
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ 
 
 
ΑΘΗΝΑ                    : 3.4.2019 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ          : 3η 
ΠΡΑΞΗ                    : 22 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ            : Ε. Κλαμπατσέα 
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ   : Α. Αλεφάντη, Θ. Γαλάνη, Ε. Χολέβα (κωλυομένου του τακτικού 

μέλους), Ε. Μπακογιάννης, Ι. Μαχαιρίδης  
   
 
 
ΘΕΜΑ : Προέγκριση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) για τη μετεγκατάσταση του Καζίνο 

Πάρνηθας από τον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας. 
 
 

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η  
 
 
Παρευρέθηκαν :  
(α) από το Δήμο Αμαρουσίου ο κ. Ζήκος Αντιδήμαρχος και η κα Χαλιώτη υπεύθυνη Δημοσίων 
Σχέσεων (υπόμνημα με υπ’αρ. 18059/2019/3.4.2019 – αρ.πρ. ΚΕΣΥΠΟΘΑ 67/3.4.2019),  
(β) μέλη του Δ.Σ. Αμαρουσίου της Μείζονος Μειοψηφίας κ. Μαγιάκης, κα Ψάλτη, κ. Κούκουζας, 
κ. Σπυρόπουλος και κα Διακολιού (υπόμνημα αρ.πρ. ΚΕΣΥΠΟΘΑ 68/3.4.2019),  
(γ) από το Δήμο Χαλανδρίου ο κ. Γερολυμάτος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών (υπόμνημα 
αρ.πρ. ΚΕΣΥΠΟΘΑ 69/3.4.2019),  
(δ) μέλη του Δ.Σ. Χαλανδρίου της Μείζονος Μειοψηφίας κ. Καλομοίρης, κ. Θωμάς, κα Καρατζά, κ. 
Κούσης και κα Φασίτσα (υπόμνημα αρ.πρ. ΚΕΣΥΠΟΘΑ 70/3.4.2019),  
(ε) μέλος και γραμματέας του Δ.Σ. Λυκόβρυσης – Πεύκης κ. Κωνστάντος (υπόμνημα αρ.πρ. 
ΚΕΣΥΠΟΘΑ 71/3.4.2019),  
(στ) από το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Χαλανδρίου-Χολαργού-Βριλησσίων-Ψυχικού η κα 
Κουκούμα και ο κ. Μπέτσιας (υπόμνημα αρ.πρ. ΚΕΣΥΠΟΘΑ 72/3.4.2019) 
(ζ) από το Σύλλογο Γυναικών Χαλανδρίου (μέλος ΟΓΕ) η κα Μήτσου και η κα Κωνσταντινίδου 
(υπόμνημα αρ.πρ. ΚΕΣΥΠΟΘΑ 72/3.4.2019) 
(η) από τον Εμπορικό Σύλλογο Αμαρουσίου ο κ. Νικολαράκος και ο κ. Μαραγκάκης (υπόμνημα 
αρ.πρ. ΚΕΣΥΠΟΘΑ 73/3.4.2019) 
(θ) από τον Εξωραϊστικό Σύλλογο Αγία Φιλοθέη Αμαρουσίου ο κ. Αρβανιτάκης και η κα 
Βερνάδρου (υπόμνημα αρ.πρ. ΚΕΣΥΠΟΘΑ 74/3.4.2019) 
(ι) από την Ένωση Συλλόγων Γονέων Αμαρουσίου ο κ. Μπούρας (υπόμνημα αρ.πρ. ΚΕΣΥΠΟΘΑ 
75/3.4.2019) 
(ια) από την Ένωση Κρητών Αμαρουσίου ο κ. Σηφάκης (υπόμνημα αρ.πρ. ΚΕΣΥΠΟΘΑ 75/3.4.2019) 
(ιβ) από τον Πολιτιστικό Περιβαλλοντικό Σύλλογο Νέου Αμαρουσίου ο κ. Σταμέλος 
(ιγ) από τον Σύνδεσμο Μικρασιατών Κωνσταντινουπολιτών Ρίζες ο κ. Καραμπουρνιώτης 
(ιδ) από τον Σύλλογο εργαζομένων Καζίνου Πάρνηθας ο κ. Ανδρούσος, ο κ. Τσουράπας και ο κ. 
Πραβητιανός, 
(ιε) από την εταιρεία ο κ. Δάνδολος και οι μηχανικοί κ. Χωμενίδης, κ. Τσαγκαράτος και κα 
Κουμανέλου. 
 Εξ αυτών, η πλειοψηφία ζήτησε αναβολή προκειμένου να ενημερωθούν για την τεχνική έκθεση 
και τα λοιπά στοιχεία καθώς έφτασαν στα χέρια τους μετά τις 27/3 ή και καθόλου. 
 



Το Συμβούλιο παρακολούθησε την παρουσίαση της από 21.3.2019 σχετικής εισήγησης της 
αρμόδιας Υπηρεσίας (Δ/νση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών & Περιαστικών Περιοχών του 
ΥΠΕΝ) και συνεκτιμώντας το ως άνω αίτημα αναβολής για ενημέρωση διέκοψε τη συζήτηση του 
θέματος και αποφάσισε τη συνέχισή της σε εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου οι αιτούντες 
την αναβολή να προσκομίσουν, αν το επιθυμούν, υπομνήματα με τις απόψεις τους. Επίσης το 
Συμβούλιο διαπίστωσε ότι κοινός τόπος όλων των ενδιαφερομένων που παρευρέθησαν στη 
σημερινή συνεδρίαση ήταν ο κυκλοφοριακός φόρτος που θα προκληθεί από την μεταφορά του 
καζίνο και των συνοδών χρήσεών του. Για το λόγο αυτό οι αιτούντες την προέγκριση καλούνται 
να προσκομίσουν συμπληρωματικά στοιχεία για τον τρόπο αντιμετώπισης της κυκλοφοριακής 
επιβάρυνσης. 
 
 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

Ε. ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ 

 
 

Χ. ΚΑΣΑΠΗ 
 


