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Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
Από το πρακτικό 3 της  26/02-2021 

  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλελέρ 

Αριθμ.Απόφασης  27/2021 

                                                                                        ΠΕΡΙΛΗΨΗ                                                                                     
Έγκριση τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Νίκαιας στα Ο.Τ. 8Ε, Ο.Τ.8Ζ και Ο.Τ. 7Α με 

την κατάργηση δρόμου για τη δημιουργία νέου σχολείου και τον χαρακτηρισμό χώρου παιδικής χαράς.. 

Στη Νίκαια και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 25 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021 

ημέρα της εβδομάδας  Πέμπτη  και ώρα 19.00  συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από 

την αριθμ. 2765/2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που δόθηκε στον 

καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους   και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του 

Δήμου ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  σύμφωνα με ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ./20764 

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και κατόπιν των  όσων  προβλέπονται από το 

άρθρο 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του  ν. 4555/2018, β. Το 

άρθρο 10 παρ. 1 της από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της 

ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του(άρθρο 10) (ΦΕΚ Α΄ 55) και   γ. την με αρ. Πρωτ. 

18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6 1ΑΔ) εγκύκλιο του Υπουργείου  Εσωτερικών. 

Αφού διαπιστώθηκε πως υπάρχει η νόμιμη απαρτία δηλαδή:        
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.- Βαρδακούλης Αχιλλεύς 1. Ρεντζιάς Αντώνιος 

2.- Χλιάπη Γκουνιαρούδη Βασιλική 2. Χατζούλης Χρήστος 
3.- Καλέτσιος Σπυρίδων 3. Πινάκα Ιωάννα 
4.- Χατζούλης Αχιλλέας 4. Μούσιος Αθανάσιος 
5.- Χονδρονάσιος Αλέξανδρος  
6. Νταφόπουλος Σωτήριος  

7. Φιλιππούλης Κων/νος  

8.- Μπακαλόπουλος Ιωάννης  

9. Κουκούτσης Ιωάννης  

10. Ζωιοπούλου Χριστοδουλου Ελένη  

11- Τσινούλης Τριαντάφυλλος  

12.- Χατζηκωνσταντίνου Κων/νος  

13.- Μούσιος Απόστολος  

14. Ακριβούλης Γεώργιος  

15. Ανυφαντή-Οικονόμου Ζωή  

16.Ζαχαριάς Ιωάννης  

17 Νανούλης Θεοφάνης  

18.Φασφαλής Αντώνιος  

19 Καρυούδης Γεώργιος  

20. Μακρόπουλος Αθανάσιος  

21.- Χατζούλης Βασίλειος  

22.-Αγγελουσόπουλος Αθανάσιος  

23.Σταμουλάκης Βασίλειος  

ΑΔΑ: Ψ17ΙΩΕΝ-ΖΗΛ



 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αθανάσιος Γ. Νασιακόπουλος 

Επίσης παρίσταντο και ο Τσιγάρας Αθανάσιος και Βησσαρόπουλος Βασίλειος  υπάλληλοι του Δήμου 

υπεύθυνοι για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναφερόμενος στο 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο 

στον Αντιδήμαρχο Χατζούλη Αχιλλέα ο οποίος ανέφερε ότι: 

Θέτουμε υπόψη σας τα παρακάτω: 

Από τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν.Δ. της 17-7-1923 «Περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π.» 

καθώς και της υπ’ αριθμ. 1/1961 Εγκυκλίου του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσιών Έργων (Υπηρεσία 

οικισμού) προκύπτει  ότι οι τροποποίηση εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων γίνεται ύστερα από 

γνωμοδότηση του οικείου Ο.Τ.Α. 

Με την αριθμ. 6/07.12.2017 απόφαση της κοινότητας Νίκαιας υποδείχθηκε χώρος για την ανέγερση νέας 

σχολικής μονάδας (Δημοτικό Σχολείο) που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του οικισμού. Με το από 03.08.2020 

Πρακτικό της η Επιτροπή του άρθρου 18 του Ν. 3467/2006 «Θέματα Σχολικής Στέγης και Μαθητικών 

Κατασκηνώσεων» (ΦΕΚ 128Α/06) που συγκροτήθηκε με την αρ. 9825/10-06-2020 Απόφαση Δημάρχου 

Κιλελέρ έκρινε ομόφωνα ως κατάλληλο για την ανέγερση νέου Διδακτηρίου (Δημοτικό Σχολείο) Νίκαιας το 

χώρο που οριοθετείται από τις οδούς, βόρεια  από την οδό Αθ. Διάκου, ανατολικά από την οδό Γεωργιάδου, 

νότια από  την οδό Σωκράτους και δυτικά από την οδό Κωστή Παλαμά με την προϋπόθεση της έκδοσης 

τοπικού ρυμοτομικού και τον ταυτόχρονο καθορισμό επαρκών ειδικών όρων δόμησης.  Επειδή στην περιοχή 

ισχύει εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο απαιτείται η τροποποίησή του.  

