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Συνεδρίαση 11η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 90/2021 

Σήμερα 28/4/2021, ημέρα Μ. Τετάρτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική 
συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: 
Presence.gov.gr, τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, 
κατά τις προβλέψεις των διατάξεων: Α) των παρ. 1 & 2 του άρθρου 167 του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-6-2010), όπως ισχύει, Β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55/τ. Α’/11-3-2020) και Γ) της υπ’ αριθμ. 
427/2020 εγκυκλίου της Δ/νσης Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του 
Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 
324620/22-4-2021 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου που 
κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 22/4/2021 αντίστοιχα, στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε 
καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς 
Συμβούλους. 

Θέμα 1ο Ε.Η.Δ. 

Ψήφισμα για τη στήριξη του αιτήματος των Δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού να 
παραμείνουν οι εγκαταστάσεις στο Θέατρο Βράχων πνεύμονας αναψυχής, 
αθλητισμού και πολιτισμού στις πόλεις τους. 
 

Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο ογδόντα πέντε 
(85) παρόντων επί συνόλου εκατόν ενός (101) Περιφερειακών Συμβούλων.  
 
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος, 
στην έναρξη της συνεδρίασης, ενημερώσε το Σώμα ότι προτείνεται από την 
επικεφαλής της παράταξης «Δύναμη Ζωής» κ. Ρ. Δούρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 
παρ. 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 
1497/τ. Β’/17-06-2011), η έκδοση ψηφίσματος, ως εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα, για 
τη στήριξη του αιτήματος των Δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού να παραμείνουν οι 
εγκαταστάσεις στο Θέατρο Βράχων πνεύμονας αναψυχής, αθλητισμού και πολιτισμού 
στις πόλεις τους. 
 
Κατόπιν ο Πρόεδρος ζήτησε την έγκριση του Σώματος για την ένταξη προς συζήτηση 
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της ανωτέρω πρότασης ψηφίσματος στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης 
 
Αποφασίστηκε ομόφωνα,  δυνάμει της παρ. 1, άρθρου 101 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 
133/τ. Α’/19-7-2018), η έκδοση ψηφίσματος και η ένταξη του, ως εκτός ημερησίας 
διάταξης θέμα, προς συζήτηση στη συνεδρίαση και συγκεκριμμένα μετά το πέρας της 
ημερήσιας διάταξης. 
 
Οι συμμετέχοντες/παρόντες και μη συμμετέχοντες/απόντες στη συζήτηση του 
συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Συμμετέχοντες/Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης Γεώργιος 
 
Ο Πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος 
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος 
Ο Γραμματέας κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων 
 
Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Δημόπουλος Γεώργιος, Νάνου Δήμητρα, 
Κεφαλογιάννη Λουκία, Λεωτσάκος Ανδρέας, Αντωνάκου Σταυρούλα, 
Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη Βασιλική (Βάσω), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Αυγερινός 
Αθανάσιος. 
 
Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη 
Αικατερίνη, Βαθιώτης Αθανάσιος, Βιδάλη Μαρία (Μαίρη) Γιαννακόπουλος Βασίλειος, 
Κόκκαλης Βασίλειος, Κουρή Μαρία, Μελάς Σταύρος, Πέππας Νικόλαος. 
 
