ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2017
Στο Μαρούσι σήμερα 20 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στο Δημαρχείο
Αμαρουσίου (Βασ. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα), μετά από την με αρ. πρωτ. 48100/17-10-2017
πρόσκληση του Προέδρου κ. Βασίλειου Κόκκαλη, συνήλθε σε επαναληπτική συνεδρίαση η
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Αμαρουσίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης με
τίτλο «Επικαιροποιήσεις κυκλοφοριακών μελετών Πολεοδομικών Ενοτήτων στο Δήμο
Αμαρουσίου» και συγκεκριμένα:
1.
2.
3.
4.
5.

Κυκλοφοριακή μελέτη για την Π.Ε. Αναβρύτων του Δήμου Αμαρουσίου.
Κυκλοφοριακή μελέτη για την Π.Ε. Σωρού του Δήμου Αμαρουσίου.
Κυκλοφοριακή μελέτη για την Π.Ε. Νέας Λέσβου του Δήμου Αμαρουσίου
Κυκλοφοριακή μελέτη για την Π.Ε. Ψαλιδίου του Δήμου Αμαρουσίου
Κυκλοφοριακή μελέτη για την Π.Ε. Αγίου Θωμά του Δήμου Αμαρουσίου

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Βασίλειος Κόκκαλης-Πρόεδρος
2. Εξωραϊστικός Σύλλογος Αναβρύτων Αμαρουσίου
3. Εξωραϊστικός Σύλλογος Νέας Λέσβου
4. Σύλλογος «ΑΘΜΟΝΕΩΝ»
5. Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός Σύλλογος «Η ΔΩΔΩΝΗ»
6. Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος «ΤΟ ΝΕΟ ΜΑΡΟΥΣΙ»
7. Σύλλογος Εργατικών Πολυκατοικιών «ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»
8. Σύλλογος Πολυδρόσου
9. Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός Σύλλογος Ανατολικού Αμαρουσίου
10. Εξωραϊστικός-Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σωρού & Λάκκας Κόττου Αμαρουσίου
11. Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός Σύλλογος «Ζωοδόχος Πηγή» Ψαλίδι Αμαρουσίου
12. Επιμορφωτικός-Εκπολιτιστικός Σύλλογος Παραδείσου Αμαρουσίου
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΕΝ ΠΑΡΕΣΤΗΣΑΝ ΟΙ :
1.
2.
3.

Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός Σύλλογος Αμαρουσίου
Εξωραϊστικός Σύλλογος Ηπειρωτών «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
Θέατρο ΔΙΘΥΡΑΜΒΟΣ
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Πανελλήνια Ένωση Κεραμιστών & Αγγειοπλαστών
Εκπολιτιστικός-Εξωραϊστικός Σύλλογος «ΤΑ ΑΝΑΒΡΥΤΑ»
Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου Αμαρουσίου
Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Αμαρουσίου
Σ.Ε.Π. Αμαρουσίου
Ένωση Κρητών Αμαρουσίου «Ο ΚΡΗΤΑΓΕΝΗΣ ΖΕΥΣ»
Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός Σύλλογος Στούντιο Α’ Αμαρουσίου
Περιβαλλοντικός Σύλλογος Κέντρου Αμαρουσίου «Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ»
Σύλλογος Γυναικών Αμαρουσίου «ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ»
Εμπορικός Σύλλογος Αμαρουσίου
Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίας Φιλοθέης Αμαρουσίου «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
Εκδρομικός & Περιηγητικός Σύλλογος Αμαρουσίου
Σύλλογος Ποντίων Αμαρουσίου «ΝΙΚΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ»
Σύλλογος Γονέων και Φίλων Ατόμων με αναπηρία «ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΕΣΤΙΑ»
Εξωραϊστικός & Περιβαλλοντικός Σύλλογος Κατοίκων Αγίου Θωμά
Περιβαλλοντικός-Φυσιολατρικός-Πολιτιστικός-Κοινωνικός Όμιλος «Η ΠΝΟΗ»
Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός-Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αγ. Νικολάου &
Αμαρουσίου
Σύλλογος Μέριμνας Γήρατος
Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού
Σύλλογος Φίλων Δάσους Συγγρού
Εξωραϊστικός Σύλλογος Συνοικισμού Καρπαθίων
Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων
Παπαβασιλείου Σπυρίδων
Νικολοπούλου Μαρία
Ααρών Στυλιανός
Αντωνίου Έλλη
Ψεβεδούρου Παναγιώτα
Αντωνιάδου Ευρυάνθη
Μαύρου Μαρία
Τερζή Άννα
Αγάλου Ευτυχία
Αλιμπραντής Ιωάννης
Αγάς Απόστολος
Αντωνιάδης Αντώνιος
Αντωνιάδη Ελισάβετ
Αβρανάς Γεώργιος
Τσιάκου Μαρία
Αναστασιάδης Αιμίλιος
Σαρμαντζής Δημήτριος

ΚΑΤ

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκαν, οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Σταθούλης Σπυρίδων, Γαρδέλης
Επαμεινώνδας, Ρώτας Κωνσταντίνος, ο Επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης «ΕΝΟΤΗΤΑΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ για το ΜΑΡΟΥΣΙ» κ. Μαγιάκης Ελευθέριος και οι Δημοτικοί
Σύμβουλοί, κ.κ. Ζήκος Γεώργιος, Σμυρνής Δημήτριος, Καρλαύτης Δημήτριος, Κούκουζας
Πέτρος και Ψάλτη Αικατερίνη.
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Παραβρέθηκε επίσης η Προϊσταμένη του τμήματος Κυκλοφορίας και Συγκοινωνίας της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του Δήμου Αμαρουσίου, κ. Κρεκούζου Βασιλική.
Διευκρινήσεις και επισημάνσεις θα κάνει ο αντίκλητος της αναδόχου κ. Α. Σκιαδά, ο κ.
Ματσούκης Ευάγγελος (επιστημονικός σύμβουλος, καθηγητής-συγκοινωνιολόγος).
Χρέη γραμματέα, εκτελεί η υπάλληλος του Δήμου Αμαρουσίου, Παρασκευοπούλου Τάνια.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης κάνει το καλωσόρισμα και το άνοιγμα της
συνεδρίασης:
Σήμερα είναι η εξ αναβολής συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης από την προηγούμενη
εβδομάδα λόγω μη απαρτίας. Οπότε τώρα όσα και άτομα… Άτομα είναι… Πόσοι είμαστε;
Τα έχει η κοπέλα. Μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία. Οπότε να ξεκινήσουμε με κάθε περιοχή
ξεχωριστά. Να μας λέει ο κύριος καθηγητής τι, τι γίνεται για την κάθε περιοχή και οι, τα μέλη
που είναι από την περιοχή, της επιτροπής διαβούλευσης, να πούνε όποια παρατήρηση
θέλουνε για να μπορέσουμε να τελειώσουμε και γρήγορα και να κάνουμε και σωστή δουλειά.
Είχε σηκώσει ο κύριος… Δύο λεπτάκια. Ο κύριος…
Ο κύριος Θεοχάρης.
κ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Πρόεδρος συλλόγου Ψαλιδίου:
Καλημέρα και από εμένα. Είμαι ο πρόεδρος από το Ψαλίδι. Κύριε πρόεδρε έχουμε ζητήσει
μια αναβολή γιατί δεν είχαμε έρθει σε σώμα. Είχαμε εκλογές. Ζητήσαμε δύο μήνες. Και μας
δώσατε ένα μήνα παράτα. Εκτός αυτού…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγνώμη. Ήτανε εκτός διαδικασίας. Τώρα λοιπόν τη ζητάτε.
κ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ : Τώρα. Τώρα τη…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί την προηγούμενη φορά δεν έγινε η διαδικασία. Άρα τώρα τη ζητάτε.
κ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Τώρα τη ζητάμε κύριε πρόεδρε.
Και έχω να καταγγείλω, επειδή είναι και κάτοικοι από το Ψαλίδι, θέλω να μου πείτε και οι δυο
σας, και ο κύριος Ματσούκης και ο κύριος Κόκκαλης, πότε έκανα εγώ με εσάς συμφωνία για
το κυκλοφοριακό. Εδώ να το ακούσουνε οι κάτοικοι. Ουδέποτε έχω έρθει με εσάς, ούτε με
τον ένα, ούτε με τον άλλονε, γι αυτό το θέμα. Θέλω και από τους δυο σας να πείτε εδώ πέρα
στον κόσμο την αλήθεια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ πέρα…
κ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: …έχουμε έρθει κύριε Θεοχάρη για διαβούλευση. Τώρα αν μιλάω εγώ μαζί σας
ή αν μιλάω… Κυρία… Δεν έχετε το λόγο κυρία Προεστάκη. Κυρία Προεστάκη μην
ξεκινήσουμε. Μην ξεκινήσουμε. Έχετε καμία δουλειά με το Ψαλίδι; Μην μιλάτε λοιπόν σας
παρακαλώ. Μην μιλάτε και δεν παίρνετε το λόγο. Έτσι; Αυτό που σας λέω. Αυτό που σας
λέω. Όχι. Αυτό που σας λέω.
Λοιπόν. Κύριε Θεοχάρη δεν θα δώσω, δεν θα απολογηθώ σε ποιον μιλάω ή σε ποιον μιλάω.
Και αν έχω κάνει πριν ή οτιδήποτε, πριν, μετά και τέτοια. Αυτά.. Όποιος θέλει μπορεί να λέει
ό,τι θέλει. Έτσι; Από εκεί και πέρα λοιπόν ζητήσατε δύο μήνες παράταση. Δύο μήνες
παράταση δεν μπορούν να δοθούνε. Η παράταση που δίνεται στον μελετητή για να
καταθέσει την σύμβαση και να παραστεί στο δημοτικό συμβούλιο είναι ένας μήνας. Άρα ένας
μήνας αφού γίνει και η συζήτηση. Άρα να υπολογίσω ότι μπορούμε να σας δώσουμε είκοσι
μέρες να μπορέσετε να τα βρείτε εκεί πέρα τι γίνεται με το σύλλογο, αφού είναι το καινούργιο
διοικητικό συμβούλιο, και να έρθετε να καταθέσετε τις προτάσεις σας, παράλληλα σε
συνεννόηση με τον κύριο Ματσούκη.
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κ.ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Παράλληλα ήθελα και με τον κύριο Ματσούκη να κάνουμε ένα
ραντεβού στο σύλλογο μας με το ΔΣ. Να μας διευκρινίσει ορισμένα που ίσως δεν
καταλαβαίνουμε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υποχρεωμένος είναι ο κύριος Ματσούκης. Δεν… Να έρθει. Αυτό είναι να
διευκολυνθούν οι κάτοικοι, οι σύλλογοι και αυτά. Αυτό το νόημα έχει το κυκλοφοριακό για να
κάνετε τις προτάσεις και από εκεί και πέρα να, να μπορέσουν να βρεθούνε σε κάθε περιοχή
λύση. Άρα λοιπόν υποχρεωμένος είναι ο Ματσούκης, μιλάω για τον κύριο Ματσούκη, να
έρθει. Κλείστε ραντεβού μόνοι σας. Κάντε ό,τι θέλετε. Από εκεί και πέρα να έρθουνε
συντεταγμένες προτάσεις και να ξέρουμε τι θα κάνουμε.
(ομιλίες εκτός πρακτικών)
κ. ΠΑΣΑΔΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Ψαλιδίου: Λοιπόν.
Ονομάζομαι Νικόλαος Πασαδέλης. Είμαι κάτοικος της, στο Ψαλίδι. Επιπλέον είμαι και στο,
μέλος του ΔΣ του καινούργιου… Ήμουνα και είμαι στο, μέλος του ΔΣ και ήθελα να
τοποθετηθώ, επειδή είμαι ειδικά κάτοικος στην οδό Βύρωνος, για ορισμένα που βλέπουμε
μέσα στην καινούργια μελέτη, η οποία είναι συνεχόμενη της άλλης…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγνώμη. Συγνώμη κύριε Πασαδέλη.
Είπαμε για το Ψαλίδι που ανήκει και η οδός Βύρωνος θα συζητηθεί μέσα στις επόμενες
μέρες. Άρα αυτή τη στιγμή δεν μπαίνουμε…
κ. ΠΑΣΑΔΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Όχι…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι. Συγνώμη. Δεν μπαίνουμε σε καμία διαδικασία…
κ. ΠΑΣΑΔΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Όχι. Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να συζητήσουμε για το Ψαλίδι τώρα αυτή τη στιγμή;
κ. ΠΑΣΑΔΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Όχι. Δεν θέλω τίποτα για το Ψαλίδι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι. Άρα λοιπόν..
κ. ΠΑΣΑΔΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Τίποτα. Απλώς…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν είναι κάτι…
κ. ΠΑΣΑΔΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Απλώς… Απλώς θέλω για διευκρίνιση και για, για καλύτερη
πληροφόρηση όλου του κοινού, ότι… Να καταθέσω μια διαμαρτυρία των κατοίκων, να τη
διαβάσω, επί της οδού Βύρωνος, διότι δεν μπορεί να μετονομαστεί η οδός Βύρωνος σε
Μανώλη Ανδρόνικου. Έτσι… Έτσι…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό… Αυτό… Αυτό συγνώμη αλλά δεν είναι θέμα της…
κ. ΠΑΣΑΔΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Είναι θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει θέμα μέσα….
κ. ΠΑΣΑΔΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Μισό λεπτό. Δεν μπορεί να ψηφίσετε εκατό πενήντα, εκατό
εξήντα υπογραφές, να μην λάβετε το μήνυμα. Να την καταθέσω την δήλωση. Την έχω
καταθέσει στο πρωτόκολλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο… Στο…
κ. ΠΑΣΑΔΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Και απαιτώ να την πάρετε και εσείς. Και να την διαβάσω η
διαμαρτυρία…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι. Όχι. Όχι.
κ. ΠΑΣΑΔΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Για να μην έχετε εδώ τον κόσμο, αύριο, μεθαύριο θα είναι
περισσότεροι, να διαμαρτύρονται γι’ αυτό τουλάχιστον το πράγμα. Να εξαιρεθεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφού καταθέσατε την αίτηση…
κ. ΠΑΣΑΔΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Τώρα θα την καταθέσω σε εσάς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφού την καταθέτετε την αίτηση από εκεί και πέρα…
κ. ΠΑΣΑΔΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Λοιπόν. Εγώ…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: …θα εξεταστεί.
κ. ΠΑΣΑΔΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: …θα διαβάσω…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ δεν είναι…
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(ταυτόχρονοι διάλογοι)
Κύριε Πασαδέλη. Κύριε Πασαδέλη. Δεν είμαστε εδώ για να συζητήσουμε ονοματοδοσία.
κ. ΠΑΣΑΔΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Ε, μην… Τώρα αυτό είναι… Είναι…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα δεν έχει καμία σχέση με τη διαβούλευση.
κ. ΠΑΣΑΔΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Αυτά είναι…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχει καμία σχέση με τη διαβούλευση.
κ. ΠΑΣΑΔΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Μα τώρα μαζεύτηκε τόσος κόσμος…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: (…) Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Δεν έχετε το λόγο.
Κύριε Πασαδέλη…
κ. ΠΑΣΑΔΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Λοιπόν. Ακούστε με.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι. Όχι.
κ. ΠΑΣΑΔΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Σας παρακαλώ και εγώ. Μα είναι…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταθέστε το και θα το δούμε.
κ. ΠΑΣΑΔΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Μα δεν μπορεί να καταθέσω. Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: (…)
κ. ΠΑΣΑΔΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Θα τη διαβάσω. Με συγχωρείτε.
Εγώ… Είναι… Δεν επιτρέπεται δηλαδή να αγνοείται αυτό. αυτά δεν είναι… Σε άλλα
καθεστώτα είναι αυτά τα πράγματα. Εγώ θα έχω το λόγο.
Λοιπόν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πασαδέλη…
κ. ΠΑΣΑΔΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Με την παρούσα θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε τη
δυσαρέσκεια και αγανάκτηση των δημοτών του δήμου Αμαρουσίου…
(ομιλίες εκτός πρακτικών)
Επιτρέψτε μου να μιλήσω…
……………………..
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – Καθηγητής-Συγκοινωνιολόγος : Ένα, δύο, τρία. Με
ακούτε τώρα; Έχω δυνατή φωνή νομίζω. Λοιπόν. Πώς δημιουργήθηκε θέμα εκ του μηδενός,
χωρίς να υπάρχει. Μέσα στο κείμενο λέω ότι η οδός Βύρωνος από ένα σημείο κλπ
μετονομάζεται και γίνεται Μανώλη Ανδρόνικου. Κάποιοι κύριοι θεώρησαν ότι προτείνω να
μετονομαστεί. Του εξήγησα του κυρίου εδώ εκατό φορές, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Απλώς η
φράση λέει ότι η οδός Βύρωνος παρακάτω αλλάζει όνομα. Όπως συμβαίνει. Τώρα αν εσείς
πιστεύετε… Αν εσείς πιστεύετε ότι θέλω να μετονομαστεί, στο τέλος θα πείσετε και εμένα. Θα
πείθομαι και εγώ ότι πρέπει να μετονομαστεί. Αν επιμείνετε έτσι; Ναι. Συγνώμη. Συγνώμη. Αν
επιμείνετε και άλλο θα πειστώ και εγώ στο τέλος. Έτσι;
κ. ΠΑΣΑΔΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Λοιπόν. Λοιπόν. Άφησε με… Άσε να το διευκρινίσω διότι αυτό
που λέει ο κύριος Ματσούκης, αν μεν είναι έτσι όπως το λέει, είναι δεκτό. Αλλά πρέπει να
διατυπωθεί ωραία στη μελέτη επάνω. Εάν όμως… Συγνώμη. Συγνώμη. Συγνώμη. Μιλάω γι’
αυτό το πράγμα. Πρέπει να μιλήσω. Σε παρακαλώ. Λοιπόν. Αν είναι δεν ήταν έτσι, γιατί δεν
ξεκίναγε να πει ότι η Μανώλη Ανδρόνικου μετονομάζεται σε Βύρωνος; Ξεκινάει από τη
Βύρωνος κλπ.