Στην περιοχή και στο Ο.Τ. 7Α υφίσταται παιδική χαρά σε χώρο που γειτνιάζει με τον προαναφερθέν χώρο η 

οποία κατασκευάστηκε το έτος 2012.Για την λήψη άδειας λειτουργίας της παιδικής χαράς απαιτείται ο 

χαρακτηρισμός του χώρου ως χώρος παιδικής χαράς. 

Η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου έγκειται 

α. στην ενοποίηση των Ο.Τ. 8Ζ και Ο.Τ. 8Ε σε ένα Ο.Τ. 8Ε με την κατάργηση του δρόμου μεταξύ των και ο 

χαρακτηρισμός του χώρου του νέου ΟΤ 8Ε σε χώρο Δημοτικού σχολείου καθώς και  

β. στον χαρακτηρισμό του Ο.Τ.7Α σε χώρο Παιδικής Χαράς 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: 

1.τις διατάξεις των άρθρων 1 και 70 του Ν Δ/τος της 17-7-1923 (ΦΕΚ 228 Α) σύμφωνα με τις οποίες η 

τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης  , πρέπει να είναι προσηκόντως αιτιολογημένη και να αποβλέπει 

στην εξυπηρέτηση κοινής ανάγκης ,από άποψη υγιεινής ,ασφάλειας, αισθητικές, οικονομίας, κυκλοφορίας 

κλπ., της πόλης και στην αρτιότερη πολεοδομική διαρρύθμιση αυτής  

2.Τις υπ’άρ 2300/83 και 3190/83 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας σύμφωνα με τις οποίες η 

τροποποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων πρέπει να αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση του δημοσίου 

συμφέροντος από πλευράς ικανοποίησης καθαρώς πολεοδομικών αναγκών και να δικαιολογείται από την 

συνδρομή κοινής ανάγκης 

3.Την ανάγκη ανέγερσης νέου Δημοτικού Σχολείου 

4. Την ανάγκη έκδοσης άδειας λειτουργίας της υφιστάμενης παιδικής χαράς 

5.Το γεγονός ότι η προτεινόμενη τροποποίηση αποβλέπει 

α. στην εξυπηρέτηση κοινής ανάγκης από άποψη οικονομίας, υγιεινής, ασφάλειας, , κυκλοφορίας και 

αισθητικής  

β. στη βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος και την κάλυψη των αναγκών σχολικής στέγης  

γ. στην επαύξηση των κοινοχρήστων χώρων 

 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την αριθμ. 3/2021 απόφασή της εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο 

την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Νίκαιας με την ενοποίηση των 

Ο.Τ. 8Ζ και Ο.Τ. 8Ε σε ένα Ο.Τ. 8Ε με την ταυτόχρονη κατάργηση του δρόμου μεταξύ των και τον 

χαρακτηρισμό του χώρου του νέου ΟΤ 8Ε σε χώρο Δημοτικού σχολείου καθώς και  στον χαρακτηρισμό 

του Ο.Τ.7Α σε χώρο Παιδικής Χαράς. 

ΑΔΑ: Ψ17ΙΩΕΝ-ΖΗΛ



 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, είδε την αριθμ.3/2021 απόφαση 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , τις παραπάνω διατάξεις και μετά διαλογική συζήτηση. 

 

                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΙ την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Νίκαιας με την ενοποίηση των 

Ο.Τ. 8Ζ και Ο.Τ. 8Ε σε ένα Ο.Τ. 8Ε με την ταυτόχρονη κατάργηση του δρόμου μεταξύ των και τον 

χαρακτηρισμό του χώρου του νέου ΟΤ 8Ε σε χώρο Δημοτικού σχολείου καθώς και  στον χαρακτηρισμό 

του Ο.Τ.7Α σε χώρο Παιδικής Χαράς. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 27/2021 

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται:                

 Ο Πρόεδρος                                               Ο Δήμαρχος                                            Τα Μέλη                                                                                

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. 

 

 

 

ΚΑΛΕΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

 

ΑΔΑ: Ψ17ΙΩΕΝ-ΖΗΛ
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