ααρών Βασίλειος 

 

Παρόντες στη συνεδρίαση ο Αντιδήµαρχος κ. .Νικόλαος Πέππας και ο κ. Γεώργιος 

Τσιτσιµπάσης – Προϊστάµενος Τµήµατος Πολεοδοµικού Σχεδιασµού της ∆ιεύθυνσης 

Πολεοδοµίας.  

 

Χρέη Γραµµατέα εκτελεί η υπάλληλος του ∆ήµου Αµαρουσίου Λαφιώτου Αικατερίνη 

(∆Ε1/Ε’). 

 

Σύντοµη περίληψη θέµατος: «Τροποποίηση Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου 

∆ήµου Αµαρουσίου». 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αναφέρει: 

Σας καλωσορίζουµε στην συνεδρίαση της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης του 

∆ήµου Αµαρουσίου.  

Σκοπός της σηµερινής συνεδρίασης είναι η ενηµέρωση των µελών της επιτροπής για 

την έναρξη των διαδικασιών τροποποίησης – αναθεώρησης του Γενικού 

Πολεοδοµικού Σχεδίου της Πόλης µας.  

Το λόγο έχει ο Αντιδήµαρχος Πολεοδοµίας κ. Νικόλαος Πέππας. 
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Πέππας, στην εναρκτήρια οµιλία του αναφέρει τα κάτωθι :   

Το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) αποτελεί ένα κατευθυντήριο σχέδιο που 

σκοπό έχει την ορθολογική οργάνωση και ανάπτυξη της πόλης µας. 

Βασικές παράµετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη: 

α) Αναπτυξιακές προσδοκίες 

β) Οικιστικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας 

γ) Βιώσιµη ανάπτυξη 

δ) Ορθολογική οργάνωση σε όλη την έκταση του ∆ήµου. 

Εποµένως είναι απαραίτητο η θεσµοθέτηση προστασίας πόρων του φυσικού 

περιβάλλοντος και του τοπίου καθώς και στοιχείων πολιτιστικής/ αρχιτεκτονικής 

κληρονοµιάς, καθώς και προτάσεων για περιοχές αναπλάσεων. 

 

Σύντοµο ΙΣΤΟΡΙΚΟ Γ.Π.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

Εγκρίθηκε µε την 103571/7467/17-12-1991 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 968∆) και 

τροποποιήθηκε µε βασικές τις τροποποιήσεις : 

α) Του 1993 (ΦΕΚ 744∆), β) του 1994 (ΦΕΚ 734∆) και γ) του 1997 (977∆). 

 Η τελευταία τροποποίηση του 1997 ακυρώθηκε µερικά µετά από προσφυγή µε την 

1027/1999 Απόφαση του Σ.Τ.Ε. 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Γ.Π.Σ. Γιατί τώρα ; : 

1) Ισχύ Νόµου 4178/2013 περί αυθαίρετης δόµησης- περιβαλλοντικό ισοζύγιο 

που έθεσε 2 καταλυτικούς περιορισµούς:α) έναρξη τροποποίησης ΓΠΣ µέσα 

σε 1 έτος από την ψήφιση του (8-8-2013) και β) µετά την παρέλευση 5ετίας 

αυτόµατη εφαρµογή του τωρινού ΓΠΣ 

2) Παρέλευση 30 ετίας από την ψήφιση του 

3) Εξαιτίας της 1027/ 1999 απόφασης ΣΤΕ οι ανάγκες σε κοινωνικό εξοπλισµό 

και βέβαια οι πυκνότητες κατοίκων είναι αυτές του 1991 και όχι του 1997. 

4) Με την ψήφιση του Οικιστικού Νόµου Ν. 2508/1997 τέθηκε περιορισµός 

σύνταξης τροποποίησης Γ.Π.Σ. αυτός της πενταετίας ο οποίος έχει παρέλθει. 

5) Αλλαγή του ρυθµιστικού Νόµου  
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ΠΛΑΙΣΙΟ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

 1.Ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, διάγνωση των προβληµάτων, 

προοπτικών και τάσεων του ∆ήµου για την επόµενη 20ετία και καταρχήν πρόταση 

ή προτάσεων ρύθµισης όλης της περιοχής.  

 2. Συµµετοχή των εµπλεκόµενων φορέων και πολιτών όσο µεγαλύτερης κλίµακας 

γίνεται. 

 3. Επεξεργασία και εφαρµογή των συµπερασµάτων που θα προκύψουν από τα 

προηγούµενα βήµατα. 

4. Προστασία χώρων ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος 

 5.Η εξέταση αντιµετώπισης εξαιρετικών πολεοδοµικών αναγκών που δεν 

µπορούν να καλυφθούν στο πλαίσιο του ισχύοντος Γ.Π.Σ. και αφορούν τον 

κοινωνικό εξοπλισµό της πόλης µας ή έργα αναπλάσεων, κυκλοφοριακών 

παρεµβάσεων, καθορισµού χώρων στάθµευσης σε ακραία σηµεία του ∆ήµου. 