Αλλά εγώ…
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Έχει σημασία από πού το βλέπει κανείς. Αν το βλέπει από
δεξιά ή από αριστερά. Ε, τι να κάνουμε τώρα; Δημιουργούμε θέμα χωρίς να υπάρχει;
κ. ΠΑΣΑΔΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Αλλάξτε τη λέξη…
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Δημιουργείτε θέμα χωρίς…
κ. ΠΑΣΑΔΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Αλλάξτε τη λέξη μετονομάζεται.
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Θα την αλλάξω. Να την αλλάξω.
κ. ΠΑΣΑΔΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Βάλτε ότι συνεχίζει ο δρόμος…
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Λοιπόν. Αν επιμείνετε πολύ όμως, θα σκεφτώ μήπως
χρειάζεται μετονομασία έτσι;
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κ. ΠΑΣΑΔΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Ωραία. Μα δεν είναι… Δεν είναι στο χέρι σας
(ταυτόχρονοι διάλογοι)
Δεν είναι στο χέρι σας να το κάνετε. Δεν… Μας απειλείτε; Μας απειλείτε ότι θα πάει… Τι
είστε εσείς; Παπαδόπουλος είστε; Όχι δεν κατάλαβα. Και εγώ δεν κατάλαβα. Όχι. Ωραία. Να
το διευκρινίσετε. Διότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι εδώ που την καταθέτω κύριε πρόεδρε,
ξεσηκωθήκανε όλοι και φωνάζανε τι γίνεται. Εγώ δεν ζητάω τίποτα άλλο. Εμείς… Στον κόσμο
πέστε το.
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Κύριε Ματσούκη. Καταρχήν ποιος είστε εσείς που θα σκεφτείτε αν θα το
μετονομάσετε;
κ. ΠΑΣΑΔΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Α μπράβο. Α μπράβο.
(ομιλίες εκτός πρακτικών)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι είναι αυτά τα οποία λέτε; Κύριε Ματσούκη, θα είστε πολύ προσεχτικός,
επιμένω, πάρα πολύ προσεχτικός σε αυτά τα οποία λέτε…
(ομιλίες εκτός πρακτικών)
κ. ΠΑΣΑΔΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Λοιπόν. Λοιπόν.
(ομιλίες εκτός πρακτικών)
Ωραία. Λοιπόν. Λοιπόν. Συνεχίζω. Συνεχίζω. Εάν είναι δεκτόν…
(ομιλίες εκτός πρακτικών)
Λοιπόν. Εάν είναι... Εάν… Εγώ καλύπτομαι από αυτό που είπε ο αντιδήμαρχος, ότι δεν
μπορεί να αλλάξει ο δρόμος. Δεν είπε κανείς τίποτα. Λοιπόν. Αλλά θέλουμε να το δούμε
γραπτώς. Όσο για το κυκλοφοριακό της Βύρωνος, αυτό έχουμε πει ότι είναι διαδημοτικό
όπως και η ονομασία είναι διαδημοτική. Πρέπει να ρωτηθεί η Πεύκη. Δεν είναι… Είναι μισή
και μισή. Δεν μπορεί αυθαίρετα να λέμε εδώ και όλοι το καταλάβανε έτσι και να λέει ο κύριος
Ματσούκης ότι είναι… Εννοούσα αυτό. Και ότι σκέφτομαι μην το κάνω κιόλας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πασαδέλη μου; Καταρχήν χίλια συγνώμη για προηγουμένως γιατί δεν
ήξερα ότι έγραφε… Όπα. Σε παρακαλώ. Δεν… Δεν… Δεν ήξερα ότι έγραφε μέσα για το, για
την ονοματοδοσία.
κ. ΠΑΣΑΔΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Για τη μετονομασία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γι’ αυτό το ρώτησα κιόλας και γι’ αυτό το συνέχισα…
κ. ΠΑΣΑΔΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Λοιπόν. Γι’ αυτό…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περιμέντε. Ένα λεπτό. Δεν έχει σημασία τι λέει. Υπάρχει λοιπόν δέσμευση της
διοίκησης δεν υπάρχει. Αλλάχτε το μέσα.
κ. ΠΑΣΑΔΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Ωραία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και τελείωσε το πανηγύρι.
κ. ΠΑΣΑΔΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Α μπράβο. Γι’ αυτό και εγώ επέμενα… Και εγώ ζητώ συγνώμη
για τον τόνο της φωνής μου. Και εγώ επέμενα να μιλήσω γι’ αυτό το θέμα.
Ευχαριστώ.
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: (…) ονομασία θα μας πείτε και εσείς τώρα; Είναι δυνατόν να
συζητάμε για κάτι που δεν υπάρχει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε παρακαλώ. Μην μιλάς. Μπορείς να μην μιλάς; Θα το διακόψω εντελώς. (…)
θα το διακόψω εντελώς. Μα εσύ θα έχεις το πρόβλημα; Δεν το κατάλαβα. Εσύ έχεις το
πρόβλημα. Εγώ το έχω;
κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Ψαλιδίου: Λοιπόν.
Λέγομαι Μαρκόπουλος Γιώργος. Είμαι και εγώ… Είμαι και εγώ μέλος του ΔΣ. Μου κάνει
εντύπωση πώς είναι δυνατόν αυτό που έγραψε ο κύριος Ματσούκης να το καταλαβαίνει μόνο
ο ίδιος και εκατόν εξήντα κάτοικοι να καταλαβαίνουν αυτό που διάβασε ο κύριος Πασαδέλης.
Πρώτον. Λύθηκε το θέμα. Τελείωσε. Κάτι άλλο να πω. Την προηγούμενη φορά που έγινε η
συνεδρίαση, off the record ο κύριος Ματσούκης είπε ότι υπάρχουν επιστολές κατοίκων με
βάση τις οποίες προχώρησε στη σύνταξη της μελέτης. Θέλω να πληροφορήσω τον κύριο
Ματσούκη και θεωρώ ότι είναι αυτονόητο για εσάς, ότι τις απόψεις των κατοίκων τις εκφράζει
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ο σύλλογος Ψαλιδίου και όχι μεμονωμένες επιστολές ή κάποια δημοτική σύμβουλος που
ήρθε εδώ την προηγούμενη φορά και είπε ότι μου είπανε κάποιοι κάτοικοι και δεν ξέρω τι
κλπ. Κατά συνέπεια αυτό που νομίζω ότι είναι αυτονόητο είναι ότι οι απόψεις των κατοίκων
του Ψαλιδίου εκφράζονται μέσω τους συλλόγου τους και όχι μέσω μεμονωμένων ανθρώπων.
Ευχαριστώ.
(ομιλίες εκτός πρακτικών)
κ. ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – Πρόεδρος του Συλλόγου Πολυδρόσου: Άλλη μια φορά η
διαδικασία γίνεται στις 10 το πρωί και όχι σε απογευματινή ώρα, ευχαριστώ πολύ, και πολύς
κόσμος που θα ήθελε να παρευρίσκεται δεν βρίσκεται.
Δεύτερον. Έχετε βγάλει μία ημερησία διάταξη με πέντε πολεοδομικές ενότητες. Έτσι δεν
είναι; Τι θα συζητήσουμε σήμερα εδώ; Για να καταλάβουμε. Ποια είναι η ημερησία διάταξη;
Και οι αρχαιρεσίες ενός συλλόγου, αφού είναι οι ίδιοι άνθρωποι, δεν νομίζω ότι αποτελούν
εμπόδιο. Κάτι άλλο είναι η αιτία. Για την περιοχή που, θα εκφραστούν οι ίδιοι βέβαια. Αλλά
για να καταλάβουμε και οι υπόλοιποι.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πάντο. Καλό είναι να μιλάτε για την περιοχή σας, όχι για το Ψαλίδι, όπως
και γι’ αυτούς, συγνώμη… Συγνώμη.
(ομιλίες εκτός πρακτικών)
Λέτε για ότι κάτι άλλο συμβαίνει.
κ. ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Είπα… Είπα τι μπορεί άλλο να συμβαίνει; Ξέρω πολύ καλά τι
λέω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν συμβαίνει τίποτα.
κ. ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Ωραία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προτού… Όταν ζητήσανε off the record το αίτημα την προηγούμενη βδομάδα
δεν είχανε έρθει, δεν είχανε κάνει εκλογές. Ήρθανε σε σώμα χθες. Θέλουνε να το
ξανασυζητήσουνε, η καινούργια διοίκηση.
κ. ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Πολύ ωραία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα λοιπόν…
κ. ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Το αποσύρετε λοιπόν αυτό το θέμα σήμερα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το αποσύρουμε.
κ. ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Ωραία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάνουμε δεκτό το αίτημα…
κ. ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε είκοσι μέρες θα έχει τελειώσει.
κ. ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Θα ξαναέρθουμε δηλαδή επιτροπή; Θα μας ξανακαλέσετε για το
ίδιο θέμα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.
κ. ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Αυτό θέλω να διευκρινίσουμε. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. Παρακαλώ όσοι είναι μέσα και όσοι είναι… Όχι πέντε λεπτά. Δεν
σεβόμαστε τους άλλους όμως, τους άλλους συλλόγους. Οποίος είναι ας μιλήσει έξω. Δεν
υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν. Ξεκινάμε με τις περιοχές; Λοιπόν. Κυρία…
(ομιλίες εκτός πρακτικών)
κ. ΠΑΠΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ (αρχιτέκτων-κάτοικος περιοχής Νέας Λέσβου:: Έχω υποβάλει και
σχετικό έγγραφο στην επιτροπή διαβούλευσης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία από πού είναι; Η κυρία από πού είναι;
Α, είναι του…
κ. ΠΑΠΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ: Είμαι… Είμαι από επιτροπή τεχνικών της Νέας Λέσβου. Μάλιστα.
Λοιπόν. Αυτή η μελέτη δεν τηρεί μέχρι στιγμής αυτά που έχει, έχουν δοθεί και αναρτηθεί στο
site του δήμου, στην ιστοσελίδα του δήμου δεν έχει, δεν παρουσιάζει κανένα από τα στοιχεία
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που από τη συμβατική της υποχρέωση όφειλε. Ούτε κυκλοφοριακά δεδομένα, ούτε… Τέλος
πάντων τίποτε. Η μελέτη λοιπόν όταν δεν έχει ολοκληρωθεί πώς τίθεται σε διαβούλευση;
Διαβάστε αν θέλετε αυτό… Το έχουνε κιόλας. Το έχω ήδη πρωτοκολλήσει. Αλλά θεωρώ ότι
είναι απαράδεκτο να θέλουν οι μελετητές…Παρεμπιπτόντως η μελετήτρια, η ανάδοχος δεν
παρίσταται. Παρίσταται σύμβουλος της μελέτης αλλά όχι η ανάδοχος. Αυτό… Σε τηλεφωνική
μας διάλεξη ήταν απολύτως περιφρονητικός ο κύριος σύμβουλος, δηλώνοντας ότι αυτές οι
διαβουλεύσεις δεν έχουν νόημα. Ούτε η τεχνική υπηρεσία πρακτικά δεν έχει και ο δήμος μη
σου πω, διότι αυτά θα πάνε στην αποκεντρωμένη διοίκηση και αυτά είναι τυπικά, που
θέλοντας να τηρήσουμε τους νόμους, ε τα κάνουμε κιόλας. Αλλά αυτό, αυτό, αυτή η μελέτη
είναι ένα… Χωρίς στοιχεία, βγάζει αυθαίρετα συμπεράσματα, κάνει αυθαίρετες
διαπιστώσεις… Προτίθεμαι, προτίθεμαι και προσφέρομαι αυτής της ποιότητας, με αυτής της
ποιότητας τα στοιχεία και καλύτερα και περισσότερα και με μεγαλύτερη τεκμηρίωση,
προσφέρομαι να… Δωρεάν να παραχωρήσω μελέτη σχετικά με τη Νέα Λέσβο στο δήμο.
Με… Εγώ, Σόνια Παπαευστρατίου, αρχιτέκτονας, μαζί με εθελοντές συναδέλφους.
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Ορισμένες διευκρινίσεις για όλα τα θέματα.
Πρώτος, πρώτη διευκρίνιση. Γιατί έγινε αυτή η μελέτη. Γιατί έγινε αυτή η μελέτη. Ο τίτλος της
μελέτης είναι επικαιροποιήσεις μελετών. Αναφέρεται σε μελέτες που έχουν γίνει στο
παρελθόν, εδώ και δέκα χρόνια, οκτώ χρόνια, και παρέστη ανάγκη με την πάροδο των ετών
αυτών να αντιμετωπιστούν νέα αιτήματα που προέκυψαν. Δηλαδή στη διάρκεια της
δεκαετίας, για το Ψαλίδι παραδείγματος χάρη, υπήρξαν διάφορες παρατηρήσεις και
προτάσεις. Οι συνθήκες έχουν διαφοροποιηθεί. Έρχεται λοιπόν μια μελέτη καινούργια η
οποία δεν είναι πλήρης μελέτη όπως λέει η κυρία, είναι απλώς… Έχει συλλέξει τα αιτήματα
διαφόρων κατοίκων της κάθε περιοχής και τα εξετάζει προσπαθώντας να θεραπεύσει τα
αιτήματα αυτά. Δεν είναι συνολική μελέτη λοιπόν, πχ για τη Νέα Λέσβο. Αναφέρεται…
Σας παρακαλώ. Αναφέρεται στα συγκεκριμένα θέματα και τίποτα περισσότερο. Άρα μιλάμε
για επικαιροποιήσεις μελετών.
Ερώτημα δεύτερο. Γιατί αυτές οι πέντε περιοχές και όχι άλλες περιοχές. Είναι η Νέα Λέσβος
η χειρότερη περιοχή κυκλοφοριακά στο Μαρούσι; Υπάρχουν περιοχές πολύ δυσμενέστερες,
όπως είναι ο Παράδεισος παραδείγματος χάρη. Γιατί δεν μπήκε ο Παράδεισος μέσα στις
πέντε; Απάντηση. Η Αποκεντρωμένη Διοίκησης Αττικής η οποία έχει τον πλήρη έλεγχο του τι
γίνεται πλέον στο Μαρούσι, αυτή εγκρίνει τελικά, με έγγραφο της είπε ότι δεν είναι δυνατόν
να υπάρχουν δύο μελέτες ταυτόχρονα για τον Παράδεισο. Εκκρεμεί εδώ και οκτώ μήνες
έγκριση μελέτης για τρεις περιοχές, Παράδεισος, Νέο Μαρούσι και Πολύδροσο και μέχρι να
κλείσει αυτή η μελέτη δεν μπορεί να γίνει συζήτηση για τον Παράδεισο. Γιατί δεν κλείνει η
μελέτη; Θα πρέπει να απαντήσουν οι αρμόδιοι. Δεν είναι δική μου δουλειά. Έτσι;
Ερώτημα τρίτο. Ποιος αποφασίζει για τις μελέτες; Αποφασίζει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Αττικής. Δηλαδή μετά τις εισηγήσεις που γίνονται, αφού περάσει από τη διαβούλευση των
κατοίκων και διαβούλευση δεν είναι μόνο με συλλόγους. Δεν είναι μόνο ο σύλλογος που
μένει στη Νέα Λέσβο. Μένουν και χιλιάδες κάτοικοι. Οποιοδήποτε θέλει μπορεί να καταθέσει
έγγραφες παρατηρήσεις. Και έχουμε δεκάδες. Έχουμε διακόσιες πενήντα αιτήσεις διαφόρων,
άλλες είναι μια σελίδας, άλλες είναι είκοσι σελίδων. Κάποιος θέλει να μπει ένας καθρέπτης.
Είναι αίτημα. Άλλος έχει ολόκληρη εμπεριστατωμένη μελέτη και προτείνει διάφορα. Αυτές
εξετάσαμε. Τις διακόσιες πενήντα αιτήσεις όλων των περιοχών. Η προτεραιότητα…
Σας παρακαλώ. Η προτεραιότητα λοιπόν δόθηκε από την υπηρεσία και είπε αυτές οι πέντε
περιοχές θα μπουν στη μελέτη. Γιατί δεν δίνονται στοιχεία. Η μελέτη δεν έχει ολοκληρωθεί.
Θα… Θα… Όταν ολοκληρωθεί και παραληφθεί θα δοθούν στοιχεία. Στοιχεία και μετρήσεις
υπάρχουν αλλά δεν είναι… Στη φάση αυτή δεν συζητάμε επί στοιχείων ή επί νέων μελετών
που θα κάνουν κάποιοι άλλοι. Μιλάμε για προτάσεις που έγιναν με βάση την επεξεργασία
που έγινε. Το μείζον θέμα που υπάρχει για όλες τις μελέτες…
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Ναι. Εντάξει. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν. Επίσης, οι προτάσεις αυτές δεν είναι θέμα διαβούλευσης
με συλλόγων και το πότε οι σύλλογοι έχουνε εκλογές. Είναι θέμα επιστημονικής
επεξεργασίας των στοιχείων. Έτσι; Η διαβούλευση μπορεί να γίνει και με κατοίκους.
