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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΩΝ  Ο.Τ 44/88, 45/88, 46/88 & 76/88 ΤΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΕΠΟΛΙΩΝ 

Στην πρόταση ανάπλασης έχουν τηρηθεί οι όροι δόμησης του ΦΕΚ 400/18-10-2012, με το οποίο
εγκρίθηκε  η  τροποποίηση  του  ρυμοτομικού  σχεδίου  του  Δήμου  Αθήνας,  οι  οποίοι  είναι:
συντελεστής  κάλυψης  0,4  ,  συντελεστής  δόμησης  0,8.  Επίσης  οι  θέσεις  στάθμευσης  που
προτείνονται  είναι  διαστάσεων  2,80  m πλάτους  και  5,65  m μήκους,  επιφάνειας  15,82m2,  με
διάδρομο ελιγμών πλάτους 6,00 m.

Στο  Δημόσιο  Χώρο  (σύμφωνα  με  το  Απόσπασμα  Πολεοδομικού  Σχεδίου  ΥΠΕΚΑ  2015)  της
Λεωφόρου Κηφισού και  Δυρραχίου,  επιφάνειας περίπου 5.500  m2,  προτείνουμε την κατασκευή
πενήντα μιας θέσεων στάθμευσης όπου θα παρεμβάλλονται παρτέρια με δέντρα και μεσαίου ύψους
φύτευση, όπως φαίνεται στο σχέδιο.  Επίσης,  προτείνουμε την κατασκευή Πάρκου Κατοικίδιων,
επιφάνειας  περίπου 1.600  m2  ,το οποίο  θα πληρεί  τις προδιαγραφές  του νόμου 4235/14,  ΦΕΚ
32/11-02-2014. Τέλος, προτείνουμε την κατασκευή ποδηλατικής διαδρομής, η οποία θα ξεκινάει
από  την οδό Δυρραχίου με πλάτος   2,50  m, θα συνεχίζει  στο χώρο του πρώην εργοστασίου
ΒΟΤΡΥΣ και θα κάνει κυκλική διαδρομή στο χώρο του  πρώην εργοστασίου ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ. Επίσης,
προτείνουμε  μελλοντική  διαδρομή  η  οποία  θα  διασχίζει  κάθετα  την  οδό  Αυλώνος  και  θα
κατευθύνεται  προς  το  Αθλητικό  Κέντρο του  πρώην  εργοστασίου  ΑΤΛΑΣ.  Σε  όλο  το  χώρο
προτείνουμε  επαρκή  φωτισμό  βάση  αντίστοιχης  μελέτης,  φύτευση  και  κατασκευή  νέων
πεζοδρομίων.

Στον  κατειλημμένο  χώρο  από  τα  ΣΙΛΟ ΞΟΥΡΗ,  επιφάνειας  περίπου  1.800  m2,  για  τον οποίο,
σύμφωνα  με  τη  Διεύθυνση  Σχεδίου  Πόλεως  έχει  συνταχθεί  η  13/88  πράξη  αναλογισμού
αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησιών για τη διάνοιξη του υπόλοιπου της οδού Γράμμου
(εκκρεμεί αίτημα για αντίγραφο προς το Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών με την Α.Π. 237/9-11-
2020 επιστολή μας), και η 98/63 πράξη αναλογισμού αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησιών,
για τη διάνοιξη της οδού Γράμμου από το ΥΠΕΝ (ΥΠΕΧΩΔΕ), όπως είναι σήμερα, (Έγγραφο Δ/νσης
Δημοτικής Περιουσίας Τμήμα Απαλλοτριώσεων-Αγορών Δήμου Αθηναίων Α.Π 82177/19-06-2002),
προτείνουμε την διάνοιξη της οδού Γράμμου και τη μετατροπή της σε οδό ήπιας κυκλοφορίας, την
κατασκευή δεκαέξι θέσεων στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής και τη
διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου σε χώρο άθλησης με υπαίθρια όργανα γυμναστικής,  με
δέντρα και μεσαίου ύψους φύτευση και επαρκή φωτισμό, βάση αντίστοιχης μελέτης.  

Στο  χώρο  του  πρώην  εργοστασίου  ΒΟΤΡΥΣ,  επιφάνειας  περίπου  13.500  m2,  ο  οποίος  είναι
απαλλοτριωμένος από την ΚΤΥΠ Α.Ε. σύμφωνα με τα ΦΕΚ 752/16-07-2003 και ΦΕΚ 1289/23-08-
2004,  και  χαρακτηρισμένος  ως  χώρος  εκπαίδευσης  σύμφωνα  με  το  ΦΕΚ  400/18-10-2012,
προτείνουμε την κατασκευή του 9ου ΕΠΑΛ σε επιφάνεια περίπου 5.000  m2,  με κάλυψη 1.600
m2,την  κατασκευή  ανοιχτού  γηπέδου  μπάσκετ  επιφάνειας  364  m2  και  διαμόρφωση  του
περιβάλλοντα χώρου με φύτευση και επαρκή φωτισμό. Προτείνουμε την κατασκευή των, 32ου και
89ου,  νηπιαγωγείων  σε  επιφάνεια  περίπου  900  m2 με  κάλυψη  310 m2  και  διαμόρφωση του
περιβάλλοντα χώρου με φύτευση και επαρκή φωτισμό. Επίσης, προτείνουμε την αναστύλωση και
επισκευή του διατηρητέου κτιρίου, κάλυψης 2.123,56 m2 συμπεριλαμβανομένου και του αίθριου,
και την στέγαση Πολιτιστικού Κέντρου και Εργαστηρίων Εικαστικών Τεχνών με την επιμέλεια και