 6. Κανόνες ή περιορισµοί δόµησης µε γνώµονα την προστασία της κατοικίας.  

 7.Καθορισµός ιδιοκτησίας ή ιδιοκτησιών ως χώρο µελλοντικής κοινωνικής 

υποδοµής (σχολείο, στάθµευση κλπ.) 

 8.Κατηγοριοποίηση χρήσεων ενόψει της τροποποίησης του Προεδρικού. 

∆ιατάγµατος κατηγορίας χρήσεων (ΦΕΚ 166∆/1987) το οποίο βρίσκεται σε 

διαβούλευση µε καθορισµό χρήσεων που δεν περιλαµβάνεται στο υπάρχον 

Γ.Π.Σ. (π.χ. αµαξοστάσιο, X. E .Yκλπ).  

    9. Επανεκτίµηση περιοχών που παραµένουν εκτός ορίων Γενικού πολεοδοµικού       

    Σχεδίου 

 

Μετά την τοποθέτηση του Αντιδηµάρχου, δίνεται ο λόγος στα µέλη της Επιτροπής 

∆ιαβούλευσης, για την κατάθεση απόψεων και  ερωτήσεων. 

 

Ο κύριος Μπούρας - εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων και Κηδεµόνων θέτει το 

ερώτηµα αν θα πραγµατοποιηθούν και νέες συνεδρίασης της ∆ηµοτικής Επιτροπής 

∆ιαβούλευσης σχετικά µε την τροποποίηση του Γ.Π.Σ. 

 

Ο κ. Πέππας σε απάντηση του ερωτήµατος του κ.Μπούρα αναφέρει ότι η επιτροπή 

θα συνεδριάσει όσες φορές χρειαστεί, προκειµένου να ενηµερωθούν τα µέλη για την 

πορεία της διαδικασίας. 
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Η κυρία Μπογδάνου – εκπρόσωπος του Συλλόγου «ΑΘΜΟΝΕΩΝ» θέτει το 

ερώτηµα αν µπορούν να ενηµερωθούν για τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και για τις 

προτάσεις των υπηρεσιών του ∆ήµου.  

 

Ο κ. Τσιτσιµπάσης διευκρινίζει ότι η ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας βρίσκεται στην διάθεση 

των φορέων και των κατοίκων τις πόλης και ότι δεν υπάρχουν προτάσεις από 

πλευράς ∆ήµου. Η µη έναρξη της διαδικασίας τροποποίησης του Γ.Π.Σ. σηµαίνει 

αυτοδικαίως ότι θα είναι δεσµευτικός ο Ν. 2508/1997, ΦΕΚ 124Α, µετά το πέρας της 

5ετίας (ήτοι 08-08-2018). 

 

Η κυρία Βενάρδου – εκπρόσωπος του Εξωραϊστικού – Πολιτιστικού  Συλλόγου 

«Ζωοδόχου Πηγής»  Ψαλιδίου Αµαρουσίου, αναφέρει ότι δεδοµένης της µείωσης 

του πληθυσµού της πόλης, σύµφωνα µε την τελευταία καταγραφή αλλά και του προς 

ψήφιση νοµοσχεδίου του ΥΠΕΚΑ, το οποίο αυτή τη στιγµή βρίσκεται σε δηµόσια 

διαβούλευση, δεν δικαιολογείται η τροπολογία του Γ.Π.Σ. αφού πολλές από τις 

διατάξεις του προς ψήφιση νοµοσχεδίου είναι απόλυτα δεσµευτικές και προς το 

χειρότερο παραδείγµατος χάριν σε περιοχές που έχουν χρήση αµιγούς κατοικίας θα 

επιτρέπονται καταστήµατα χωρίς περιορισµό τετραγωνικών µέτρων ή σε περιοχές 

γενικής κατοικίας θα επιτρέπεται η λειτουργία ΚΤΕΟ, Κλινικών κ.λ.π. Εποµένως 

αναρωτιέται γιατί να ξεκινήσει µία τέτοια διαδικασία;   

 

Ο κ. Τσιτσιµπάσης καταθέτει την άποψη των υπηρεσιών, οι οποίες διαφωνούν µε το 

Υπουργείο ως προς το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.    

 

Ο κύριος Μπούρας - εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων και Κηδεµόνων συµφωνεί 

µε την κα Βενάρδου αλλά και µε τις υπηρεσίες και θεωρεί ότι οι όροι που θέτει το 

Υπουργείο θα είναι δυσµενέστεροι των ισχυόντων και η Ένωση είναι αντίθετη ως 

προς αυτούς.  