Οποιοσδήποτε μπορεί να θέλει να κάνει κάτι, να προτείνει. Δεν είναι απαραίτητο ότι ένας
σύλλογος εκφράζει μια περιοχή.
Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, δεν είναι θέμα διαπραγμάτευσης. Δηλαδή πάρε τον ένα
δρόμο, δώσε μου τον άλλο δρόμο. Να γίνει αυτός μονόδρομος και ο άλλος να γίνει
πεζόδρομος. Δεν υπάρχει η λογική αυτή σε εμένα και για το λόγο αυτό δεν έγινε καμία
συζήτηση.
Τώρα για την οδό Βύρωνος που μετονομάζεται όπως γράφτηκε μέσα σε, σε οδό Μανώλη
Ανδρόνικου. Η οδός Βύρωνος στη συνέχεια της, αλλάζει όνομα. Περιγράφοντας λοιπόν το
κείμενο έγραψα αυτό. Δημιουργήθηκε θέμα χωρίς να υπάρχει καθόλου. Και ολόκληρη
φασαρία.
Λοιπόν. Για να… Για να επανέλθω λοιπόν στο θέμα των μελετών εγώ νομίζω κύριε Πρόεδρε
αν συμφωνείτε να δούμε μία – μία τις περιοχές.
Και να ξεκινήσουμε από τα Ανάβρυτα, αν θέλετε. Να δούμε τις αλλαγές που έχουνε γίνει. Το
μείζον θέμα όμως για όλες τις περιοχές είναι το εξής. Αν μου επιτρέπετε. Σε όλες τις περιοχές
υπάρχουν πεζόδρομοι. Πεζόδρομοι οι οποίοι έχουνε θεσμοθετηθεί με ΦΕΚ, από το 1986 οι
πιο πολλοί, και άλλοι τόσοι το 1993. Η αποκεντρωμένη διοίκηση λοιπόν ξεκινάει λέγοντας
οποιαδήποτε μελέτη πρέπει να εμφανίζει τους πεζόδρομους αυτούς, οι οποίοι μάλιστα
πρέπει να έχουν ήδη εφαρμοστεί.
Άρα λοιπόν μελέτες που στείλαμε στην περιφέρεια, η οποία έχει προσωπική γνώση επί του
θέματος γιατί ο αρμόδιος μένει στο Μαρούσι, μας είπαν ότι θα γίνει πρώτα εμφάνιση του
ρυμοτομικού σχεδίου. Θα εμφανίζονται όλοι οι πεζόδρομοι. Αν δεν έχουν εφαρμοστεί πρέπει
να εφαρμοστούν αύριο. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τη μελέτη. Είμαι υποχρεωμένος
λοιπόν… Αυτή τη στιγμή αυτός που εγκρίνει λέει αυτό, να σεβαστώ αυτό και φυσικά αυτό
σέβεται και η υπηρεσία. Και η εντολή που έχω από την υπηρεσία είναι όλοι οι πεζόδρομοι να
εμφανίζονται. Τι σημαίνει αυτό; Θα δείτε σε κάθε περιοχή πόσες δεκάδες πεζόδρομοι
υπάρχουν. Υπάρχουν περιοχές που είναι όλοι ο δρόμοι πεζόδρομοι. Υπάρχουν περιοχές
που περνάει λεωφορείο από τον πεζόδρομο. Του ΟΑΣΑ.
Λοιπόν. Αν θέλετε να τα δούμε αναλυτικά ένα προς ένα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να
σεβαστούμε αυτόν που τελικά λαμβάνει τις αποφάσεις.
Ναι. Ναι.
(ομιλίες εκτός πρακτικών)
κ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Πρόεδρος Συλλόγου Παραδείσου:
Τώρα ακούγομαι.
Λοιπόν. Ήθελα πριν… Σήμερα μας καλέσανε σε μια διαβούλευση για πέντε περιοχές. Η
περιοχή η δικιά μου λείπει. Εγώ είμαι στον Παράδεισο. Δεν είδα να υπάρχει κάτι.
Θα σας πω λοιπόν ένα ιστορικό και θέλω να, να μου τα διευκρινίσετε… Θα το πω… Έτσι;
Εντάξει Λοιπόν. Πήγαμε… Πριν πήγα στην κυρία Κρεκούζου, πήγαμε στην τεχνική υπηρεσία
και ρώτησα το εύλογο ερώτημα γιατί τον Παράδεισο δεν τον βάζετε; Η απάντηση ήταν, η
απάντηση της ήταν και δεν με διαψεύδει… Μπορεί… Ας μας το πεί και η ίδια, αλλά…
(ομιλίες εκτός πρακτικών)
Λοιπόν. Ένα λεπτό. Εντάξει. Καθίστε ένα λεπτό. Αφήστε. Σας παρακαλώ. Εντάξει. Θα τα
πούμε.
Είπε λοιπόν, όταν ρώτησα λέει το πιο πιθανό είναι ότι ο μελετητής, ο… Έτσι; Δεν εκτίμησε ότι
έχετε πολλά προβλήματα, δεν κατάλαβε γι’ αυτό και δεν το έβαλε. Το είπατε αυτό.
Ερχόμαστε λοιπόν στον κύριο Ματσούκη. Και του βάζω το ίδιο θέμα. Του λέω σοβαρά δεν
έχει… Λέει το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα είναι ο Παράδεισος. Αλλά γιατί δεν τον βάλατε;
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Διότι εκκρεμεί στην αποκεντρωμένη μια άλλη μελέτη για τους τρεις, τρεις περιοχές… Τρεις
περιοχές. Δύο περιοχές, δεν έχει σημασία. Όχι και ένα άλλο είπαν.
Λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει. Και η αποκεντρωμένη εδώ και οκτώ μήνες έχει ζητήσει τρεις
διορθώσεις στο αίτημα να εγκριθεί και να πάρει ΦΕΚ. Έστειλε τις δύο ο κύριος Ματσούκης
λέει που είναι τεχνικές και δεν έχει στείλει ο δήμος. Πέστε μου πού είναι η αλήθεια γιατί
κάποιος με δουλεύει αυτή τη στιγμή. Εγώ… Οι μεν υπηρεσίες, που θέλω να τις εμπιστεύομαι
γιατί οι υπηρεσίες δεν είνια για το δήμαρχο το σημερινό. Θα είναι και για αύριο και για
μεθαύριο. Πόσο αξιόπιστες είναι αυτές οι υπηρεσίες; Ή αν λένε αλήθεια… Αν λένε αλήθεια…
Ο κύριος Ματσούκης, με ακούτε; Τελικά ποιος έχει πει ψέματα;
(ομιλίες εκτός πρακτικών)
Τι είναι τελικά;
κ. ΚΡΕΚΟΥΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - Προϊσταμένη τμήματος Κυκλοφορίας και Συγκοινωνίας
του Δήμου:
Αυτό που έχω να πω είναι ότι εμείς έχουμε αναθέσει μια μελέτη που αφορά όλες τις
περιοχές, στις οποίες ο μελετητής οφείλει να έχει συλλέξει όλα τα στοιχεία, τα έχουμε
διαβιβάσει, να τα δει, να τα συνεκτιμήσει και να αποφασίσει πού πρέπει να γίνουν αλλαγές
κλπ. Εάν θεωρεί ότι στον Παράδεισο δεν πρέπει να γίνει κάτι ή εάν γίνει, πρέπει να το
αναφέρει στην τεχνική του έκθεση όταν το καταθέσει. Αυτή τη στιγμή δεν έχει, δεν έχει
στείλει, δεν μας έχει δώσει κάτι. Αυτή η συνεννόηση που σας είπε έχει γίνει προφορικά με την
αποκεντρωμένη από τον ίδιο.
Ναι. Υπάρχει και αυτό το έγγραφο. Ναι. Ωραία. Το οποίο μπορούμε να το αναφέρουμε και
στην τεχνική έκθεση όταν κατατεθεί επίσημα και παραδώσετε.
Τι άλλο; Τι άλλο ρωτήσατε; Δεν ξέρω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τώρα τη διαδικασία;
Ναι. Ναι. Πείτε.
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Η απάντηση είναι απλή. Υπάρχει έγγραφο της
αποκεντρωμένης που λέει στην ίδια περιοχή απαγορεύεται να υπάρχουν δύο μελέτες. Το
οποίο βρίσκω σωστό εγώ. Έτσι; Αφού λοιπόν εκκρεμεί η άλλη δεν μπορεί να συζητήσουμε
για τον Παράδεισο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορθώς… Ορθώς ρε παιδιά…
(…) το λένε με το σκεπτικό ότι αυτή τη στιγμή συζητάμε για συγκεκριμένες περιοχές, το
κυκλοφοριακό. Αυτή… Δεν συζητάμε αυτή τη στιγμή για το τέτοιο… Αλλά εν πάση
περιπτώσει και για να μην πλανάται και για να ξεκαθαρίσει και επειδή είναι σοβαρό έτσι
όπως το λέτε, καμία αντίρρηση.
(ομιλίες εκτός πρακτικών)
Ακριβώς. Απαντήσαμε στην αποκεντρωμένη;
κ. ΚΡΕΚΟΥΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ: Ο Δήμος, έχει στείλει κάποια στοιχείς, μας έχει καταθέσει ο κ.
Ματσούκης καινούρια, τα ελέγχουμε και θα τα στείλουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Από αυτά που ζητάει… Λέει η τέτοια διευκρινίσεις… Η τέτοια… Η
αποκεντρωμένη. Θα τα δούμε.
(ομιλίες εκτός πρακτικών)
κ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Προσέξτε γιατί δεν είναι έτσι και θα το αποδείξω. Πάλι
κάποιος μου λέει ψέματα. Αυτό που ζητάει η αποκεντρωμένη, γιατί το ξέρω, δεν ζητάει
μελέτες. Ζητάει από το, από την οικονομική διεύθυνση να πει αν έχει κόστος. Τόσο απλά. Κι
εσείς κοροϊδεύετε τώρα. Εσείς παίζετε με τις λέξεις. Θα τα πούμε στον τύπο. Εγώ θα τα
γράψω στον τύπο όλα αυτά. Γιατί κάποιος δουλεύει κάποιον εδώ μέσα. Το καταλαβαίνετε
κύριε Κόκκαλη. Ο ένας λέει ότι είναι μελέτες και έτσι και εντάξει…
Λοιπόν. Για εμένα είναι πολύ σοβαρό. Για… Αν είναι ο δήμος, ο δήμος. Αν είναι ο κύριος
Ματσούκης είναι ο Ματσούκης. Αλλά τελειώστε όμως…
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγαπητέ μου κύριε. Αφήστε, έτσι κι αλλιώς θα επανέλθουμε με καινούργια
διαβούλευση. Αφού θα υπάρχουν προβλήματα. Μέσα σε είκοσι μέρες που είπαμε. Οπότε εκ
των πραγμάτων πιστεύω ότι θα το έχουμε λύσει και για να μην υπάρχει, να, να φύγει κάθε
σκιά.
Ναι. Ναι. Ναι. Ναι.
κ. ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Ναι.
(ομιλίες εκτός πρακτικών)
Κυρία… Έχω το λόγο ή δεν τον έχω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πάντο, αφήστε να επανέλθουμε λίγο να… Έτσι; Να προχωρήσουμε.
κ. ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Να πω μία κουβέντα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Εντάξει.
κ. ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Υπάρχει σε εκκρεμότητα η έγκριση από την αποκεντρωμένη του
Νέου Αμαρουσίου και του Παραδείσου. Είναι μια ψηφισμένη μελέτη ομόφωνα από το
δημοτικό συμβούλιο τον Ιούλιο του 2016.
Η απάντηση που έχουμε μπροστά μας όλοι και αναφέρθηκε ο κύριος Αναστασόπουλος, είναι
μετά παρέμβαση…
Κυρία Χαλιώτη σας παρακαλώ.
Είναι με παρέμβαση του κυρίου δημάρχου τον Απρίλιο.
(ομιλίες εκτός πρακτικών)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε…
κ. ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Κύριε πρόεδρε αφήστε να ολοκληρώσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κοιτάχτε να δείτε…
κ. ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Ένα λεπτό είναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έτσι όπως… Έτσι όπως το θέτουνε έχουν δίκιο. Οπότε αφήστε το και
επανερχόμαστε μετά.
κ. ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Μιλάμε για το νότιο Μαρούσι…
Ένα λεπτό. Δεν είναι έτσι όπως θέλετε να το κόψετε. Έχει πρόβλημα όλη η πόλη. Το
ξέρουμε. Και κάνετε προσπάθειες με τις μελέτες που φέρνετε. Όταν τον Παράδεισο ήταν να
τον εντάξουμε με αίτημα των δύο συλλόγων στη μελέτη του Πολυδρόσου, ειπώθηκε ότι θα
αποτελέσει αντικείμενο μιας νέας μελέτης. Η ίδια η περιφέρεια, η αποκεντρωμένη…
(ομιλίες εκτός πρακτικών)
Κύριε μπορείτε να περιμένετε; Και να σέβεστε το συνομιλητή σας; Σας παρακαλώ. Έχω το
λόγο. Ναι, μου τον έχει δώσει ο πρόεδρος. Είμαι πρόεδρος συλλόγου. Ποιος είστε κύριε;
Ποιος είστε κύριε; Και εγώ σας παρακαλώ. Βεβαίως σας παρακαλώ. Να σέβεστε το
συνομιλητή σας.
(ομιλίες εκτός πρακτικών)
Σας παρακαλώ κύριε πρόεδρε. Επαναλαμβάνω. Εξαιρέθηκε ο Παράδεισος ηθελημένα. Τώρα
εντάσσεται το Ψαλίδι, Άγιος Θωμάς σε μελέτες και εξαιρείται ο Παράδεισος που έπρεπε να
είναι μέσα μαζί με το Πολύδροσο, Νέο Μαρούσι. Αυτό λέει η αποκεντρωμένη. Και αυτό
πιθανόν είναι και ο λόγος που καθυστερεί την έγκριση και η Φραγκοκκλησιάς είναι ανοιχτή,
αρρύθμιστη η κυκλοφορία από τον Οκτώβριο του ’14.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πάντο, αυτό που είπα και στον κύριο Αναστασόπουλο. Επειδή θα
επανέλθουμε με καινούργια διαβούλευση μέσα στο επόμενο εικοσαήμερο, θα.. Θα
μπορέσουμε να τα διαλευκάνουμε όλα. Λοιπόν. Άρα… Κυρία… Κυρία Χαλιώτη περιμέντε
λίγο εσείς. Πάμε στον κύριο που έχει…
(ομιλίες εκτός πρακτικών)
Άρα να ξεκινήσουμε, ποιοι θα πάρουν το λόγο τώρα για να τελειώσουμε;
Ωραία. Να ρωτήσω κάτι; Από το Σωρό θα μιλήσετε κύριε Νησιώτη; Έχετε καμία αντίρρηση
όσον αφορά την κυκλοφοριακή, τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που… Για τις προτάσεις; Ένα
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λεπτάκι. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό; Γιατί αν δεν υπάρχουν με θέμα συζήτησης για τους
άλλους… Είναι οι περιοχές. Είναι τρεις περιοχές. Αν υπάρχουν γι’ αυτό το λέω. Επειδή δεν
ζητήσανε να μιλήσουνε. Για να τελειώσουμε να έχουμε περισσότερο χρόνο.
(ομιλίες εκτός πρακτικών)
Ναι. Ναι κύριε Σμυρνή.
κ. ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αμαρουσίου-κάτοικος της
περιοχής του Σωρού:
Κύριε πρόεδρε καλημέρα. Εμείς από την πλευρά της δικιά μας σήμερα εκφράζουμε την
πολεοδομική ενότητα του Σωρού. Είναι και ο πρόεδρος ο κύριος Νησιώτης εδώ. Έχουμε
εξετάσει τις προτάσεις καταρχήν που μας έχετε στείλει και οφείλουμε να πούμε ότι πρόκειται
για προτάσεις των κατοίκων μας επί τω πλείστον, της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, τις οποίες
έχετε λάβει σοβαρά υπόψη απ’ ότι έχω δει. Οφείλω να πω ότι σε μεγάλο βαθμό έχουν δίκιο
και πρέπει να δούμε, να το δούμε σοβαρά υπόψιν στην…
Λοιπόν. Οφείλω να πω ότι είναι σε σωστή κατεύθυνση σε πρώτη φάση οι ρυθμίσεις που
βάζετε για την οδό Εθνικής Αντιστάσεως γιατί είναι και αιτήματα των κατοίκων της περιοχής.
Απλά θα πρέπει να δούμε το θέμα των αδιάνοικτων οδών που υπάρχουνε στην οδό
Κονίτσης και το οποίο πρέπει στην πορεία… Γιατί υπάρχει μία αμφίδρομη διέλευση εκεί πέρα
η οποία πρέπει να εξεταστεί. Και ενδεχομένως και οι υπηρεσίες του δήμου να δράσουν
προκειμένου να γίνει διάνοιξη με σχετική απαλλοτρίωση, ό,τι έχει γίνει και πληρωμή των
δικαιούχων.