ευθύνη λειτουργίας του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας (ΝΠΔΔ), και την κατασκευή
δώδεκα  θέσεων  στάθμευσης  για  την  εξυπηρέτηση  του  προσωπικού  των  υπηρεσιών  και  των
κατοίκων της περιοχής. Τέλος, προτείνουμε τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου με δέντρα,
μεσαίου  ύψους  και  χαμηλή  φύτευση,  επαρκή  φωτισμό,  σύμφωνα  με  αντίστοιχη  μελέτη.  Οι
παραπάνω προτάσεις για το χώρο του «ΒΟΤΡΥΣ» συμβαδίζουν απόλυτα με την απόφαση 1140-19
του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Αθήνας,  στη  οποία  ψηφίστηκε  ομόφωνα  η  χρήση  του  χώρου
αποκλειστικά σαν χώρο εκπαίδευσης, αθλητισμού και προστασίας των μνημείων της περιοχής ενώ
συμβαδίζει με το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Αθηναίων και ΚΤΥΠ Α.Ε (17η/2020-14ο) που
ορίζει τη συνεργασία των δύο φορέων και την επίτευξη των στόχων που θέτουν στους τομείς α)
των  εκπαιδευτικών  υποδομών,  β)  της  αναβάθμισης  του  αστικού  τοπίου,  γ)  της  κοινωφελούς
δράσης  και  δ)  του  πολιτισμού  και  της  άθλησης  εντός  των  διοικητικών  ορίων  της  πόλης  των
Αθηνών.

Παράλληλα με τα παραπάνω, στα πλαίσια της ανάπλασης, ζητάμε διαπλάτυνση του πεζοδρομίου,
ελεύθερη  στάθμευση  και  εργασίες  αποκατάστασης  του  χρόνιου  προβλήματος  συσσώρευσης
ομβρίων υδάτων επί της οδού Σιώκου.

Στην οδό Αυλώνος, προτείνουμε την κατασκευή  διαβάσεων πεζών με φωτεινή σήμανση, στο ύψος
του Παιδικού Σταθμού της οδού Σιώκου και του Πεζόδρομου της οδού Δελή, και την κατασκευή
τριάντα θέσεων στάθμευσης κατά μήκος της, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής.
Δεν προτείνουμε την διαπλάτυνση της οδού Αυλώνος λόγω των δέντρων μεγάλης ηλικίας, τα οποία
υπάρχουν κατά μήκος της τα οποία δεν πρέπει να χαθούν. 

Στο χώρο του πρώην εργοστασίου ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ, επιφάνειας περίπου 4.500  m2, ιδιοκτησίας του
Δήμου Αθήνας, ο οποίος είναι χαρακτηρισμένος ως χώρος πρασίνου σύμφωνα με το ΦΕΚ 400/18-
10-2012, και απαλλοτριωμένο σύμφωνα με το ΦΕΚ 240/18-10-2018, προτείνουμε την κατεδάφιση
των τεσσάρων κτιρίων, της ρυμοτομούμενης μάντρας και της βάσης οπλισμένου σκυροδέματος,
που υπάρχουν στο χώρο,  και  την κατασκευή πάρκου με ψηλή φύτευση,  επαρκή φωτισμό και
πεζόδρομο. Επίσης, προτείνουμε την κατασκευή Παιδικής Χαράς, επιφάνειας περίπου 350  m2 , η
οποία θα πληρεί τις προδιαγραφές των Υπουργικών Αποφάσεων  27934/ΦΕΚ Β 2029/25.07.2014
και 28492/2009 (Β' 931).

Τέλος, ζητάμε την απαλλοτρίωση οικοπέδου επιφάνειας περίπου 400 m2, επί των οδών Δυρραχίου
και Λεωφόρου Κηφισού, για την κατασκευή χώρου πρασίνου.

Για να εκπληρωθεί η ουσία της ανάπλασης θεωρούμε ότι όλοι οι χώροι θα πρέπει να να είναι ενιαίοι
και  αδιάσπαστοι  με ελεύθερη πρόσβαση και χωρίς  περιφράξεις  δημιουργώντας ένα λειτουργικό
σύνολο με επαρκή φωτισμό, συντήρηση, καθαρισμό και φύλαξη, όπου απαιτείται.

Για τη Διοίκηση
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