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: 
Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, 
Αγγέλης Σπυρίδων, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αγγουράς 
Κων/νος, Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), Αθανασίου Μάριος, Αλεβιζόπουλος 
Γεώργιος, Αλεβίζος Παναγιώτης, Αλεξανδράτος Χαράλαμπος, Αλμπάνης Ευάγγελος, 
Αλυμάρα Σοφία, Αναγνωστόπουλος Μάρκος, Αναστασοπούλου Στυλιανή, 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Ασημακόπουλος Παναγιώτης, Αυγερινού Αφροδίτη, 
Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαλαβάνη Στυλιανή, Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή, Βάρσου 
Μαργαρίτα, Βασιλοπούλου Ελένη, Βενιεράτος Διονύσιος, Βερελή Βασιλική (Βάσω), 
Βίτσας Κωνσταντίνος, Βλάχος Γεώργιος, Βλάχου Γεωργία, Βοϊδονικόλας Σταύρος, 
Γεωργόπουλος Γεώργιος, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος (Μάκης), Γρηγορίου Ηλίας, 
Δαλιάνη Φωτεινή, Δασκαλοπούλου Σπυριδούλα, Δημητρίου Γεώργιος, Δούρου Ειρήνη 
(Ρένα), Ευσταθόπουλος Σπυρίδων, Ζέρβα (Διαμάντη) Μαρία, Θεοχάρη Αικατερίνη 
(Καίτη), Καραμάνος Χρήστος, Κατρανίδου Αναστασία (Νατάσα), Κατριβάνος 
Γεώργιος, Κατσιγιάννης Αθανάσιος, Κατσικάρης Δημήτριος, Κατωπόδη Ζωή (Ζέτα), 
Κεχρής Ιωάννης, Κοροβέσης Στυλιανός, Κοσμίδη Ευρώπη, Κούρτης Ανδρέας, 
Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Λάσκαρη-Κρασοπούλου Βασιλική, 
Λεονάρδου Πολυτίμη, Λογοθέτη Αικατερίνη (Κατερίνα), Λυμπέρη Ελένη - Κωνσταντίνα 
('Ελενα), Μεθενίτης Σωτήριος, Μεθυμάκη Άννα, Μίχας Λεωνίδας, Μπαλάφας 
Γεώργιος, Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μπενετάτος Στυλιανός, 
Παναγιώτου Κωνσταντίνος, Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπαδάκης Νικόλαος, Παππά 
Παναγιώτα, Παππάς Στέφανος, Πρωτούλης Ιωάννης, Ρασσιάς (Ρώμας) Χαράλαμπος 
(Χάρης), Σγουρός Ιωάννης, Σιώρας Ηλίας, Σμέρος Ιωάννης, Τατάγια Χριστίνα, 
Τζήμερος Γλαύκος-Αθανάσιος, Τημπλαλέξης Γρηγόριος, Τουλγαρίδης Κωνσταντίνος, 
Τσίχλη Μαριάνα, Χατζηπέρος Παναγιώτης, Χρονοπούλου Νίκη. 
 
 
 



3 

 

Μη συμμετέχοντες/Απόντες:  
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:  
Αλεξίου Ελισσάβετ, Ανδρεάκος Δημήτριος, Αποστολόπουλος Εμμανουήλ, Καλογήρου 
Φανή (Φαίη) – Χριστίνα. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ.  
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία. 
 
O Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος 
έδωσε το λόγο στην Περιφερειακή Σύμβουλο της παράταξης «Δύναμη Ζωής» κ. Ε. 
Βασιλοπούλου  η οποία έθεσε υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου και ανέπτυξε 
την υπ΄αριθμ. πρωτ. 43/28-4-2021 εισήγηση-πρόταση της παράταξής της, ως κάτωθι, 
για την έκδοση ψηφίσματος στήριξης του αιτήματος των Δήμων Βύρωνα και Δάφνης-
Υμηττού να παραμείνουν οι εγκαταστάσεις στο Θέατρο Βράχων πνεύμονας αναψυχής, 
αθλητισμού και πολιτισμού στις πόλεις τους: 
 
«Πριν λίγες ημέρες δημοσιοποιήθηκε η απόφαση του Εφετείου Αθηνών, η οποία 
κατοχυρώνει τον χώρο του Θεάτρου Βράχων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού καθώς και 
των αθλητικών εγκαταστάσεων σε ιδιώτες. 
 
Το 2003 και 2005 κατατέθηκαν οι πρώτες αγωγές από τους φερόμενους ως ιδιοκτήτες, 
με τίτλους κτήσης από την Οθωμανική περίοδο. 
Το 2016 υπήρξε απόφαση πρώτου βαθμού, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. 
Το 2017 ασκήθηκε έφεση και το 2020 το Εφετείο αποφάσισε την αναγνώριση 
ιδιοκτησιών σε έκταση 108 στρεμμάτων, ακυρώνοντας την πρωτόδικη απόφαση. 
 
Με την συγκεκριμένη απόφαση ζημιώνεται το Ελληνικό δημόσιο, οι Δήμοι, οι πολίτες 
και οι χρήστες των χώρων, μετά από δεκαετίες λειτουργίας σε όφελος όλων. 
Ένας χώρος με δύο υπέροχα θέατρα το «Μελίνα Μερκούρη» και το «Άννα Συνοδινού», 
με ένα από τα σημαντικότερα Φεστιβάλ, ένας χώρος που διεκδικήθηκε μαχητικά  από 
τον λαό των Δήμων την δεκαετία του '80 για να γίνουν γήπεδα.  
Αυτά έως σήμερα  φιλοξενούν ομάδες παιδιών, εφήβων, ερασιτεχνικά πρωταθλήματα 
ποδοσφαίρου, προπονήσεις της Γυμναστικής Ακαδημίας, τα Παμβυρώνεια, αγώνες 
όλων των σχολείων, θεσμούς δεκαετιών. 
 
Οι Δήμοι Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού μαζί με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, 
καταθέτουν αίτηση αναίρεσης της απόφασης του Εφετείου στον Άρειο Πάγο. 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, ως το μεγαλύτερο Αυτοδιοικητικό όργανο της 
χώρας, εκφράζει την έντονη ανησυχία του για αυτή την εξέλιξη. 
 