Παράλληλα αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι με τα πεζοφάναρα που βάζετε επί της οδού
Σωρού, στο ύψος της οδού Αμμοχώστου είμαστε σύμφωνοι γιατί είναι, πρόκειται για
βρεφονηπιακό σταθμό, αλλά πρέπει να εξετάσουμε και λίγο την διασταύρωση Σωρού –
Αμαρουσίου Χαλανδρίου, αν υπάρχει κάποια τέτοια δυνατότητα, γιατί γίνεται μεγάλη
συμφόρηση και στο σχολείο το 4ο της, επί της οδού Ζεκάκου και Σωρού. Γιατί και εκεί
υπάρχει, ίσως χρειαστεί να βάλουμε ένα πεζοφάναρο. Γιατί είναι πλήθος, μεγαλύτερο
πλήθος μαθητών εκεί, γιατί είναι το πλήθος των σχολείων εκεί, είναι νηπιαγωγείο, δημοτικό,
γυμνάσιο και λύκειο. Είναι καθετοποιημένο από το νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο. Και υπάρχει
μεγάλη, κορεσμός πρωί με κίνηση και πολλούς διερχόμενους μικρούς μαθητές και γονείς.
Εμείς οφείλουμε να πούμε ότι θα καταθέσουμε σχετικό υπόμνημα με απόφαση του
διοικητικού συμβουλίου κύριε Κόκκαλη και των κατοίκων της περιοχής για να βοηθήσουμε
και εσάς και το μελετητή προκειμένου να ληφθεί η τελική μελέτη και (…)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να κάνω μια… Να κάνω μια ερώτηση;
Την προηγούμενη εβδομάδα είπαμε ότι θα έρθει σε επαφή… Είχατε κάποια, τώρα κάποιες
παρατηρήσεις. Έτσι κύριε Σμυρνή; Είχατε κάποιες παρατηρήσεις τώρα. Έτσι; Τις καταθέσατε
την προηγούμενη εβδομάδα που είπαμε; Ήρθε σε επαφή ο μελετητής μαζί σας για να… Γιατί
είπαμε ότι αν υπάρχουν κάποια προβλήματα θα κοιτάγαμε να τα λύσουμε και να είμαστε
εντάξει; Άρα ήρθατε σε επαφή και τα έχετε συζητήσει; Ωραία. Να ψηφίσουμε λοιπόν για την
περιοχή του Σωρού να τελειώνει μία – μια περιοχή; Τι;
(ομιλίες εκτός πρακτικών)
Ακριβώς τώρα. Μόνο ο… Τέλος πάντων. Τη γνώμη και θα το δούμε. Δεν χρειάζεται
ψηφοφορία. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Έτσι κι αλλιώς τι να ψηφίσει τώρα… Τον.. Εντάξει.
Έχει δίκιο τώρα. Τι… Έτσι όπως το θέτει. Βέβαια. Να περιμένετε κύριε. Ποια περιοχή είστε
εσείς;
(ομιλίες εκτός πρακτικών)
Περιμένουμε. Πείτε. Πείτε.
κ. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – Πρόεδρος Συλλόγου Ανατολικού Αμαρουσίου: Λοιπόν.
Πριν από μία, από ορισμένες διαβουλεύσεις είχα ρωτήσει τον κύριο Ματσούκη, ήταν ο
κύριος, ο πρόεδρος ο προηγούμενος, είχα ρωτήσει για την οδό Πάρνωνος από την Κοκκινιά,
είχε βγει απόφαση να γίνει διάνοιξη προς Αθήναις. Για να μην πηγαίνουνε τα αυτοκίνητα από
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την Κονίτσης κάτω, Αγίου Αθανασίου και να βγαίνουνε Σωρού και γίνεται συμφόρηση, να
ανοιχτεί η Πάρνωνος γιατί είχε παρθεί αυτή η απόφαση. Δεν πήρα καμία απάντηση.
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Σ’ αυτό το θέμα έχετε δίκιο. Το έχουμε συζητήσει, αλλά δεν
είναι στην περιοχή μέσα… Η Πάρνωνος είναι περιοχή Κοκκινιάς. Αυτό είναι το πρόβλημα.
κ. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: Είναι σύνορο… Είναι σύνορο…
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Ναι.
κ. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: …και παίζει ρόλο για την κυκλοφορία της Σωρού.
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Τις πάμε ανά πολεοδομική ενότητα και αυτό είναι στην
περιοχή Κοκκινιάς.
κ. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: Ναι. Είναι…
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Αυτό είναι το θέμα.
κ. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: Ναι. Είναι περιοχή Κοκκινιάς…
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Αλλά έχετε δίκιο και πρέπει να γίνει αυτό που λέτε.
κ. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: Συμφωνώ. Αλλά δεν έχω πάρει απάντηση.
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Κοιτάξτε. Μπορώ αυτό το θέμα…
κ. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: Θα γίνει αυτό;
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Να πω κάτι.
κ. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: Ή δεν θα γίνει;
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Πέραν των πέντε περιοχών, έχω βάλει και μία, ένα έκτακτο
θέμα που είναι σημειακές παρεμβάσεις. Αυτό μπορώ να το εντάξει εκεί αν θέλετε ώστε να
υπάρχει και αυτό μέσα. Έχω παρεμβάσεις εκτός των πέντε περιοχών που, εκ των οποίων
κάποιες είναι επείγουσες. Αν… Να τη θεωρήσουμε σημειακή παρέμβαση και να το εντάξω
και αυτό μέσα.
κ. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: Είχε παρθεί απόφαση κύριε Ματσούκη.
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Ακόμα καλύτερα.
κ. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: Είχε παρθεί απόφαση όταν έγινε το κυκλοφοριακό της
Κοκκινιάς.
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Ναι. Να…
κ. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: Η οποία δεν υλοποιήθηκε.
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Δεν υλοποιήθηκε. Μάλιστα. Εντάξει.
Θα… Θα είναι μέσα στη μελέτη αυτό, στις σημειακές παρεμβάσεις. Θα είναι μέσα.
κ. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: Και κάτι άλλο θα…
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Θα το βάλω μέσα δηλαδή έτσι;
κ. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: Και κάτι άλλο θα ήθελα να πω που με στεναχώρησε.
Όταν είπατε ότι παίρνετε προτάσεις από τους κατοίκους. Συμφωνώ. Να παίρνουμε
προτάσεις από τους κατοίκους. Αλλά οι προτάσεις αυτές να έρχονται μέσω, μέσω συλλόγου.
Γι’ αυτό διαλύσανε οι σύλλογοι. Γιατί έρχονται οι κάτοικοι εδώ πέρα και λένε οτιδήποτε
θέλουνε και δεν λαμβάνουνε μέρος στους συλλόγους. Δεν… Ούτε καν ας πούμε…
Υποτιμούν τους συλλόγους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό είπαμε και την προηγούμενη φορά.
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Εσείς αυτή τη στιγμή μπορείτε… Ναι κύριε. Φέρτε μου την αίτηση σας. Αλλά
μέσω του συλλόγου σας να έρθει η αίτηση σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Σας ευχαριστούμε…
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ.
(ομιλίες εκτός πρακτικών)
Επιτρέπετε κύριε πρόεδρε. Μίλησα με τον αντιπρόεδρο του συλλόγου και μέλος και δεν είχαν
κάποιες παρατηρήσεις σημαντικές. Για τη Γερμανική Σχολή κάποια αιτήματα έχουν
ενσωματωθεί μέσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα.
Κυρία Κιούση.
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(ομιλίες εκτός πρακτικών)
κ. ΚΙΟΥΣΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ – Πρόεδρος του Συλλόγου Εργατικών Πολυκατοικιών : Δεν
είμαστε από τον Άγιο Θωμά, αλλά είμαστε από τη γειτονική ενότητα των εργατικών
κατοικιών, που έχουμε… Οτιδήποτε συμβαίνει στην Άγιο Θωμά μας επηρεάζει άμεσα. Δεν
έχω πολλές παρατηρήσεις πάνω στο συγκεκριμένο σχέδιο. Γιατί νομίζω αυτό οι κάτοικοι πιο
πολύ θα το πουν. Αλλά έχουμε πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα στο, στο να μπούμε και να
βγούμε στην περιοχή μας από τις ρυθμίσεις του Αγίου Θωμά και ότι θα πρέπει να λυθεί
επιτέλους το πρόβλημα της Αττικής οδού Ανδρέα Παπανδρέου. Και οι δύο διασταυρώσεις
της Αττικής οδού με τη Διονύσου έχουμε συνέχεια ατυχήματα. Είναι πάρα πολύ σαφές και
ευδιάκριτο πού είναι το λάθος εκεί. Και θα πρέπει να λυθεί. Δεν γίνεται να έχουμε ατυχήματα.
Όταν κάπου γίνονται ατυχήματα υπάρχει πρόβλημα. Θα… Ζητώ να λυθεί αυτό.
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Καταρχήν για τις εργατικές κατοικίες δεν έχει γίνει ποτέ
μελέτη. Ποτέ μελέτη. Και πρέπει να γίνει. Αυτή είναι η γνώμη μου.
Δεύτερον. Για το θέμα αυτό που λέτε, έτσι ακριβώς είναι. Υπάρχουν ατυχήματα και θα
καταβληθεί προσπάθεια στη μελέτη που θα εφαρμοστεί στον Άγιο Θωμά, έχουμε προτείνει
ακόμα και φωτεινή σηματοδότηση εκεί. Πρέπει να λυθεί αυτό το θέμα. Και στις δύο
διασταυρώσεις. Έχετε δίκιο.
κ. ΚΙΟΥΣΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ: Θα ήθελα και κάτι…
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Έχετε απόλυτο δίκιο σ’ αυτό.
κ. ΚΙΟΥΣΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ: Θα ήθελα να πω τη γνώμη μου λιγάκι εκεί. Όσον αφορά την έξοδο
από το Mall προς την Κηφισίας, υπάρχει βέβαια και ένα σοβαρό πρόβλημα ακόμα εκεί, το ότι
σε, κατευθείαν σε οδηγεί προς την κάθοδο της Κηφισίας και όχι στο δαχτυλίδι για να
μπορέσεις να κάνεις και κίνηση προς τα πάνω. Με αποτέλεσμα όλοι να έρχονται στη
Διονύσου και να μπλοκάρει η διασταύρωση της Διονύσου με την Αγίου Κωνσταντίνου. Άλλο
σοβαρό πρόβλημα εκεί. Που δεν υπάρχει πρόταση καμία.
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: (…) δεν έχει μελετηθεί ποτέ αυτή η περιοχή. Έχετε ακριβώς
δίκιο.
κ. ΚΙΟΥΣΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ: Καλώς.
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Για την Αγίου Κωνσταντίνου.
κ. ΚΙΟΥΣΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ: Ένα…
ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ: Πολύ σοβαρό θέμα.
ΚΙΟΥΣΗ: Στην κάθοδο όμως από την Κηφισίας προς τα κάτω δεν είναι τόσο μεγάλη η κίνηση
για να μπει σηματοδότες. Πιο, μεγαλύτερο πρόβλημα καθυστέρησης και παραβίασης των
σηματοδοτών θα δημιουργείται εκεί. Η γνώμη μου είναι εκεί ότι θα πρέπει να αλλάξει ίσως η,
τα σημεία του στοπ.
(ομιλίες εκτός πρακτικών)
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Εγώ δεν συμφωνώ ότι πρέπει… Μέσω συλλόγου. Μπορεί να
κάνετε μια, ένα έγγραφο να το εξετάσει. Είστε και μέλος συλλόγου; Ακόμα καλύτερα.
Πρόεδρος; Ακόμα καλύτερα. Εντάξει.
ΚΙΟΥΣΗ: Είμαι του διπλανού συλλόγου.
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Ναι. Ναι. Εντάξει.
ΚΙΟΥΣΗ: Δεν είμαι ακριβώς της περιοχής.
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: πάντως αυτά που θίγετε είναι σοβαρά θέματα. Και αυτό που
λέτε για το Mall, ότι κατευθύνονται όλοι μέσω Διονύσου προς τα κάτω.
ΚΙΟΥΣΗ: Ναι.
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Και επιβαρύνουν την Αγίου Κωνσταντίνου. Ναι.
ΚΙΟΥΣΗ: Καλώς.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμείς ευχαριστούμε κυρία Κιούση.
Πάμε Ανάβρυτα, Αγγελόπουλος; Ελάτε κύριε…
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κ. ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Πρόεδρος του Συλλόγου Αναβρύτων: Μετά τη διαβούλευση
που αναβλήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, παρόλο ότι είχαμε αναφερθεί αναλυτικά,
παρόλα ταύτα μιλήσαμε, μας δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσουμε με τον κύριο καθηγητή και
καταθέσαμε την Δευτέρα στο πρωτόκολλο του δήμου τις προτάσεις μας εγκεκριμένες από το
διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου μας.
Απ’ ότι έχω καταλάβει και ο κύριος καθηγητής, συμφωνήσαμε στα σημεία στα οποία η
επικαιροποιημένη μελέτη πρότεινε για τη γειτονιά μας και επειδή υπάρχει αγωνία από τους
κατοίκους, τα επαναλαμβάνω κύριε καθηγητά. Έτσι;
Είναι ότι η Σκαρίμπα δεν, δεν πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση από τη Σαπφούς προς την Τζον
Βορρέ, αλλά από την Τζον Βορρέ προς την Σαπφούς.
Ύστερα η, ο ανώνυμος δρόμος στη συνέχεια της Σκαρίμπα, θα πρέπει να γίνει, να
πεζοδρομηθεί και να σημανθεί. Διότι είναι, έχει γίνει επικίνδυνος δρόμος, με αμφίδρομη
διέλευση από την Ευκαλύπτων προς την Τζον Βορρέ και από την Τζον Βορρέ προς την
Ευκαλύπτων. Εντάξει; Και υπάρχει βλάστηση που εμποδίζει την ορατότητα του οδηγού. Και
θα γίνει κάποιο ατύχημα.
Ύστερα για την Αγίου Νεκταρίου δεν χρειάζεται να αλλαχθεί, διότι ήδη έχει, έχει, έχει αλλάξει
από το 2008 βάσει της… Ναι. Την προηγούμενη μελέτη.
Τώρα, όσον αφορά τη Σαπφούς συμφωνήσαμε, και νομίζω και η κυρία Χαλιώτη η οποία είναι
πρόεδρος της Νέας Λέσβου, ναι, ότι δεν θα πρέπει να αλλάξει η, η…
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ:Αυτά παραμένουν ως έχουν ακριβώς. Όσα λέτε ακριβώς είναι
στη μελέτη.
κ. ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Στη μελέτη ναι.
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Όλα αυτά.
κ. ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Τώρα, αυτό το, το ζητούμενο για εμάς εκεί, επειδή υπάρχει μια
πληθώρα σχολείων που εξυπηρετούνται, μήπως θα μπορούσε να προβλεφτεί ένα συλλογικό
πάρκινγκ ή κάθε σχολείο κάποιο πάρκινγκ γιατί το πρωί και το μεσημέρι γίνεται το
αδιαχώρητο. Γι’ αυτό και η Τζον Βορρέ έχει γίνει επικίνδυνη οδός και θα πρέπει… Η πρώην
Φοινίκων ναι. Η πρώην φοινίκων. Έτσι; Θα πρέπει να, να γίνει κάποια πρόβλεψη όσον
αφορά τη μείωση της ταχύτητας ή και να, τοποθέτηση τα, τα μάτια της γάτας. Αυτά τα…
Που… Έτσι; Ναι. Αυτές οι παρατηρήσεις νομίζω έγιναν δεκτές από τον κύριο καθηγητή…
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Απλώς να συμπληρώσω… για την οδό Τζον Βορρέ, επειδή
έχει μεγάλες ταχύτητες και επειδή στην Ελλάδα ζούμε και κανείς δεν σέβεται τις πινακίδες.
Υπάρχουν… Υπάρχει… Ούτε τα μάτια γάτας θα φέρουν κάτι. Θα τα βάλουμε όμως.
Έχω προτείνει και στη μελέτη όπως είναι να μπαίνουνε στοπ, δηλαδή να μην έχει η Βορρέ
προτεραιότητα σε διασταυρώντες δρόμους. Αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται πλέον παντού σε
δρόμους ταχείας κυκλοφορίας που είναι σε γειτονιές. Δίνουμε σε κάποιους δρόμους
κάθετους, στοπ, προτεραιότητα, ώστε να σταματάνε αναγκαστικά στις μεγάλες ταχύτητες.
Και αυτό κάνουμε και για την οδό Σαπφούς. Ναι.
κ. ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Δεν ξέρω το στοπ αν θα διευκολύνει…
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Είναι υποχρεωτικό να σταματήσει κανείς.
κ. ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Ναι.
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Και αυτό έχει φέρει πολλά αποτελέσματα ευεργετικά σε
πολλές περιοχές.
κ. ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Η μείωση της ταχύτητας νομίζω ότι θα διευκολύνει…
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Θα μπουν και πινακίδες, αλλά τις πινακίδες δεν τις σέβεται
κανείς.
κ. ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Το στοπ…
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Το ξέρετε πολύ καλά αυτό.
κ. ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Ναι. το στοπ δεν ξέρω κατά πόσο θα διευκολύνει.
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: τριάντα χιλιόμετρα ανά ώρα…
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κ. ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Το στοπ…
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Το στοπ είναι υποχρεωτικό να σταματήσει.
κ. ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Είναι υποχρεωτικό. Ναι.
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Έχει… Έχει μεγάλη αποτελεσματικότητα αυτό το μέτρο.
κ. ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Ύστερα το άλλο που είπατε, είναι επειδή οι πεζόδρομοι στη γειτονιά
μας είναι τελείως αψυχολόγητοι. Παραδείγματος χάρη η Παπαναστασίου που είναι ο
κεντρικός δρόμος, έτσι, και κάθετα στην Παπαναστασίου είναι όλοι οι κάθετοι, είναι δέκα
κάθετοι δρόμοι…
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Η Παπανδρέου είναι πεζόδρομος…
κ. ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Η Παπανδρέου… Ναι.