 

Ο κύριος Αρβανιτάκης – εκπρόσωπος του Εξωραϊστικού – Πολιτιστικού  

Συλλόγου «Ζωοδόχου Πηγής»  Ψαλιδίου Αµαρουσίου, απευθυνόµενος στον κ. 

Πέππα αναφέρει ότι άλλοι ∆ήµοι έχουν τοποθετηθεί επί του θέµατος και έχουν λάβει 

σχετικά ψηφίσµατα.  
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Ο κύριος Πέππας θα µεταφέρει το αίτηµα στον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 

Ο κύριος Κωστούλας – εκπρόσωπος του Εξωραϊστικού – Πολιτιστικού  

Συλλόγου «Ζωοδόχου Πηγής»  Ψαλιδίου Αµαρουσίου, θεωρεί ιδιαίτερα σοβαρό 

το θέµα και ζητά από τον Πρόεδρο της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης να 

ενεργοποιηθούν όλοι οι φορείς της πόλης. Επίσης θέτει το ερώτηµα αν υπάρχει ή 

προβλέπεται από πλευράς ∆ήµου στρατηγική µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων;   

 

Ο κύριος Πέππας απαντώντας στο ερώτηµα του κ. Κωστούλα αναφέρει ότι θα το 

ελέγξει και θα ενηµερώσει.  

 

Ο κύριος Τσιτσιµπάσης, παρεµβαίνει λέγοντας ότι αν δεν υπάρχει και κριθεί 

αναγκαίο ο ∆ήµος θα προχωρήσει σε εκπόνηση αντίστοιχης µελέτης. 

 

Ο κύριος Σπαθόπουλος – εκπρόσωπος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου 

Κέντρου Αµαρουσίου «Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ», θεωρεί ότι έπρεπε να υπάρχει µελέτη και 

προγραµµατισµός και θέτει το ερώτηµα για ποίον λόγο ακυρώθηκε η τελευταία 

τροποποίηση του Γ.Π.Σ. από το  ΣτΕ; Επίσης θα ήθελε να γνωρίζει ποία είναι η 

πυκνότητα ανά κάτοικο, αν θα αλλάξει και πως αυξήθηκε κατά 40% ο πληθυσµός 

του Αµαρουσίου;  

 

Η τελευταία τροποποίηση του Γ.Π.Σ., αναφέρει ο  κύριος Τσιτσιµπάσης ακυρώθηκε 

ως προς τις επιχειρούµενες γενικές χρήσεις. Από την πυκνότητα των κατοίκων θα 

εξαρτηθεί και ο κοινωνικός εξοπλισµός (σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.) 

που θα πρέπει να διαθέτει κάθε πολεοδοµική ενότητα. 

 

Τέλος ο  κύριος Μπούρας - εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων και Κηδεµόνων, 

θεωρεί ότι στην προς σύσταση επιτροπή θα πρέπει να συµµετέχουν και φορείς της 

πόλης, ενώ επισηµαίνει την επικινδυνότητα του νοµοσχεδίου του ΥΠΕΚΑ για το 

Μαρούσι, το οποίο θα επιτρέπει και την δηµιουργία ιδιαίτερα υψηλών κτιρίων 

(ουρανοξύστες) καθώς και αύξηση κατά 40% των ηµιυπαίθριων χώρων. Σαφώς 

υπάρχουν και θετικές προτάσεις αλλά θα πρέπει να δοθεί µάχη από πλευράς ∆ήµου, 

φορέων, κατοίκων και δηµοτών.  
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Μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων και διαλογική συζήτηση µεταξύ των 

παρευρισκοµένων, τα µέλη της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης  

 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΝ ΘΕΤΙΚΑ 

για την έναρξη της διαδικασίας τροποποίησης του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου 

του ∆ήµου Αµαρουσίου και τον ορισµό επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων – 

απόψεων από ∆ηµοτικούς Συµβούλους και Υπηρεσιακούς Παράγοντες του ∆ήµου 

Αµαρουσίου. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 
 

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 
 
ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Εξωραϊστικός – Πολιτιστικός Σύλλογος Αµαρουσίου 
2. Σώµα Ελληνικού Οδηγισµού 
3. Περιβαλλοντικός Σύλλογος Κέντρου Αµαρουσίου «Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ» 
4. Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγ/ Φιλοθέης Αµαρουσίου «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 
5. Εξωραϊστικός -Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Λέσβου  
6. Σύλλογος «ΑΘΜΟΝΕΩΝ» 
7. Εξωραϊστικός – Εκπολιτιστικός Σύλλογος «Ο ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ» 
8. Εξωραϊστικός – Πολιτιστικός Σύλλογος «Ζωοδόχου Πηγής»  Ψαλιδίου 

     Αµαρουσίου. 
9. Ένωση Γονέων και Κηδεµόνων 