Τίθεται στο πλευρό των Δήμων και του Ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου ο χώρος να 
συνεχίσει να είναι ένας  υπερτοπικός πνεύμονας πρασίνου, αθλητικό και πολιτιστικό 
πάρκο, υπόδειγμα ελεύθερου χώρου αναγκαίου για την ποιότητα ζωής των κατοίκων 
της περιοχής.» 
 
Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου έδωσε το λόγο στους 
επικεφαλής των παρατάξεων, στους ειδικούς αγορητές και στους Περιφερειακούς 
Συμβούλουςπου ζήτησαν να τοποθετηθούν επί του θέματος. 
 
Μετά το πέρας των τοποθετήσεων, ο Πρόεδρος έθεσε σε ψηφοφορία το προταθέν 
από την παράταξη «Δύναμη Ζωής» ψήφισμα, ως τροποποιήθηκε, κατόπιν αποδοχής 
από την εισηγήτρια κ. Ε. Βασιλοπούλου, εν είδει τροπολογίας, - παρ. 2 του άρθρου 17 
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του Κανονισμού Λειτουργίας του Π.Σ.- των δύο προτάσεων που διατυπώθηκαν κατά 
τη συζήτηση του θέματος για την προσθήκη στο κείμενο του ψηφίσματος : 
α) του τοπόσημου «Λόφος Κοπανά» για τον προσδιορισμό του χώρου και  
β) της φράσης: «(το Περιφερειακό Συμβούλιο) ζητάει από την Κυβέρνηση να υπάρξει 
νομοθετική ρύθμιση προκειμένου οι εκτάσεις να παραμείνουν στο Δημόσιο. 
 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 

αποφασίζει ομόφωνα 
 

Την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος: 
«Πριν λίγες ημέρες δημοσιοποιήθηκε η απόφαση του Εφετείου Αθηνών, η οποία 
κατοχυρώνει τον χώρο του Θεάτρου Βράχων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού καθώς και 
των αθλητικών εγκαταστάσεων (Λόφος Κοπανά) σε ιδιώτες. 
Το 2003 και 2005 κατατέθηκαν οι πρώτες αγωγές από τους φερόμενους ως ιδιοκτήτες, 
με τίτλους κτήσης από την Οθωμανική περίοδο. 
Το 2016 υπήρξε απόφαση πρώτου βαθμού, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. 
Το 2017 ασκήθηκε έφεση και το 2020 το Εφετείο αποφάσισε την αναγνώριση 
ιδιοκτησιών σε έκταση 108 στρεμμάτων, ακυρώνοντας την πρωτόδικη απόφαση. 
Με την συγκεκριμένη απόφαση ζημιώνεται το Ελληνικό δημόσιο, οι Δήμοι, οι πολίτες 
και οι χρήστες των χώρων, μετά από δεκαετίες λειτουργίας σε όφελος όλων. 
Ένας χώρος με δύο υπέροχα θέατρα το «Μελίνα Μερκούρη» και το «Άννα 
Συνοδινού», με ένα από τα σημαντικότερα Φεστιβάλ, ένας χώρος που διεκδικήθηκε 
μαχητικά  από τον λαό των Δήμων την δεκαετία του '80 για να γίνουν γήπεδα.  
Αυτά έως σήμερα  φιλοξενούν ομάδες παιδιών, εφήβων, ερασιτεχνικά πρωταθλήματα 
ποδοσφαίρου, προπονήσεις της Γυμναστικής Ακαδημίας, τα Παμβυρώνεια, αγώνες 
όλων των σχολείων, θεσμούς δεκαετιών. 
Οι Δήμοι Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού μαζί με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, 
καταθέτουν αίτηση αναίρεσης της απόφασης του Εφετείου στον Άρειο Πάγο. 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, ως το μεγαλύτερο Αυτοδιοικητικό όργανο της 
χώρας, εκφράζει την έντονη ανησυχία του για αυτή την εξέλιξη.  
Ζητάει από την Κυβέρνηση να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση προκειμένου οι εκτάσεις 
να παραμείνουν στο Δημόσιο. 
Τίθεται στο πλευρό των Δήμων και του Ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου ο χώρος να 
συνεχίσει να είναι ένας  υπερτοπικός πνεύμονας πρασίνου, αθλητικό και πολιτιστικό 
πάρκο, υπόδειγμα ελεύθερου χώρου αναγκαίου για την ποιότητα ζωής των κατοίκων 
της περιοχής.» 

 

Λευκό δήλωσε ο ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Π. Ασημακόπουλος. 
 
Κατά τη διενέργεια της ψηφοφορίας δεν ήταν παρών ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. 
Σμέρος. 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 