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Μεγάλος δρόμος.
κ. ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Δεν πρέπει να αλλαχθεί κύριε καθηγητά; Δεν πρέπει να τα δούμε
κάπως διαφορετικά;
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Εγώ σας είπα ότι θα βάλω στη μελέτη αποχαρακτηρισμούς
πεζοδρόμων…
κ. ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Ακριβώς.
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Σε κάθε περιοχή υπάρχουν τέσσερις, πέντε
αποχαρακτηρισμοί. Σε όλες τις περιοχές και τις προηγούμενες που θίξαμε και στο Ψαλίδι
που έρχεται να βάλουμε αποχαρακτηρισμούς.
κ. ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Η Παπαναστασίου…
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Αυτό…
κ. ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: …είναι ο κεντρικός δρόμος.
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Ναι. Βεβαίως.
κ. ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Αν γίνει πεζόδρομος δεν θα μπορεί να λειτουργεί η γειτονιά. Καθώς
και η Γεωργίου Παπανδρέου…
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Και η Παπανδρέου το ίδιο είναι. (…) το ίδιο είναι.
κ. ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Το ίδιο ναι. Σε ένα τμήμα της, μόνο στο πρόσωπο των σχολείων,
μπορεί να μείνει πεζόδρομος. Στο υπόλοιπο κομμάτι, έτσι, η Σαράφη, η Σαράφη
παραδείγματος χάρη, η Στρατηγού Σαράφη, που διασχίζει δια μέσου των Ουρσουλινών,
μπορεί να γίνει πεζόδρομος. Εκεί είναι τα σχολεία. Είναι πληθώρα σχολείων. Εκεί να γίνει
πεζόδρομος.
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Εάν συμφωνείτε και εσείς Παπανδρέου και Παπαναστασίου
θα τις προτείνουμε για αποχαρακτηρισμό.
κ. ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Ναι. Ναι. αυτό. Εντάξει.
Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε καθηγητά.
……………………
κ. ΣΚΑΛΩΜΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Μέλος του Συλλόγου Αναβρύτων: Ωραία. Ακούγομαι;
Μου ήρθε ένα email με… Θανάσης Σκαλωμένος από το σύλλογο Αναβρύτων. Ο γραμματέας
είμαι.
Κοίταξα τη μελέτη που έχετε κάνει κύριε Ματσούκη. Το έχουμε ξανακουβεντιάσει. Η πρόταση
μας πριν από χρόνια και πριν φέρετε αυτή τη μελέτη ήταν φοβερά απλή όσον αφορά…
Καταρχάς συμφωνούμε ως την πεζοδρόμηση που έχετε κάνει, την Ξάνθου και πάει λέγοντας.
Είμαι ακριβώς στη διασταύρωση όπως κατεβαίνει η Κηφισιάς σ’ εμάς. Και φτάνουμε στην
Κανάρη. Στα σχέδια μέσα έχετε πει ότι…Αν θέλετε λιγουλάκι. Στα σχέδια… Είμαστε ακριβώς
στον κόμβο, όπου δεχόμαστε μεγάλο φορτίο αυτοκινήτων από την Κηφισιά. Το έχετε υπόψη
πολύ καλά. Περίμενα δηλαδή πιο… Μεγαλύτερη εστίαση εκεί μέσα. Λοιπόν. Με το που
έρχονται τα αυτοκίνητα μας βάζετε την Κοτζιά πήγαινε έλα. Δηλαδή διπλής κατεύθυνσης.
Η πρόταση πριν από δύο, τρία χρόνια, τέσσερα που είχαμε έρθει εδώ πέρα και το είχαμε
κουβεντιάσει, είχαμε πει να κάνουμε μια επαναστατική λύση, ολοκληρωμένη λύση δηλαδή.
Να φτιάξουμε ένα σωστό δρόμο την Ευκαλύπτων, διπλής…Άμα θέλετε κυρία Χαλιώτη…
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Κόβεται ο συρμός μου. Ο ειρμός μου. Όχι ο συρμός. Είναι τρένο. Είμαι και κουρασμένος από
τη δουλειά… Αν θέλετε. Αν θέλετε. Ναι. Αν θέλετε όμως. Λοιπόν. Εγώ δεν μπορώ να σας
πιέσω. Είχαμε πει λοιπόν να κάνουμε έναν σωστό δρόμο. Δηλαδή να κατασκευάσετε
καινούργια την Ευκαλύπτων, μια και πριν από εμάς είκοσι χρόνια αυτό το, αυτό το ρεύμα, το
ρέμα το κάνανε δρόμο χωρίς να μας ρωτήσουν, λοιπόν, να φτιάξετε ένα σύγχρονο δρόμο.
Πάρτε την Ευκαλύπτων λοιπόν. Από την πόρτα του Βορρέ και μετά, όπου υπάρχουν
οικόπεδα, δικά μας οικόπεδα, όχι δικά μου, του δήμου Αμαρουσίου, κάντε διαπλάτυνση του
δρόμου, φτιάξτε τη διπλή κατεύθυνση να αγκαλιάζει τα σχολεία, να φτάνει στο, στη μάντρα ο
δρόμος κανονικά, διπλής κατεύθυνσης, με πεζοδρόμια ώστε να υπάρχει ασφάλεια στη
διάβαση των παιδιών, όπως είναι η Μεσογείων. Όπως είναι η Μεσογείων εδώ.
Λοιπόν. Ένας μεγάλος δρόμος. Και μην ρίχνετε το φορτίο στην Κοτζιά. Δηλαδή μέσα στη
γειτονιά. Τι κάνετε λοιπόν τώρα εσείς; Με το που φτάνει ένας μεγάλος δρόμος παράλληλα
στη μάντρα, επιτρέπετε μονοδρόμηση και φτάνουν όλα τα αυτοκίνητα, που όταν βρέχει
εντάξει… Γίνεται το μποτιλιάρισμα. Είναι επικίνδυνο γιατί είναι και τα σχολεία εκεί. Οπότε είχα
την εντύπωση ότι θα το είχατε δει αυτό και θα σχεδιάζατε έναν καινούργιο δρόμο, σύγχρονο
δρόμο, ασφαλή δρόμο. Έτσι ώστε να αποσυμφορηθεί η Κοτζιά, να μείνει στη γειτονιά και η
γειτονιά να έχει ξανά το δρόμο της χωρίς το μεγάλο φορτίο. Είναι τόσο δύσκολο να φτιάξουμε
έναν καινούργιο δρόμο και δεν στοιχίζει. Δεν στοιχίζει γιατί… Τα χωράφια δηλαδή; Και το, και
το Καρέλλα και του Βορρέ δίπλα είναι δικά μας. Άρα λοιπόν κάνετε μια διαπλάτυνση πέντε
μέτρων, φτιάχνετε ένα σύγχρονο δρόμο με πεζοδρόμια και με μεγάλη ασφάλεια. Τόσο
δύσκολο είναι; Τα έχουμε πει αυτά εδώ και τέσσερα, πέντε χρόνια. Γιατί ξανά το ίδιο και το
ίδιο σχέδιο; Αυτή η Κοτζιά πρέπει να σταματήσει. Θα έχουμε ατυχήματα εκεί πέρα. Και είχαμε
παλιά. Και το είχαμε επισημάνει. Κάθε τόσο και λίγο ακούμε ένα μπαμ, μπαμ, μπαμ. Αυτά
ξέρετε τι είναι τα μπαμ; Τρακάρισμα. Λοιπόν. Σωστά είστε. Έρχεστε από πάνω; Ωραία. Να
‘μαστε.
(ομιλίες εκτός πρακτικών)
Αυτό είναι πολύ σωστό.
(ομιλίες εκτός πρακτικών)
Επειδή δεν είμαι επιστήμονας, ούτε είμαι πολεοδόμος, αν ωφελούν αυτά που έχετε κάνει στη
Βορείου Ηπείρου εκεί πέρα. Εκεί δεν έχω άποψη γιατί δεν είμαι επιστήμονας. Εσείς σίγουρα
έχετε κάνει μετρήσεις, έχετε δει τι γίνεται. Για εκείνο δεν έχω άποψη. Αλλά για το άλλο όμως
έχω άποψη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όχι μόνο εγώ. Και η περιοχή. Το έχουμε
κουβεντιάσει αυτό. δεν είναι μόνο δική μου άποψη.
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Έτσι. Έχετε δίκιο. Να πω κάτι τώρα αν μου επιτρέπετε;
Εδώ πέρα…
Μια στιγμή να ανοίξω το χάρτη λίγο.
κ. ΣΚΑΛΩΜΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Δέστε το όσο γίνεται.
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Εδώ, εδώ και χρόνια, όταν είχαμε κάνει την προηγούμενη
μελέτη, η μελέτη αυτή παρότι είχαμε κάνει κάποιες ριζοσπαστικές προτάσεις με σκοπό να
αποκλείσουμε την κυκλοφορία από την Κηφισιά. Είχαμε κάνει τρεις ρυθμίσεις. Τελικά και
νομίζω ότι είχαμε και ομόφωνη, και υποστήριξη από το δημοτικό συμβούλιο, από όλες τις
πλευρές, όταν φτάσαμε στο δια ταύτα δεν εγκρίθηκε ποτέ αυτή η μελέτη. Δεν εγκρίθηκε ποτέ.
Υπήρξαν και κάποια θέματα πολεοδομικά, ρυμοτομικά στην Ευκαλύπτων και σταμάτησα.
Είναι η μόνη περιοχή, τα Ανάβρυτα, που δεν έχει εγκεκριμένη μελέτη. Που δεν έχει
εγκεκριμένη μελέτη. Λοιπόν. Από εκεί και πέρα, για το θέμα… Επομένως, δηλαδή
αισθάνομαι και λίγο ένοχος εδώ πέρα διότι είναι η μόνη περιοχή που δεν προχώρησε σε, σε
έγκριση της μελέτης και τώρα φτάσαμε σε ένα σημείο που έχουμε, έχουμε βγάλει αυτή την
πρόταση. Που να μην έρχονται από την Κηφισιά, από την Κηφισιά καθόλου αυτοκίνητα.
Αυτός είναι ο σκοπός. Γιατί όλα αυτά επιφορτίζουνε πάρα πολύ, μετά την Πεντέλης και όλα
αυτά. Αυτό που λέτε για να γίνει τώρα, η Ευκαλύπτων να γίνει κανονικός δρόμος, δεν ξέρω
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αν θέλει απαλλοτριώσεις ή δεν ξέρω… Η κυρία Κρεκούζου ξέρει; Είναι θέμα διερεύνησης όχι
μόνο από κυκλοφοριακής. Είναι και…
(ομιλίες εκτός πρακτικών)
Γιατί αν αυτό… Αν αυτό είναι υλοποιήσιμο είναι πραγματικά μια πολύ καλή λύση. Αγκαλιάζει
πράγματι το χώρο των σχολείων και η Κανάρη μπορεί να γίνει μονόδρομος και τελείωσε. Ναι.
(ομιλίες εκτός πρακτικών)
Ναι. Ναι αυτό είναι… Αν πράγματι… Πρέπει να το διερευνήσουμε αν πράγματι γίνεται αυτό.
Γιατί αν γίνεται, λύνει…
Και φυσικά η Κανάρη μετά μπορεί να μονοδρομηθεί χωρίς καμία δεύτερη σκέψη. Ναι. Ναι.
Έτσι διευκολύνει, αποφορτίζει και την Ξάνθου και όλους τους δρόμους εκεί. Ναι. Θα το δούμε
αυτό. Τώρα… Ελπίζω σύντομα. Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Ψάλτη. Κυρία Ψάλτη.
Για το Συγγρού.
κ. ΨΑΛΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Αμαρουσίου: Για τη Συγγρού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, για την οδό Συγγρού.
κ. ΨΑΛΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Κύριε Ματσούκη πρέπει να… Δεν ξέρω αν είσαστε γνώστης ότι η
προέκταση της Ευκαλύπτων προς την Κηφισιά δεν είναι εγκεκριμένη οδός. Ένα.
Δεύτερον, δεν ξέρω αν έχετε λάβει υπόψιν σας ότι από…
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Εκτός σχεδίου. Ναι. Ναι.
κ. ΨΑΛΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Μήπως πρέπει να τα δούμε όλα αυτά; Όπως και ένα κομμάτι της
Ευκαλύπτων. Δεν ξέρω αν τα έχετε λάβει υπόψη σας.
Το δεύτερο για την περιοχή αυτή είναι ότι η Συγγρού από το ύψος της Κοτζιά, ανεβαίνοντας
προς Κανάρη εξυπηρετεί την Ελληνική Παιδεία. Τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες και η
άνοδος προς την Κανάρη και η, η όδευση προς την Ευκαλύπτων από την Κοτζιά είναι
κόλαση. Και αυτή η κυκλοφοριακή ρύθμιση δεν ξέρω κατά πόσο θα διευκολύνει. Έτσι όπως
την έχετε αμφιδρομήσει σε ένα σημείο και μονοδρομήσει και αντιδρομήσει στο υπόλοιπο. Το
υπόλοιπο… Έτσι όπως φαίνεται η… Αν δεν… Αν δεν διανοιχτεί η οδός Κανάρη, που μάλλον
δεν μπορεί να διανοιχτεί γιατί είναι δύο πολυκατοικίες που πρέπει να αποζημιωθούνε,
σημαίνει ότι θα είναι κόλαση η περιοχή αυτή. Και από εκεί…
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Αυτό με την Κανάρη είναι πραγματικά η λύση του
προβλήματος. Αν μπορούσε να ανοίξει…
κ. ΨΑΛΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Εάν δεν απαλλοτριωθούνε αυτές οι, αυτές οι πολυκατοικίες και
είναι πολλές οι πολυκατοικίες εκεί που δεν απαλλοτριώνονται από το δήμο εδώ και χρόνια,
και δεν μπορούν να απαλλοτριωθούν, φανταστείτε τι έχετε κάνει. Όλη την κίνηση από την
Κηφισία, από την Κηφισιά προς τα Μελίσσια τη ρίχνετε μέσα στον πολεοδομικό ιστό της
ενότητας αυτής. Αν μη τι άλλο. Δεν μπαίνει αυτή τη στιγμή. Δεν μπαίνει, τουλάχιστον με τον
τρόπο που το βάζετε. Και εν πάση περιπτώσει πρέπει να λάβετε υπόψη σας τα πολεοδομικά
δεδομένα αυτής της περιοχής. Τα οποία δεν βλέπω να τα έχετε λάβει υπόψη σας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μελετήστε το. Την επόμενη δόση που θα επανέλθουμε να το κοιτάξουμε. Ναι.
Λοιπόν.
κ. ΧΑΛΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ – Πρόεδρος του Συλλόγου Νέας Λέσβου – Δημοτική
Σύμβουλος Δήμου Αμαρουσίου : Λοιπόν. Λέγομαι Ρένα Χαλιώτη και είμαι, βέβαια
εκλεγμένη στο δήμο, αλλά είμαι και πρόεδρος του συλλόγου της Νέας Λέσβου και
εκπρόσωπος. Είναι και ο αντιπρόεδρος μου εδώ.
Θέλω να πω τα εξής. Εμείς σαν σύλλογος καταθέσαμε τις προτάσεις μας. Βέβαια πριν γίνουν
αυτές οι προτάσεις του κυρίου μελετητή δεν είχαμε καμία, δεν, δεν, δεν ερωτηθήκαμε. Εν
πάση περιπτώσει. Καταθέσαμε τις προτάσεις μας, όπως επίσης και οι κάτοικοι και οι
μαγαζάτορες που είναι εκεί, οι οποίοι συμφωνούν μαζί μας και έχουν κάποιες, κάποια άλλα
επιπλέον βοηθητικά πράγματα καταθέσει.
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Πριν μιλήσω θέλω να πω κάτι βοηθητικό. Ότι απ’ ότι γνωρίζω ο νόμος 4067/12 που είναι
σχετικά με το νέο οικοδομικό κανονισμό, αναφέρει ότι οι πεζοδρόμοι μπορούν να είναι δρόμοι
ήπιας κυκλοφορίας. Βέβαια εμείς εννοούμε χωρίς παρτέρια και πράγματα, για να μπορούν
να κυκλοφορούν οι άνθρωποι. Άρα πριν ξεκινήσω να σας πω αυτά που ήδη σας καταθέσαμε
και που συμφωνήσατε ότι θα γίνουν αλλαγές, ότι μέχρι τότε, επειδή αναφέρεστε σε κάποια
σχεδιαγράμματα εκεί και λέτε ότι μέχρι τότε δεν και εάν, μπορούν να χρησιμοποιούνται σαν
ήπιας και μετά να γίνει η αλλαγή τους εντελώς σε δρόμους κανονικής κυκλοφορίας. Το λέω
προς διευκόλυνση του μελετητή για να μην… Για να μην γίνουμε βόρειοι και νότιοι εκεί.
Δηλαδή υπάρχει ο νόμος 4067, μπορούν να χρησιμοποιούνται σαν ήπιας, είναι του, το 2012,
και βέβαια, ασφαλώς προτείναμε τον αποχαρακτηρισμό. Και μάλιστα εχθές ο σύλλογος
κατέθεσε και ένα έγγραφο το οποίο λέει ότι… Θα σας πω… Θα σας πω όλο το σκεπτικό
όπως είπαν όλοι οι σύλλογοι. Ότι σε συνέχεια με το έγγραφο τάδε που έχει σταλεί την
προηγούμενη, που αναφέρεται στην κυκλοφοριακή μελέτη της Νέας Λέσβου και τις
προτεινόμενες τροποποιήσεις, βάσει των προτάσεων του συλλόγου παρακαλούμε όπως
προβείτε σε αναθεώρηση, τροποποίηση του υφισταμένου πολεοδομικού σχεδίου, όσον
αφορά το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής της Νέας Λέσβου, το οποίο
στηρίζεται στο ΦΕΚ 560/86 και το οποίο ποτέ δεν εφαρμόστηκε τα τελευταία τριάντα ένα
χρόνια.
Επίσης να μας κοινοποιήσετε με ποιο σκεπτικό αποφασίστηκε να εφαρμοστεί τώρα το εν
λόγω σχέδιο χωρίς να κατατεθούν φόρτοι κυκλοφοριακοί και χωρίς τη σύμφωνη άποψη των
κατοίκων και του συλλόγου.
Θέλω να σας πω εδώ, και είμαι περήφανη γι’ αυτό, ότι εμείς, ο σύλλογος μας που μετράει
σαράντα χρόνια και πριν ήταν ο συνεταιρισμός, έχει αγκαλιάσει όλους τους κατοίκους, όλων
των ιδεολογικών γραμμών και τους εκπροσωπεί και συνεννοείται μαζί τους. Άρα μπορείτε,
μπορούμε να τους εκπροσωπούμε επάξια. Και βέβαια και εκείνοι βοηθητικά έχουνε στείλει
δύο, δύο επιστολές.
Θέλω να πω επίσης, σίγουρα είναι στην… Έχουνε κατατεθεί και τα έχετε δει και εσείς κύριε
μελετητά και η, και η υπηρεσία, ότι έχουμε στηρίξει για ποιο λόγο η οδός Τερπάνδρου πρέπει
να διατηρήσει τον υφιστάμενο χαρακτήρα της. Δηλαδή να είναι κανονική οδός με κατεύθυνση
από Εφταλιώτη προς Μενάνδρου. Γιατί επί της Τερπάνδρου εδρεύουν τρία καταστήματα τα
οποία χρησιμοποιεί η περιοχή. Έτσι; Και σας έχω καταθέσει και σχέδιο.
Επίσης στη στροφή που είναι τα, η οδός Μενάνδρου είναι το μοναδικό φαρμακείο και το
μοναδικό οδοντιατρείο της περιοχής μας. Είμαστε αμιγούς κατοικίας και εξυπηρετούμεθα από
αυτά. Αυτό δε, το να εφαρμοστεί το ΦΕΚ του ’86 εφόσον τριάντα ένα χρόνια κανένας δεν το
εφήρμοσε, πρώτη φορά το ακούμε. Εν πάση περιπτώσει ο μελετητής απ’ ότι είδαμε ήτανε
συναινετικός και είπε ότι θα ληφθούν υπόψιν αυτά που έχουμε καταθέσει και τα οποία είναι
και στα χέρια των κατοίκων, οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν και εκείνοι.
Και για την Βενιαμίν Λεσβίου η οποία εξυπηρετεί το βόρειο τμήμα και για την Ιγνατίου το
κομμάτι, γιατί κάνει τη στροφή και για πάνω στο σύλλογο που πρέπει να γίνει κυκλική πορεία
για να μην γίνονται ατυχήματα.
Επίσης… Βέβαια κυκλική πορεία και στην πλατεία, γιατί ίσως από λάθος, δεν ξέρω, του
μελετητή ή ποιου, έχει διπλά βέλη; Όχι. Μονά έχει, έτσι; Στην πλατεία 8ης Νοεμβρίου. Κυκλική
πορεία. Εντάξει. Όπως είναι τώρα. Ναι.
Για τη Σαπφούς δε, έχουμε να πούμε το εξής. Γιατί εχθές προέκυψε το… Αυτό που είδαμε.
Έχει κατατεθεί μόνο να πάει δεξιά κλπ, το οποία δεχτήκατε. Όμως είδαμε ότι έχετε πει να
πάρει, να πάρουν οι πλάγιοι δρόμοι προτεραιότητα. Αυτό δεν το θεωρούμε ότι πρέπει να
γίνει, διότι οι πλαϊνοί δρόμοι είναι δύσβατοι, είναι απότομοι και πέφτουν μέσα στην οδό
Σαπφούς, όπου θα γίνονται ατυχήματα. Καλό είναι δηλαδή να κατέβει η κυκλοφορία, να
κατέβει, να γίνει τριάντα ξέρω εγώ, και να… Να μην έχει στοπ. Να είναι τα στοπ στις πλαϊνές
οδούς. Διότι αλλιώς θα πέφτουν όλα αυτά τα δρομάκια μέσα με δύναμη και δεν θα μπορεί να
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κυκλοφορήσουν. Μην ξεχνάτε ότι Σαπφούς περνάει το λεωφορείο μας, περνάνε τα σχολικά
και πρέπει να κυκλοφορούν όπως…
Ναι. Στη γωνία ναι. Πρέπει να έχει στοπ.
Έχουμε καταθέσει και έχουν καταθέσει και οι μαγαζάτορες τις δικές τους υπογραφές. Θέλω
να τονίσω και να, να επιμείνω στην οδό Τερπάνδρου και στην οδό… Ιγνατίου του Λεσβίου,
το κομματάκι και επίσης και στη Βενιαμίν, ότι πρέπει να αποχαρακτηριστούν. Απλά μέχρι
τότε, επειδή υπάρχει αυτός ο νόμος στον οποίον θα στηριχθούμε και εμείς και πιστεύω να,
να γίνει κατανοητό από την, από το μελετητή, υπάρχει ο νόμος 4067/12, άρα μέχρι να
εφαρμοστεί το νέο ΓΠΣ και το νέο ρυμοτομικό, το εγκεκριμένο της περιοχής μας, που τώρα
θυμηθήκαμε να το εφαρμόσουμε, μετά από τριάντα ένα χρόνια, να είναι τουλάχιστον ήπιας
κυκλοφορίας, αλλά χωρίς παρτέρια. Είναι στενοί οι δρόμοι μας.
Θέλω να πω δε και κάτι άλλο. Με όλο το δικαίωμα που μου δίνουν οι κάτοικοι, με την τιμή
που μου κάνουνε να με ψηφίζουνε τόσα χρόνια και σαν μέλος του συλλόγου και σαν
πρόεδρο, αλλά και σαν εκλεγμένη σύμβουλο στο δήμο μας. Που τους εκπροσωπώ και
αυτούς και όλο το Μαρούσι βέβαια. Απλά σέβομαι τις υπόλοιπες περιοχές γιατί έχουν τους
προέδρους τους. Δεν μπορώ εγώ να πω τι θα γίνει στο Ψαλίδι ή τι θα γίνει στο Σωρό ή στα
Ανάβρυτα ακόμα που υπάρχει πρόεδρος και αυτή τη στιγμή ο κάθε πρόεδρος εκφράζει τους
κατοίκους του. Όμως εκεί που ζω όλα τα χρόνια της ζωής μου σχεδόν και εκεί που είναι οι
άνθρωποι που, της διπλανής πόρτας και κάθε μέρα βλεπόμαστε και λέμε τα παράπονα μας,
επιμένω ότι δεν πρέπει να εφαρμοστεί το υπάρχον όπως έχει, χωρίς τις αλλαγές του. Και
πρέπει να δοθεί ένα περιθώριο να γίνουν οι αλλαγές όπως πρέπει και να σεβαστείτε και τους
κατοίκους και το σύλλογο και τους μηχανικούς της περιοχής μας οι οποίοι και εκείνοι είναι
μαζί μας και έχουν αυτό, και να κατατεθεί νέος φάκελος με όλους τους αποχαρακτηρισμούς
που χρειάζονται για να είναι σωστά.
Δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα. Είμαστε μια περιοχή αμιγούς κατοικίας που όλα αυτά τα
χρόνια, το ’86 λίγο το παλέψαμε, ήταν ο, η… Ο συντελεστής ύψους. Ήταν λίγο, που
πρωτοξεκίνησε αυτό και ποτέ δεν εφαρμόστηκε αυτό με τους πεζοδρόμους. Είναι μια
περιοχή που δεν δημιουργεί προβλήματα, που δεν χρωστάει τίποτα σε κανέναν, γιατί κανείς
δεν πρόσφερε τίποτα. Οι κάτοικοι δώσανε τη ζωή τους. Δώσανε το συντελεστή δόμησης τους
για να γίνει το νηπιαγωγείο το μοναδικό. Γιατί οι κάτοικοι το δώσανε. Ο συνεταιρισμός που
ήταν πριν το σύλλογο το έδωσε. Δώσανε τα πάντα και δίνουνε τα πάντα για την περιοχή
τους. Έχουνε παλέψει για βρεφονηπιακό που πιστεύω ότι θα εισακουστούμε και θα γίνει. Και
έχουν παλέψει και το επαναλαμβάνω, από το συντελεστή τους δώσανε το νηπιαγωγείο που
υπάρχει εκεί πάνω στην Παπάγου, εμείς και σαν σύλλογος το κατοχυρώσαμε και έγινε, που
ανήκει στο δήμο βέβαια. Αλλά με την περιουσία αυτή των κατοίκων. Και τη συμφωνία του και
τη σύμφωνη γνώμη τους.
Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή που έχουμε τρία μαγαζιά όλα και όλα στον ένα δρόμο
και δύο, φαρμακείο και οδοντιατρείο στον άλλον, δεν πρέπει να, να μην έχει πρόσβαση οι
άνθρωποι της περιοχής μας. Και έρχονται και άλλοι βέβαια να γιατρευτούνε και να πάρουν τα
φάρμακα τους. Δεν είναι μόνο για εμάς. Αλλά και εμείς σίγουρα να μην, να μην δεν μπορούμε
να κυκλοφορούμε στην περιοχή μας.
Θα θέλαμε να τα λάβετε σοβαρά υπόψη όλα αυτά. Να στηριχθείτε και στο νόμο που σας
προείπαμε σχετικά με τους πεζοδρόμους που μπορούνε, έστω και προσωρινά, αλλά λέει και
για πάντα, να είναι ήπιας. Και να σεβαστείτε τους ανθρώπους της περιοχής αυτούς, οι οποίοι
μόνο καλό έχουνε κάνει στο δήμο. Και είναι ήσυχοι άνθρωποι οι οποίοι… Και οι
προηγούμενοι πρόεδροι από εμένα και οι προηγούμενες διοικήσεις, τα ΔΣ από το δικό μας,
έχουνε παλέψει και για την περιοχή και για το Μαρούσι και για τα… Και για τα Ανάβρυτα
ολόκληρα και για όλη τη γύρω περιοχή.
Και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο. Ότι αυτοί οι άνθρωποι έσωσαν το δήμο, όλο το δήμο από τη
βαμβακίαση που την κατέτρεχε τότε. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν οι πρώτοι που πήγανε και
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πλένανε τα δέντρα με δική τους πρωτοβουλία. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι πάντα στην
πρώτη γραμμή. Ενωμένοι και είμαι ξανά περήφανη γιατί δεν έχουνε πολιτικές τοποθετήσεις
όταν πρόκειται για το καλό της περιοχής και του Μαρουσιού.
Σας ευχαριστώ. Αν υπάρχει κάποια απορία, μπορώ να σας πω διευκρινιστικά. Αλλά θα
ήθελα… Να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Χαλιώτη σας ευχαριστούμε και εμείς.
Δηλαδή εσείς προτείνετε να το ξαναδούμε το θέμα το δικό σας;
κ. ΧΑΛΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ: Να το δείτε βάσει των προτάσεων μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ένα λεπτό. Ένα λεπτό.
Βάσει λοιπόν των προτάσεων σας…
κ. ΧΑΛΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έτσι κι αλλιώς επειδή θα συζητηθεί και το θέμα για το Ψαλίδι…
κ. ΧΑΛΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προτείνω λοιπόν να επανέλθουμε μέσα στο επόμενο εικοσαήμερο…
Όχι. Αν λέει η κυρία Χαλιώτη, όντως και σ’ αυτό το οποίο έχει απόλυτο δίκιο, ότι μπορεί ο
πεζόδρομος να είναι σε, με κάποιες συνθήκες, να είναι ήπιας κυκλοφορίας, να το εξετάσουμε
και να το δούμε.
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Να απαντήσω σε αυτό. Να απαντήσω σε αυτό.
Να απαντήσω σε αυτό διότι εδώ υπάρχει μια παρανόηση. Εγώ δεν πρότεινα να γίνουν
πεζόδρομοι. Μου έγιναν αυστηρές παρατηρήσεις από την υπηρεσία αλλά και από την
αποκεντρωμένη, ότι από εδώ και στο εξής πρέπει να εμφανίζονται όλοι οι πεζόδρομοι όπως
είναι με ΦΕΚ, και πρέπει να εφαρμόζονται. Δεν πρότεινα πεζοδρόμους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σύμφωνοι.
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Περίμενε. Μια στιγμή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό όμως που λέει η κυρία Χαλιώτη…
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Μία στιγμή…
(ταυτόχρονοι διάλογοι)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό που λέει η κυρία Χαλιώτη… ότι βάσει του νόμου λοιπόν μπορεί οι
πεζόδρομοι να γίνουν ήπιας κυκλοφορίας ανάλογα, γιατί ρώτησα και την κυρία Κρεκούζου
και μου είπε πριν και πολεοδομικό το θέμα. Θα κοιτάξουμε λοιπόν πώς μπορεί να γίνει να
είναι ευχαριστημένοι οι κάτοικοι και να τελειώσει (…) βούληση και του δημάρχου, βούληση
της διοίκησης, βούληση όλων είναι. Και ο δήμαρχος το λέει συνέχεια, να είναι οι κάτοικοι
ευχαριστημένοι και να μην έχουνε προβλήματα.
Άρα λοιπόν να επανέλθουμε, να το δούμε, να το δει η υπηρεσία…
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Μου επιτρέπετε; Μου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε.
κ. ΧΑΛΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ: Ένα… Μια κουβέντα ακόμα.
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Μία στιγμή. Όχι, Μια στιγμή γιατί ζήτησα το λόγο.
κ. ΧΑΛΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ: Κύριε μελετητά μία κουβέντα.
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Μία στιγμή. Σας παρακαλώ κυρία Χαλιώτη.
κ. ΧΑΛΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ: Εντάξει.
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Δεν είναι θέμα δικό μου αυτό, επειδή θέλω να γίνουν
πεζόδρομοι. Σας εξήγησα ότι αυτός που παίρνει τις αποφάσεις, που δυστυχώς είναι, ή
ευτυχώς, είναι η αποκεντρωμένη, λέει ότι αυτοί είναι πεζόδρομοι.
Τι σημαίνει πρακτικά αυτό λοιπόν; Έστω λοιπόν ότι η υπηρεσία, όπως και η υπηρεσία θέλει,
βάζει αύριο πινακίδες. Τι θα γίνει; Θα κυκλοφορούνται κανονικά οι δρόμοι. Δεν πρόκειται να
αλλάξει τίποτε. Γιατί πεζόδρομοι με βάση το νόμο του ’12 επιτρέπεται να κυκλοφορούνται για
αυτοκίνητα των κατοίκων της περιοχής. Τώρα αν με τους κατοίκους πάνε και κάποιοι άλλοι, τι
να κάνουμε; Δηλαδή δεν θα αλλάξει τίποτε. Πολύς θόρυβος για το τίποτε. Μου θυμίζει…
κ. ΧΑΛΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ: Εμείς δεν θα δεχτούμε σήματα.
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κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Σας παρακαλώ.
κ. ΧΑΛΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ: Δεν θα δεχτούμε σήματα…
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Μου θυμίζει…
κ. ΧΑΛΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ: …αν δεν αλλάξει το γενικό πολεοδομικό.
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Μου θυμίζει… Μου θυμίζει…
κ. ΧΑΛΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ: Δεν θα δεχτούμε σήματα.
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Σας παρακαλώ. Μου θυμίζει την αρχή της συνεδρίασης που
ήρθε κάποιος και είπε ότι μετονομάζουμε την οδό Βύρωνος σε Μανώλη Ανδρόνικου. Για ένα
θέμα που δεν υπάρχει έγινε ολόκληρη φασαρία.
κ. ΧΑΛΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ: Δεν θα δεχτούμε σήματα κύριε μελετητά διότι αν γίνει ένα
ατύχημα θα πάμε στη…
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Να το πείτε στο δήμο. Όχι σε εμένα.
κ. ΧΑΛΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ: Θα πάμε… Θα πάμε στο… Στο… Στη φυλακή. Όχι. Όχι. Θα
γίνει αλλαγή όπως ζητάμε.
Και να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ηλιόπουλο το φαρμακοποιό μας. Έχει κάτι να πει.
Προφανώς χρήσιμο.
κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – Κάτοικος Νέας Λέσβου: Καλημέρα σας. Ηλιόπουλος
Χρήστος.
Θέλω με όλο το σεβασμό στον κύριο μελετητή να θέσω δύο θέματα.
Ότι πρέπει να λάβει υπόψη του ότι η περιοχή έχει μεγάλες κλίσεις, οπότε η κίνηση των
πολιτών, των κατοίκων γίνεται με το αυτοκίνητο.
Και το δεύτερο ότι με τον τρόπο που έχει γίνει ο νέος σχεδιασμός ουσιαστικά οδηγεί όλους
τους κατοίκους κάτω στην οδό Πεντέλης, το οποίο θα δημιουργήσει θεωρώ ακόμα
μεγαλύτερη συμφόρηση. Στην ήδη συμφορημένη Πεντέλης λόγω των τριών φαναριών που
υπάρχουν στη σειρά.
