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Αθήνα …01/02/2021…...

Προς                                                       Κοινοποιήση                                            

Δήμο Αθηναίων                                        Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής                             
Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως                    Διεύθυνση Δόμησης
και Αστικού Περιβάλλοντος                    Διεύθυνση Οδοποιίας, Αποχέτευσης 
                                                                  και Κοινοχρήστων Χώρων 
                                                                  Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας 
                                                                  Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας 
                                                                  Διεύθυνση Οικονομικών 

Συνημμένα                                                                  

• Τοπογραφικό Διάγραμμα Πρότασης Ανάπλασης    
• Τεχνική Έκθεση Πρότασης Ανάπλασης                                                                         
• ΦΕΚ 400/18-10-2012 και Διάγραμμα
• 98/63 πράξη αναλογισμού αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησιών και 

διάγραμμα
• Έγγραφο Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας Τμήμα Απαλλοτριώσεων-Αγορών Δήμου

Αθηναίων Α.Π 82177/19-06-2002
• ΦΕΚ 752/16-07-2003
• ΦΕΚ 1289/23-08-2004
• Απόφαση 1140-19 του Δημοτικού Συμβουλίου Αθήνας
• Ηερήσια Διάταξη 17η/2020-14ο  ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟ 6
• ΦΕΚ 240/18-10-2018
• Κοινό Δελτίο Τύπου ΕΕΤΕ & Ε.Ε.Σ. “Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ”
• Φωτογραφίες

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΩΝ  Ο.Τ 44/88, 45/88, 46/88 & 76/88 ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΕΠΟΛΙΩΝ 

Κυρίες & Κύριοι,

Σας  καταθέτουμε  μία  σύγχρονη  και  ολοκληρωμένη  πρόταση για  τα  οικόπεδα  «ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ,
«ΒΟΤΡΥΣ»  και  τους  λοιπούς  αδόμητους  χώρους  που  βρίσκονται  μεταξύ  των  οδών  Σιώκου,
Αυλώνος, Καλαμά, Γράμμου, Λέλας Καραγιάννη & Εθνικής Οδού στα Σεπόλια!
Με την πρότασή μας αυτή, η οποία είναι τεκμηριωμένη και έγκυρη, εκφράζουμε την αγωνία μας να
λυθούν,  επιτέλους, χρόνια  προβλήματα  στην  περιοχή  μας,  που  οφείλονται  σε  ελλείψεις  και
απραξίες του Κράτους & της Τοπικής Διοίκησης, και το όραμά μας για μία όμορφη και ανθρώπινη
γειτονιά. 
Προϋποθεση για τα παραπάνω είναι οι χώροι του «ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ», του «ΒΟΤΡΥΣ» και τα υπόλοιπα
αδόμητα οικόπεδα να μη παραμείνουν «σκουπιδότοποι»,  να μη παραδοθούν σε επιχειρηματικά



συμφέροντα αλλά να δημιουργηθούν χώροι πρασίνου, άθλησης & εκπαίδευσης, κέντρο πολιτισμού
και άλλες υποδομές που θα ανταποκρίνονται στις εργατικές-λαϊκές ανάγκες!

Γενιές  και  γενιές  κατοίκων  στα  Σεπόλια  έχουν  γνωρίσει  την  απαξίωση.  Χιλιάδες  παιδιά
γεννήθηκαν, μεγάλωσαν και τώρα κάνουν τις δικές τους οικογένειες στην περιοχή και δεν έχουν
απολαύσει τα αυτονόητα.
Ο  Σύλλογός  μας  έχει  συγκεντρώσει  ήδη,  παραπάνω  από  1000  υπογραφές  κατοίκων  που
υποστηρίζουν αυτά τα αιτήματα! 
Έχουν πραγματοποιηθεί 2 μαζικές συγκεντρώσεις κατοίκων την τελευταία διετία και εκατοντάδες
κινητοποιήσεις, παρεμβάσεις, συλλογές υπογραφών, επιστολές και άλλα πολλά, τα προηγούμενα
30 χρόνια!
Επίσης ο Σύλλογός μας την τελευταία διετία έχει πάρει το λόγο 2 φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο
Αθήνας παρουσιάζοντας αυτά τα αιτήματα!

Η πρότασή μας προβλέπει τα παρακάτω, τα οποία αποτυπώνονται σε Τοπογραφικό Διάγραμμα και
περιγράφονται  σε  Τεχνική  Έκθεση, και έχει  λάβει  υπόψη  τους  πολεοδομικούς  κανόνες  και  το
νομικό πλαίσιο:

• ΑΜΕΣΗ δημιουργία πάρκου υψηλού πρασίνου στο «ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ».

• Κατασκευή του 9ου ΕΠΑΛ σε τμήμα του οικοπέδου του «ΒΟΤΡΥΣ».

• Κατασκευή δύο νέων νηπιαγωγείων (32ου & 89ου) σε τμήμα του οικοπέδου του «ΒΟΤΡΥΣ».

• Προστασία, αναστύλωση & ανάδειξη των, χαρακτηρισμένων ως «μνημεία», βιομηχανικών

κτιρίων του «ΒΟΤΡΥΣ» και στέγαση εκεί ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

με  την  ευθύνη  λειτουργίας  και  την  επιμέλεια  του  Επιμελητηρίου  Εικαστικών  Τεχνών

Ελλάδας.

• Αθλητικούς χώρους, υπαίθρια όργανα γυμναστικής και ποδηλατική διαδρομή.

• Ενιαίο και αδιάσπαστο ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ με επαρκή πεζοδρόμια, φωτισμό, χώρους πρασίνου

και χώρους στάθμευσης σε όλη την έκταση.

• Σύγχρονο & οργανωμένο «πάρκο» για κατοικίδια ζώα

• Διάνοιξη της οδού Γράμμου και μετατροπή της σε οδό ήπιας κυκλοφορίας.

ΖΗΤΑΜΕ  ΝΑ  ΜΕΛΕΤΗΣΕΤΕ  ΤΗΝ  ΠΡΟΤΑΣΗ  ΜΑΣ  ΚΑΙ  ΝΑ  ΟΡΙΣΕΤΕ  ΚΛΙΜΑΚΙΟ  ΑΡΜΟΔΙΩΝ  ΜΕ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ,  ΕΤΣΙ  ΩΣΤΕ  ΑΜΕΣΑ  ΝΑ  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ  ΑΥΤΟΨΙΑ  ΣΤΟΥΣ  ΧΩΡΟΥΣ  ΚΑΙ
ΕΠΙΙΤΟΠΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ!

 Με τιμή,

Για τη Διοίκηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

           ΜΠΕΝΑΤΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ          ΑΥΓΙΚΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ


