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02 Μαρ 2021, 18:06 

Απόψεις Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,  νόμιμα εκπροσωπούμενου από το Δήμαρχο 

Γρηγόρη Κωνσταντέλλο,   

Α. Το προτεινόμενο επενδυτικό έργο δεν συνιστά Στρατηγική Επένδυση. 

Το προτεινόμενο επενδυτικό έργο  «PROJECT VOULA»τηςVHPH PROPERTIES δεν δύναται 

να υπαχθεί στη διαδικασία των στρατηγικών επενδύσεων του ν. 4608/2019, όπως αυτός ισχύει, 

διότι δεν συνιστά το ίδιο στρατηγική επένδυση. 

Β. Οι σχεδιαζόμενες χρήσεις δεν προβλέπονται ευθέως από το υφιστάμενο Ρυθμιστικό 

Σχέδιο Αττικής. 

Η προτεινόμενη τουριστική επένδυση δεν προβλέπεται ευθέως από τον υφιστάμενο Ρυθμιστικό 

Σχέδιο της Αττικής.    

Γ.1. Το προτεινόμενο επενδυτικό έργο είναι αντίθετο με τον ισχύοντα κατά τον ρυμοτομικό 

σχεδιασμό χαρακτήρα της περιοχής, ως αποκλειστικά κατοικίας. 



Ο οικισμός της Βούλας δημιουργήθηκε ως εξοχικός οικισμός και, με την εξαίρεση ενός 

εμπορικού τμήματος, τo οποίο οριοθετήθηκε με ακρίβεια (βλ. την υπ’ αριθμ. 50192/8-

22.11.1927 απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνίας – ΦΕΚ Β’ 94) απαγορεύθηκε ρητά στην 

υπόλοιπη έκτασή του η χρήση των κτιρίων για καταστήματα, επιτρεπομένης μόνο της χρήσεώς 

τους για κατοικία. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την 554/2000 απόφασή του ακύρωσε το 

εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Βούλας κατά το μέρος που με αυτό καθοριζόταν η 

χρήση γης αμιγούς κατοικίας (βλ. ΣτΕ 123/2007 Ολομ.). Δεν επιτρέπονται δηλαδή, ούτε 

καταστήματα πρώτης ανάγκης, πολλώ δε μάλλον τουριστικές εγκαταστάσεις. 

Επομένως, το επενδυτικό σχέδιο κατά το μέρος, που θεωρεί ότι επιτρέπεται η εκτέλεση του 

έργου με την χρήση αμιγούς κατοικίας και παράλληλα επιδιώκει και την τουριστική ανάπτυξη 

της περιοχής έρχεται σε αντίθεση με τον ως άνω υφιστάμενο πολεοδομικό σχεδιασμό της 

περιοχής και τον χαρακτήρα του οικισμού ως εξοχικού, καθώς μεταβάλλει τη λειτουργία του 

οικισμού της Βούλας ως εξοχικού με συνέπεια την επιδείνωση των όρων διαβίωσης σε αυτόν. 

Και αυτό διότι, παρεμποδίζει την ικανότητά του να λειτουργήσει με βάση την εξοχικού χρήση 

γης κατοικία, αφενός, γιατί προσθέτει άλλες, μη σύμφωνες προς τη λειτουργία του χρήσεις 

(καθώς επιδιώκει την τουριστική ανάπτυξη) και αφετέρου, γιατί νοθεύει την υπάρχουσα χρήση 

κατοικίας με την αντικατάστασή της από την αμιγή (βλ. ad hoc ΣτΕ 554/2000, σκ. 9).   

Γ.2. Του προτεινόμενου επενδυτικού έργου, δεν έχει προηγηθεί επιστημονική μελέτη για το 

σύνολο του Δήμου. 

Γ.3. Το προτεινόμενο επενδυτικό έργο έρχεται σε σφοδρή αντίθεση με το πολεοδομικό 

κεκτημένο, το περιβαλλοντικό ισοζύγιο και την φέρουσα οικιστική ικανότητα της 

περιοχής. 

Το προτεινόμενο επενδυτικό έργο έρχεται σε αντίθεση και με την φέρουσα οικιστική ικανότητα 

της περιοχής, κατά παράβαση του άρθρ. 24 παρ. 2 του Συντάγματος και του υφιστάμενου 

πολεοδομικού σχεδιασμού, καθώς ενώ ο προβλεπόμενος από το ισχύον ΓΠΣ μεσοσταθμικός 

συντελεστής δόμησης της πολεοδομικής ενότητας της Εξοχής έχει οριστεί σε 0,60, ο 

μεσοσταθμικός συντελεστής δόμησης της περιοχής, που έχει υλοποιηθεί μέχρι και σήμερα, 

ανέρχεται με βάση πρόσφατη ειδική μελέτη υπολογισμού της δόμησης της περιοχής, σε 0,89.  Η 

περιοχή είναι ήδη επιβαρυμένη πολεοδομικά και περιβαλλοντικά.   

Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος μας  στα πλαίσια της διαδικασίας εκπόνησης ΤΠΣ σύμφωνα με το 

νόμο 4447/2016 όπως   ισχύει σήμερα   με την υπ’ αριθμ. 19/2021  απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου αποφάσισε την μείωση του Συντελεστή Δόμησης (ΣΔ) στο 0,30 κατόπιν Τεχνικής 

μελέτης τεκμηρίωσης της Υπηρεσίας Δόμησης.   

Δ. Συνοψίζοντας, για τους ως άνω λόγους η  προτεινόμενη επένδυση δεν μπορεί να ενταχθεί στη 

διαδικασία των στρατηγικών επενδύσεων. 
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Απόψεις Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, νόμιμα εκπροσωπούμενου από το Δήμαρχό 

Γρηγόρη Κωνσταντέλλο,   

Α. Το προτεινόμενο επενδυτικό έργο δεν συνιστά Στρατηγική Επένδυση. 

Το προτεινόμενο επενδυτικό έργο  «PROJECT VOULA»τηςVHPH PROPERTIES δεν δύναται 

να υπαχθεί στη διαδικασία των στρατηγικών επενδύσεων του ν. 4608/2019, όπως αυτός ισχύει, 

διότι δεν συνιστά το ίδιο στρατηγική επένδυση. 

Β. Οι σχεδιαζόμενες χρήσεις δεν προβλέπονται ευθέως από το υφιστάμενο Ρυθμιστικό 

Σχέδιο Αττικής. 

Η προτεινόμενη τουριστική επένδυση δεν προβλέπεται ευθέως από τον υφιστάμενο Ρυθμιστικό 

Σχέδιο της Αττικής.    

Γ.1. Το προτεινόμενο επενδυτικό έργο είναι αντίθετο με τον ισχύοντα κατά τον ρυμοτομικό 

σχεδιασμό χαρακτήρα της περιοχής, ως αποκλειστικά κατοικίας. 

Ο οικισμός της Βούλας δημιουργήθηκε ως εξοχικός οικισμός και, με την εξαίρεση ενός 

εμπορικού τμήματος, τo οποίο οριοθετήθηκε με ακρίβεια (βλ. την υπ’ αριθμ. 50192/8-

22.11.1927 απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνίας – ΦΕΚ Β’ 94) απαγορεύθηκε ρητά στην 

υπόλοιπη έκτασή του η χρήση των κτιρίων για καταστήματα, επιτρεπομένης μόνο της χρήσεώς 

τους για κατοικία. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την 554/2000 απόφασή του ακύρωσε το 

εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Βούλας κατά το μέρος που με αυτό καθοριζόταν η 

χρήση γης αμιγούς κατοικίας (βλ. ΣτΕ 123/2007 Ολομ.). Δεν επιτρέπονται δηλαδή, ούτε 

καταστήματα πρώτης ανάγκης, πολλώ δε μάλλον τουριστικές εγκαταστάσεις. 

Επομένως, το επενδυτικό σχέδιο κατά το μέρος, που θεωρεί ότι επιτρέπεται η εκτέλεση του 

έργου με την χρήση αμιγούς κατοικίας και παράλληλα επιδιώκει και την τουριστική ανάπτυξη 

της περιοχής έρχεται σε αντίθεση με τον ως άνω υφιστάμενο πολεοδομικό σχεδιασμό της 

περιοχής και τον χαρακτήρα του οικισμού ως εξοχικού, καθώς μεταβάλλει τη λειτουργία του 

οικισμού της Βούλας ως εξοχικού με συνέπεια την επιδείνωση των όρων διαβίωσης σε αυτόν. 

Και αυτό διότι, παρεμποδίζει την ικανότητά του να λειτουργήσει με βάση την εξοχικού χρήση 

γης κατοικία, αφενός, γιατί προσθέτει άλλες, μη σύμφωνες προς τη λειτουργία του χρήσεις 

(καθώς επιδιώκει την τουριστική ανάπτυξη) και αφετέρου, γιατί νοθεύει την υπάρχουσα χρήση 

κατοικίας με την αντικατάστασή της από την αμιγή (βλ. ad hoc ΣτΕ 554/2000, σκ. 9).   

Γ.2. Του προτεινόμενου επενδυτικού έργου, δεν έχει προηγηθεί επιστημονική μελέτη για το 

σύνολο του Δήμου. 

  

Γ.3. Το προτεινόμενο επενδυτικό έργο έρχεται σε σφοδρή αντίθεση με το πολεοδομικό 

κεκτημένο, το περιβαλλοντικό ισοζύγιο και την φέρουσα οικιστική ικανότητα της 

περιοχής. 



Το προτεινόμενο επενδυτικό έργο έρχεται σε αντίθεση και με την φέρουσα οικιστική ικανότητα 

της περιοχής, κατά παράβαση του άρθρ. 24 παρ. 2 του Συντάγματος και του υφιστάμενου 

πολεοδομικού σχεδιασμού, καθώς ενώ ο προβλεπόμενος από το ισχύον ΓΠΣ μεσοσταθμικός 

συντελεστής δόμησης της πολεοδομικής ενότητας της Εξοχής έχει οριστεί σε 0,60, ο 

μεσοσταθμικός συντελεστής δόμησης της περιοχής, που έχει υλοποιηθεί μέχρι και σήμερα, 

ανέρχεται με βάση πρόσφατη ειδική μελέτη υπολογισμού της δόμησης της περιοχής, σε 0,89.  Η 

περιοχή είναι ήδη επιβαρυμένη πολεοδομικά και περιβαλλοντικά.   

Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος μας  στα πλαίσια της διαδικασίας εκπόνησης ΤΠΣ σύμφωνα με το 

νόμο 4447/2016 όπως   ισχύει σήμερα   με την υπ’ αριθμ. 19/2021  απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου αποφάσισε την μείωση του Συντελεστή Δόμησης (ΣΔ) στο 0,30 κατόπιν Τεχνικής 

μελέτης τεκμηρίωσης της Υπηρεσίας Δόμησης.   

Δ. Συνοψίζοντας, για τους ως άνω λόγους η  προτεινόμενη επένδυση δεν μπορεί να ενταχθεί στη 

διαδικασία των στρατηγικών επενδύσεων.   

 