Αυτό θέλω να πω. Δεν…
Δηλαδή ουσιαστικά κάποιος, γιατί το έχω καταθέσει κιόλας και εγγράφως, για να διανύσει μια
απόσταση τριακοσίων μέτρων θα αναγκαστεί να κάνει ενάμισι χιλιόμετρο. Αν εφαρμοστούν
αυτά. Δηλαδή νομίζω ότι δημιουργεί μεγαλύτερο πρόβλημα. Στους κατοίκους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. Είπαμε προηγουμένως ότι οι πεζόδρομοι, έτσι, θα λειτουργήσουν ως
έχουνε… Λειτουργούν έτσι κι αλλιώς για τους κατοίκους της περιοχής.
Τώρα από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε κάνει για αποχαρακτηρισμό, μάλλον θα κάνουμε
αποχαρακτηρισμό των πεζοδρόμων. Υπάρχει και ο νόμος ο οποίος λέει ότι μπορεί οι
πεζόδρομοι να είναι σε ήπιας κυκλοφορίας. Δεν θέλουμε σώνει και ντε να πάμε να βάλουμε
πινακίδες…
κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: Εντάξει. Επειδή εμείς βλέπουμε ένα σχέδιο εκεί που είναι
αποκλεισμένος ο δρόμος. Και διαβάζουμε μια μελέτη που οδηγεί…
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Δυστυχώς…
κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: …τα αυτοκίνητα στην Εφταλιώτη.
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Με συγχωρείτε.
Δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι αλλιώς. Λείπει και ο κύριος Ρώτας να σας εξηγήσει ότι
μας δεσμεύει αυτό το πράγμα. Η απόφαση της αποκεντρωμένης. Δεν μπορώ να προτείνω
κάτι άλλο. Δεν μπορώ να προτείνω εγώ θα περνάει κυκλοφορία από το δρόμο αυτόν. Θα
απορριφθεί η μελέτη. Και θα απορριφθούν και όλες οι μελέτες μετά. Θα μας γυρίσουν όλες
πίσω και θα κάνουμε άλλους οκτώ, δέκα μήνες να πάρουμε έγκριση. Δηλαδή είναι πρακτικό
το θέμα. Επί της ουσίας συμφωνώ μαζί σας 100%.
κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: Ευχαριστώ.
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Και ο κύριος Κόκκαλης και όλοι μας. Δεν υπάρχει πρόθεση
τέτοια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι. Ναι. Δεν..
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κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Δεν υπάρχει πρόθεση τέτοια. Από κανέναν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση σε αυτό που λέτε. Μην γίνει καμιά παρανόηση.
Απλά και μόνο ψάχνουμε…
κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: Οκ. Γιατί είμαστε... Είμαστε και κέντρο πρωτοβάθμιας
υγειονομικής περίθαλψης. Υπάρχει εδώ ο κύριος Θεοδωρακόπουλος ο οδοντίατρος, το
φαρμακείο…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό λέμε. Να βρεθεί μια λύση…
κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: Είναι και θέμα εξυπηρέτησης. Δεν είναι εμπορική
δραστηριότητα αμιγώς. Καταλαβαίνετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πείτε τις.
κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: Ευχαριστώ.
κ. ΧΑΛΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ: Μίλησα με το δήμαρχο πριν λίγο, πριν κατεβώ… Ανέβηκα
δηλαδή πάνω και… Ο οποίος είπε ότι δεν θα γίνει τίποτα χωρίς τη βούληση των κατοίκων.
Θα, θα το επεξεργαστούμε ξανά όλο αυτό.
Και επ’ ευκαιρία αυτού θέλω να πω ότι αν ο νόμος, γιατί εγώ δεν είμαι μηχανικός, έτσι, αυτός
στον οποίο αναφέρθηκα είναι μόνο για τους κατοίκους, δηλαδή μόνο οι κάτοικοι να
χρησιμοποιούν τους ήπιας και όχι ο άλλος που θα έρθει να πάει στο φαρμακείο μια μέρα που
θα εφημερεύει…
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Δεν θα βάλουμε φύλακες…
κ. ΧΑΛΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ: Και πάμε… Και πάμε μετά στο αυτόφωρο. Δεν έχει νόημα να
γίνουν... Να γίνουν ήπια…
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ποιος το ελέγχει αυτό κυρία Χαλιώτη τώρα;
κ. ΧΑΛΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ: Ε, μα…
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Στην Ελλάδα ζούμε.
κ. ΧΑΛΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ: Εντάξει. Στην Ελλάδα αλλά θα… Αλλά όταν μπουν τα σήματα
που θα λένε πεζόδρομος δεν θα μπορούμε να κυκλοφορήσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Χαλιώτη δεν θα βάλουμε φυλάκια για να…
κ. ΧΑΛΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ: Γιατί δεν το ξέρουν όλοι…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: (…) διαβατήρια.
κ. ΧΑΛΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ: Εμείς δεν θα επιτρέψουμε να μπούνε σήματα. Το λέω από
τώρα. Και θα το πούμε και στο δήμαρχο. Και θα το πω και στο δημοτικό συμβούλιο. Δεν
πρέπει να μπούνε σήματα πριν αλλάξουν οι δρόμοι αυτοί και γίνουν όπως τους ζητάμε.
Σύμφωνα με το δικό μας. ‘Η ήπιας να μπορούν να κυκλοφορούνε οι άνθρωποι κανονικά.
Ήπιας. Να αλλάξουν οι πινακίδες. Δεν θα δεχτούμε να μπουν οι πινακίδες. Όλες και όλες,
έτσι με το σχέδιο σας, δεκατέσσερις είναι. Έχουμε άλλα μέρη στο Μαρούσι να μπούνε που
ήδη δεν έχουνε πινακίδες. Δεν χρειάζεται να μπούνε εκεί που γίνεται ο χαμός του χαμού. Και
που εξυπηρετούνται και η διπλανή μας περιοχή από τα φαρμακεία τα δικά μας και από τα
οδοντιατρεία μας. Και από ψιλικατζίδικα μας γιατί δεν έχουνε οι άνθρωποι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Κυρία Χαλιώτη…
κ. ΧΑΛΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ: Και κάτι άλλο για την Παπάγου που μου λέει εδώ η κυρία
γειτόνισσα.
Λοιπόν. Ότι έχω πει, έχουμε γράψει αλλά ας ακουστεί και στη διαβούλευση εδώ, ότι επειδή
είναι, έχει απότομη κλίση και γρήγορες ταχύτητες θα θέλαμε να, να μπούνε ξανά οι πινακίδες
απαγόρευσης της διέλευσης βαρέων οχημάτων, όπως πήραμε και απόφαση στο δημοτικό
συμβούλιο. Πλην των σχολικών. Αυτό το αφήσαμε. Και επιπρόσθετα χαμηλής ταχύτητας
κίνησης πινακίδες. Και μάτια γάτας, όπως έβαλαν, ο άλλος δήμος, να βάλουμε και εμείς.
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Αυτό θα γίνει…
κ. ΧΑΛΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ: Οπότε να πηγαίνουνε αργά.
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Μέσα. Θα περιληφθεί αυτό. Θα περιληφθεί αυτό μέσα.
κ. ΧΑΛΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ: Πιο αργά. Ναι. Το έχουμε πει.
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Και αντιολισθητικοί τάπητες. Στη στροφή τη μεγάλη της Σαπφούς, στην Παπάγου στη μεγάλη
ανηφόρα και στη Βενιαμίν Λεσβίου που τη ζητάμε. Να μην είναι και εκείνη, γιατί δεν μπορεί το
βόρειο τμήμα να κυκλοφορήσει, να είναι και εκείνη ήπιας και όχι, και όχι πεζόδρομος. Διότι
δεν εξυπηρετείται το βόρειο τμήμα. Σας έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες
είναι θεωρώ πολύ μελετημένες.
Ναι. Ναι. Και να μιλήσει ο αντιπρόεδρος λίγο.
κ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ - Αντιπρόεδρος περιοχής Νέας Λέσβου: Έχω δει σε
πολλούς δήμους να αναφέρονται οι πινακίδες πεζόδρομος, αλλά είναι ήπιας κυκλοφορίας
δρόμος. Το ίδιο μπορεί να γίνει και σε εμάς. Σύμφωνα με το νόμο αυτό.
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Να πω κάτι τελικό αν επιτρέπεται κύριε πρόεδρε; Κύριε
πρόεδρε να πω κάτι;
Λοιπόν. Πέραν από τους δρόμους που αναφέρει η κυρία Χαλιώτη για τη Νέα Λέσβο, που
είναι πέντε, έξι δρόμου, υπάρχουνε και άλλοι δρόμοι σε άλλες περιοχές, ας πούμε το Ψαλίδι,
υπάρχουν τουλάχιστον έξι, επτά δρόμοι που θέλουν αποχαρακτηρισμό, υπάρχουν στο Σωρό
επίσης δρόμοι που θέλουνε αποχαρακτηρισμό, υπάρχουν στα Ανάβρυτα, υπάρχουν παντού.
Όλοι, και οι πέντε περιοχές και άλλες περιοχές, υπάρχουν δρόμοι οι οποίο δεν πρέπει να
είναι πεζόδρομοι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η οδός Αγίου Θωμά στον Άγιο Θωμά από την
οποία περνάει λεωφορείο του ΟΑΣΑ. Λεωφορείο του ΟΑΣΑ. Περνάει λεωφορείο. Περνάει
λεωφορείο.
(ταυτόχρονοι διάλογοι)
κ. ΧΑΛΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ: (…) για τον αποχαρακτηρισμό.
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Κυρία Χαλιώτη αφήστε με να μιλήσω μόνο, έτσι;
Η, στην Αγία Φιλοθέη δεκατέσσερα δρόμος, δεκατέσσερα μέτρα πλάτος δρόμος, Νίκης, είναι
πεζόδρομος.
Λοιπόν. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός πεζοδρόμων σε κάθε περιοχή… Κατά μέσο όρο
πέντε σε κάθε περιοχή. Αν βάλουμε επί πέντε, είκοσι πέντε. Και βάλουμε… Πάνω από
πενήντα.
Έστω λοιπόν ότι κάνουμε μια διαδικασία, ετοιμάζουμε φάκελο για καθέναν από αυτούς…
Γιατί χρειάζεται φάκελος. Πάει στην πολεοδομία με πλήρη μελέτη, εγκρίνει ο δήμος και θα
πάνε στην αποκεντρωμένη. Σας λέω έχω την εντύπωση και μακάρι να κάνω λάθος, η
αποκεντρωμένη θα απορρίψει αυτές τις προτάσεις. Αυτή την εντύπωση έχω. Ο ίδιος ο
αρμόδιος εκεί μου είπε ότι αρχή πρώτη, οι πεζόδρομοι είναι πεζόδρομοι. Δεν με ενδιαφέρει
αν έγιναν με εξυπηρετήσεις κάποιων κατοίκων το 1986 ή με ρουσφέτια κάποιων άλλων το
1993. Αυτό μου είπε ο ίδιος. Τώρα αν αυτό στην πορεία αλλάξει δεν ξέρω. Αλλά ευχαρίστως
να κάνουμε την προσπάθεια αυτή, αυτοί οι πενήντα δρόμοι, γιατί τελικά θα μαζευτούν
πενήντα σ’ όλο το Μαρούσι, να τους κάνουμε αποχαρακτηρισμό. Πρέπει να γίνει
αποχαρακτηρισμός. Αυτή είναι η γνώμη μου.
κ. ΧΑΛΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ: Θεωρώ ότι πρέπει να το στηρίξετε. Εμείς τουλάχιστον ζητάμε
φάκελο με τους δρόμους. Είμαστε οι πρώτοι που το ζητήσαμε. Με αυτούς τους δύο δρόμους
τρεις που έχουμε δηλώσει να, να τελειώσει αυτή η ιστορία γιατί είναι μαγαζιά εκεί. Δεν είναι
ότι έτσι γουστάρουμε. Είναι μαγαζιά. Το ότι έγινε κάποτε στην παντοδυναμία μιας
κυβέρνησης το ’86, που όλα θέλανε να τα πεζοδρομήσουνε και ποτέ δεν, δεν εφαρμόστηκε,
αυτό δεν μας πειράζει εμάς. Εμείς θέλουμε να μπορούμε να κυκλοφορήσουμε στο χώρο μας
και στον τόπο μας που μέχρι τώρα δεν είχαμε κανένα πρόβλημα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.
κ. ΧΑΛΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ: Και επαναλαμβάνω, δεν προτιθέμεθα να γίνουμε βόρειοι και
νότιοι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Χαλιώτη, δεν… Τι είναι αυτά που λέτε τώρα; Βόρειοι και νότιοι και τέτοια;
Είπαμε. Ο δήμος θα κάνει όλες τις ενέργειες. Αυτό είπε… Δεσμευτήκαμε. Αν γίνεται το ένα…
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Δύο, τρεις λύσεις υπάρχουν. Τώρα από εκεί και πέρα τελειώνει η ιστορία. Τώρα βόρειοι και
νότιοι… Το ξαναλέτε πάλι. Θα βρεθούνε και άλλοι να πούνε βόρειοι και νότιοι…
Εντάξει. Τώρα άμα το πείτε εσείς, το πούνε και οι άλλοι πρόεδροι εδώ πέρα βόρειοι και
νότιοι; Μην το αυτόνουμε το θέμα. Είπαμε. Θα κάνει ο δήμος… Το ξέρετε. Μέσα είσαστε. Ότι
θα κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες για να λυθεί το θέμα. Έληξε. Από εκεί και πέρα τι να
κάνουμε τώρα;
Ορίστε κυρία μου.
(ομιλίες εκτός πρακτικών)
κ. ΠΑΠΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ: Παπαευστρατίου από τη Νέα Λέσβο.
Σχετικά με το, με τις προτάσεις που ανέγνωσε η κυρία Χαλιώτη. Για το θέμα που δεν…
Ουσιαστικά έχει δίκιο ο μελετητής, δεν είναι στη δικαιοδοσία του να παρέμβει και να αλλάξει
και να μεταβάλει τη νομοθετημένη χρήση των δρόμων, πεζόδρομοι κλπ. Συμφωνούμε όλοι,
ούτως ή άλλως οι κάτοικοι.
Όμως, επανέρχομαι, εμείς σαν… Εμείς… Για να μπορεί κανείς να διατυπώσει έγκυρα,
αξιόπιστα μια πρόταση… Εγώ δηλαδή δεν θα συμφωνήσω με την κυρία Χαλιώτη σ’ ότι
αφορά την Σαπφούς. Όχι γιατί έχω άλλη εκτίμηση, αλλά γιατί δεν μπορώ να έχω εκτίμηση.
Δεν μπορείς πρακτικά να έχεις μια σοβαρή γνώμη γράφοντας απλώς μια έκθεση ιδεών. Και
μέχρι στιγμής αυτό που διαβάζουμε από τη μελέτη είναι μια ωραιότατη έκθεση ιδεών. Δεν
δείχνει ούτε τις, ούτε τους κυκλοφοριακούς φόρτους, ούτε τη μέση… Ούτε τις ταχύτητες, ούτε
χαρτογραφεί τα σχολεία. Εγώ βλέπω…
Με συγχωρείτε να τελειώσω.
Βλέπω ότι υπάρχει μια ανάθεση με βάση μια απόφαση του δήμου, ο οποίος αναγνωρίζει ότι
η τεχνική του υπηρεσία δεν είναι σε θέση να συλλέξει και δεν έχει ούτε τους ανθρώπους, ούτε
την υλικοτεχνική υποδομή για να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία. Και γι’ αυτό το
αναθέτει. Μπράβο. Αλλά ο μελετητής τώρα, συγνώμη, η ανάδοχος, η κυρία Σκιαδά, το
αναλαμβάνει αλλά ουδέποτε επίσης χρησιμοποιεί τις, ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της,
δηλαδή να κάνει αυτά που διαβάζω στη σύμβαση. Αυτά που ο δήμος της έχει αναθέσει.
Αυτό λοιπόν…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σας ρωτήσω κάτι;
κ. ΠΑΠΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ: Με συγχωρείτε.
Δεν μπορεί, δεν έχει ολοκληρωθεί η μελέτη. Δεν μπορεί δηλαδή πρώτα να έχω τις
παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα και ύστερα να έχω τις μετρήσεις. Πρώτα έχω τις
μετρήσεις, που δεν τις έχουνε κάνει προφανώς, αλλιώς θα τις είχανε δώσει, και ύστερα θα
έβγαζα τα συμπεράσματα. Αλλιώς τα συμπεράσματα είναι μια ωραία έκθεση ιδεών. Και σας
βεβαίωσα από την αρχή ότι μπορώ να σας κάνω πολύ καλύτερη. Και προθυμοποιούμαι να
την κάνω δωρεάν. Όχι αμειβόμενοι όπως εκείνοι.
Χαίρεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλά. Εντάξει. Μην τα… Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Αλλά απ’ ότι… Μάλλον
εδώ πέρα… Εντάξει. Τα ισοπεδώνουμε όλα.
Να σας πω κάτι. Ο… Ο μελετητής… Ο μελετητής… Ωραία. Να το πούμε. Δεν... Μάλλον έχει
γίνει παρανόηση. Ο μελετητής πήγε να κάνει τις αλλαγές με το σκεπτικό, απ’ ότι κατάλαβα
δηλαδή, ότι η αποκεντρωμένη είπε αυτά όπως και να γίνει θα γίνουν οι πεζόδρομοι.
(…) κυρία μου. Να τελειώσω.
Άρα λοιπόν με αυτό το σκεπτικό έκανε και τις αλλαγές. Αυτές τις οποίες λέτε. Έτσι δεν είναι;
(ομιλίες εκτός πρακτικών)
κ. ΠΑΠΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ: (…) οφείλει ο μελετητής να έχει επισημάνει τις χρήσεις. Ποιες είναι οι
διαβάσεις των πεζών, πού πάνε τα παιδιά σχολείο… Ποια είναι α σχολεία; Πού ντα; Δεν…
Έχει κάτι χάρτες αντιγεγραμμένους από το, την πινακίδα του ΦΕΚ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Γι’ αυτό το λόγο βρεθήκαμε…
Ναι. Ναι. Συγνώμη κύριε Μαγιάκη.
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Γι’ αυτό το λόγο βρεθήκαμε και εδώ, το συζητήσαμε και γι’ αυτό το λόγο, αν καταλάβατε
προηγουμένως, είπαμε και μέσα στο επόμενο εικοσαήμερο θα ξαναβρεθούμε. Ό,τι
παρατηρήσεις υπάρχουν. Και υπάρχει όλη η καλή διάθεση από το δήμο να, να βρεθεί λύση
για τους κατοίκους. Δεν… Εγώ δεν μένω από εκεί. Δεν… Να σας πω κάτι, μην πηγαίνουμε…
Έτσι;
Λοιπόν. Από εκεί και πέρα γι’ αυτό το είπαμε και από την αρχή. Μαζί σας είμαστε. Όλοι μαζί
είμαστε. Δεν υπάρχει κανείς ξεχωριστά. Μαζί είμαστε να υπάρχουνε… Να μην υπάρχουν
προβλήματα στη, στο κυκλοφοριακό.
(ομιλίες εκτός πρακτικών)
κ. ΠΑΠΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ: (…) Γιατί τότε, ανεξαρτήτως Νέας Λέσβου, εγώ σαν πολίτης της
χώρας αυτής και σαν δημότης του δήμου Αμαρουσίου, λέω ότι κακώς δίνονται χρήματα σε
μελετητές που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τις συμβατικές. Αυτό λέω. Δεν θέλω να πληρώνω
ως φορολογούμενος πολίτης και σαν δημότης μελετητές που δεν τηρούν τις προδιαγραφές
τους.
(ομιλίες εκτός πρακτικών)
Και λέω αυτής της ποιότητας τη μελέτη, κυριολεκτώ, και καλύτερη, αναλαμβάνω δωρεάν να
σας την προσφέρω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την επόμενη φορά…
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Να απαντήσω κύριε Κόκκαλη; Μια στιγμή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγνώμη. Συγνώμη.
Την επόμενη φορά μπορούμε, θα απευθυνθούμε σε εσάς να μας την κάνετε δωρεάν.
Από εκεί και πέρα όμως…
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Και μετρήσεις υπάρχουν και όλα υπάρχουν. Τώρα… Τι λέτε
τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προηγουμένως… Προηγουμένως…
Ένα λεπτό κύριε Ματσούκη.
Προηγουμένως όμως η κυρία, στην κυρία Χαλιώτη, αυτό που είπε ο μελετητής και πάλι όμως
δεν μου απαντήσατε, είπαμε ότι πρέπει, η αποκεντρωμένη ζήτησε να μπούνε πινακίδες, για
να είμαστε λοιπόν σύννομοι, ότι είναι πεζόδρομοι.
Ξαφνικά λοιπόν ο, πρέπει να είναι ο μελετητής σύννομος, η κυρία Χαλιώτη δεν δέχεται τις
πινακίδες και λέει θα είμαστε βόρειοι και νότιοι, ο άλλος δέχεται το ένα αλλά δεν δέχεται το
άλλο, περνάμε στους πεζόδρομους, οι άλλοι δεν περνάνε στους πεζόδρομους…
κ. ΧΑΛΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ: Έχω κάνει προτάσεις όμως κύριε πρόεδρε, έτσι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περιμέντε. Ένα λεπτό. Δεν.. Δεν..
κ. ΧΑΛΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ: Έχουμε κάνει προτάσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπαμε ότι ψάχνουμε να βρεθούνε λύσεις σε… Έτσι;
Από εκεί και πέρα δεν… Δεν είναι να ρίχνουμε μομφή στο μελετητή. Ο μελετητής… Είναι
συγκεκριμένα τα πράγματα.
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Μόνο μομφή ρίξατε. Και είπατε για προδιαγραφές και αν
τηρούνται. Αυτά τα ελέγχει η υπηρεσία η αρμόδια και η επιβλέπουσα. Έχουνε γίνει
μετρήσεις, δεκάδες μετρήσεις σ’ όλη την περιοχή…
Δεν θα τις εμφανίσω διότι δεν ολοκληρώθηκε η μελέτη. Και ποτέ δεν εμφανίζονται οι
μετρήσεις σε, σε φάση διαβούλευσης. Σας παρακαλώ πολύ.
Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει πλήρης μελέτη και υπάρχουν μετρήσεις για όλα και για τη Νέα
Λέσβος και για τη Σαπφούς. Επιφυλάσσομαι γι’ αυτό.
Κατά τα λοιπά θα μπορούσε να πει κανείς ότι μέχρι να…
(ταυτόχρονοι διάλογοι)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Έτσι είπαμε.
κ. ΠΑΠΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ: Αυτό, είναι επτασφράγιστο μυστικό οι μετρήσεις σας; Σοβαρολογείτε;
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Όχι.
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κ. ΠΑΠΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ: Γιατί αρνείστε να τις δώσετε;
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Εσείς είπατε ότι θέλετε να πάρετε για να κάνετε
αντιπολίτευση. Να κάνετε ένα κείμενο… Έτσι μου είπατε.
(ομιλίες εκτός πρακτικών)
Στο τηλέφωνο. Ότι θέλω να κάνω άλλη μελέτη να σας κάνω αντιπολίτευση. Αυτό μου είπατε.
Αυτή η λογική εμένα δεν με ικανοποιεί. Εσείς μου είπατε αυτό. Να επεξεργαστείτε άλλη
μελέτη. Αυτό που είπατε.
κ. ΠΑΠΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ: Ψεύδεστε κιόλας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ένα λεπτάκι.
Προηγουμένως αν ακούσατε είπαμε ότι δόθηκε παράταση για τη μελέτη… Αν θα δοθεί,
μάλιστα θα τεθεί σαν θέμα στο δημοτικό συμβούλιο την… Για ένα μήνα ακόμα για να
ολοκληρωθούν όλες αυτές οι διαδικασίες. Και γι’ αυτό το νόημα είχε σήμερα. Ό,τι
παρατηρήσεις υπάρχουνε, ό,τι προβλήματα υπάρχουνε… Υπήρχαν κάποιες περιοχές που
δεν έχουνε πρόβλημα. Να τελειώσει. Από εκεί και πέρα γι’ αυτό δώσαμε και παράταση, για
να ολοκληρωθούν οι μελέτες. Ευχαριστώ. Τελειώνει εδώ πέρα.
Κύριε Μαγιάκη και τελειώσαμε.
κ. ΜΑΓΙΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ – Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης «ΕΝΟΤΗΤΑΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ για το ΜΑΡΟΥΣΙ»: Ναι. Ευχαριστώ Βασίλη.
Να σας καλημερίσουμε και εμάς. Είμαστε από τη μείζονα μειοψηφία του δήμου. Βλέπετε ότι
υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά μας. Παρευρισκόμαστε τρεις
δημοτικοί σύμβουλοι. Δεδομένου ότι το κυκλοφοριακό είναι ένα από τα μείζονα προβλήματα
τα οποία απασχολούν και επηρεάζουν φυσικά την ποιότητα ζωής στη πόλη μας.
Γνωρίζετε επίσης πολύ καλά ότι πάντα είμαστε υπέρ των ανοιχτών διαβουλεύσεων και της
συμμετοχής των κατοίκων στη διαμόρφωση ας πούμε των τελικών προτάσεων. Και με αυτή
την άποψη θεωρούμε ότι η επανάληψη πάλι της διαβούλευσης και για τους υπόλοιπους
συλλόγους, περιοχές μάλλον που αναβλήθηκε, θα είναι και αυτή σημαντική.
Θα ήθελα μετά από αυτά τα εισαγωγικά να επισημάνω στον κύριο Ματσούκη και στο δήμο
βασικά, ο κύριος Ματσούκης είναι ένας απλός μελετητής, ότι όταν κάνουμε κυκλοφοριακές
μελέτες για την πόλη και για τις γειτονιές ειδικότερα, υπάρχει μια λάθος κατεύθυνση. Και ποια
είναι αυτή; Είναι ότι προσπαθούμε να διευθετήσουμε την κυκλοφορία των αυτοκινήτων.
Δηλαδή έχουμε μέσα στο μυαλό μας να φτιάξουμε μια μελέτη, η οποία θα διευκολύνει τα
αυτοκίνητα να πηγαίνουν και να έρχονται καλύτερα.
Εμείς έχουμε μια άλλη, διαφορετική φιλοσοφία. Την οποίαν, δεν ξέρω, νομίζω ότι και ο
κύριος Ματσούκης την ασπάζεται, αλλά ας το επιβεβαιώσει ο ίδιος. Μιλάμε αγαπητοί φίλοι
και φίλες για βιώσιμη κινητικότητα μέσα στις πόλεις. Και η βιώσιμη κινητικότητα μέσα στις
πόλεις, εάν εξαιρέσουμε τις βασικές αρτηρίες, έχει πρώτα απ’ όλα να κάνει με τη βιώσιμη
κινητικότητα των πεζών, των πολιτών. Αυτό, αυτό πρέπει να είναι το νόημα και η φιλοσοφία
την οποία αναφέρετε μέσα στις μελέτες σας σχετικά με την εκπόνηση όλων αυτών των
κυκλοφοριακών μελετών. Δεν κάνουμε μελέτες για να διευκολύνουμε τα αυτοκίνητα. Κάνουμε
μελέτες για να διευκολύνουμε τους πολίτες, τουλάχιστον στο μη βασικό οδικό δίκτυο, και να
δυσκολέψουμε τη ζωή των αυτοκινήτων.
Θα μου επιτρέψετε λοιπόν κύριε Ματσούκη να πω ότι μέσα από τις μελέτες σας…
Συμφωνείτε. Το ξέρω ότι συμφωνείτε.
Ότι μέσα από τις μελέτες σας όμως, το περιεχόμενο των μελετών είναι τέτοιο που δεν
αναδεικνύει αυτή την οσμή, αυτή την κατεύθυνση. Επικεντρώνεται μόνο στο να έχουμε ένα
χάρτη, από εκεί θα είναι μονόδρομος, το άλλο… Κλπ.
Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω πάρα πολύ όταν θα μας παρουσιάσετε τις τελικές
μελέτες να λάβετε πάρα πολύ σοβαρά υπόψιν αυτό. Και αυτό έχει πολλές συνέπειες. Έχει
συνέπειες ότι θα πρέπει να γίνουνε οριζόντιες διαγραμμίσεις, θα πρέπει να έχουνε
προτεραιότητα οι πολίτες και οι πεζοί όταν πατάνε το πόδι τους επάνω στη διάβαση και όχι
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να περιμένουν να περάσει το αυτοκίνητο για να περάσουνε. Και δεν μιλάω για τις
σηματοδοτήσεις. Μιλάω για τις απλές διαβάσεις. Είναι ένα σωρό λοιπόν μέτρα τα οποία καλό
θα είναι μέσα στις μελέτες που θα φέρετε να τα επισημάνετε στην υπηρεσία και φυσικά στην
πολιτική ηγεσία του, του δήμου.
Αναδεικνύεται φίλες και φίλοι μέσα από αυτή τη συζήτηση που είχαμε σήμερα ότι πέραν του
κυκλοφοριακού υπάρχει ένα σοβαρό πολεοδομικό πρόβλημα στο Μαρούσι.
Πρώτον, με… Πράγματι με τον υπερχαρακτηρισμό των πεζοδρόμων.
Δεύτερον, με τις αδιάνοικτες οδούς. Που και αυτές θέτουνε πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα.
Τα ακούσατε. Είπανε προηγουμένως. Και σε άλλες περιοχές το ίδιο ισχύει.
Οι οποίες είναι εκκρεμότητες οι οποίες είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν
τακτοποιούνται. Δεν είναι δουλειά φυσικά του κυρίου Ματσούκη. Της μιας κυκλοφοριακής
μελέτης. Είναι δουλειά της διοίκησης. Το συντομότερο δυνατόν να επιλύσει όλες αυτές τις
πολεοδομικές εκκρεμότητες που υπάρχουν και να μπορέσει με αυτό τον τρόπο να
λειτουργήσει η πόλη. Περί αυτού πρόκειται. Να λειτουργήσει η πόλη.
Κλείνω επισημαίνοντας ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Γνωρίζετε κύριοι της διοίκησης ότι
στο κτήμα Καρέλλα σχεδιάζεται να γίνει γήπεδο ποδοσφαίρου. Το οποίο αυτή τη στιγμή θα
επιβαρύνει πάρα πολύ την περιοχή και όταν έχουμε αυτές τις κυκλοφοριακές μελέτες οι
οποίες προτείνετε, ακριβώς επειδή η οδός Ευκαλύπτων λόγω πολεοδομικών θεμάτων δεν
μπορεί να διανοιχτεί, δεν μπορεί να γίνει δεκτή η πρόταση του κυρίου Σκαλωμένου, γιατί
πραγματικά εκεί θα πρέπει να γίνουν αυτά, θα πρέπει επειγόντως λοιπόν δεδομένης και της
κατασκευής του γηπέδου, το οποίο πάρτε το υπόψη σας στη μελέτη σας, να δείτε τι
κυκλοφοριακούς φόρτους θα δώσει στην περιοχή, θα γίνει πραγματικά το αδιαχώρητο.
Με αυτά τα ολίγα, επιφυλασσόμεθα να έχουμε την τελική μας άποψη στο δημοτικό
συμβούλιο και θα είμαστε καις την επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Κιούση;
Μία… Να τοποθετηθείτε…. Ναι. Μετά. Μία είπε. Μία είπες. Μία είπες Σμαράγδα. Άντε… Α,
άντε. Εντάξει. Εντάξει. Εντάξει. Κομμάτια να γίνει.
κ. ΚΙΟΥΣΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ: (…) μελέτη του Αγίου Θωμά δεν έγινε, και των Εργατικών
Κατοικιών, που είναι κοινή η κίνηση, τα προβλήματα και…
(ομιλίες εκτός πρακτικών)
(…) και ζητάω να συμπεριληφθεί και οι εργατικές μέσα. Να γίνει σε συνεργασία. Δεν μπορείς
να τα βλέπεις…
(ομιλίες εκτός πρακτικών)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ούτε θα πάρεις.
Πάμε… Ναι. Κύριε Ματσούκη.
κ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Καταρχήν οι μελέτες γίνονται ανά πολεοδομική ενότητα και η
πολεοδομική ενότητα των Εργατικών Κατοικιών ουδέποτε είχε μέχρι τώρα μελετηθεί. Κακώς,
κάκιστα κατ’ εμένα. Και πρέπει να γίνει χωριστή μελέτη.
Τώρα. Εδώ να απαντήσω στον κύριο Μαγιάκη, να του πω ότι συμφωνώ απόλυτα σε όσα
είπε. Εκείνο που χρειάζεται είναι μια μελέτη βιώσιμης κινητικότητας. Δυστυχώς όμως οι
μελέτες που μου ανατέθηκαν τη φορά αυτή ήταν επικαιροποιήσεις υφιστάμενων μελετών και
είχα τους περιορισμούς της υφιστάμενης κατάστασης, των πολεοδόμων, των πεζοδρόμων
όπως είναι, και μέσα σε αυτούς ήμουνα υποχρεωμένος να κάνω κάποιες ρυθμίσεις
κυκλοφοριακού χαρακτήρα και μόνο, χωρίς να λάβω υπόψη μου τα πολεοδομικά στοιχεία,
για να λύσω συγκεκριμένα προβλήματα. Δηλαδή είναι μία… Δεν είναι μία πλήρης μελέτη.
Αυτό είναι επικαιροποιήσεις άλλων μελετών.
Αλλά κατά τ’ άλλα συμφωνώ μαζί του για το θέμα ότι χρειάζεται μια μελέτη βιώσιμης
κινητικότητας ανά περιοχή, αφού λυθούν πολεοδομικά προβλήματα σε κάθε περιοχή. Και
δυστυχώς αυτό που είπε ο κύριος από το, από τα Ανάβρυτα αν το ψάξουμε περισσότερο
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σίγουρα δεν θα μπορέσουμε να το προχωρήσουμε. Θα κολλήσει στα θέματα πολεοδομίας.
Είναι εκτός… Όπως και το άλλο θέμα της οδού Κανάρη που είναι πολύ σοβαρό. Και αυτό
πώς θα το λύσουμε. Δηλαδή πρέπει να λάβει υπόψη και τους περιορισμούς που τίθενται στο
μελετητή για το συγκεκριμένο έργο. Αυτό. τίποτα άλλο.
Ευχαριστώ πάντως για τις παρατηρήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να έχετε υπόψη
σας ότι υπάρχει όλη η καλή διάθεση από την πλευρά της διοίκησης του Δήμου να βρεθεί
λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα. Και από εκεί και πέρα θα επανέλθουμε πάλι λίαν
συντόμως.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
κ. ΧΑΛΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ: Και να μην μπει κανενός είδους σηματοδότηση μέχρι να
ξανασυναντηθούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε, πότε μωρέ; Θα μπει τώρα η σηματοδότηση; Τι δουλειά έχει;

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Εξωραϊστικός Σύλλογος Αναβρύτων Αμαρουσίου
Εξωραϊστικός Σύλλογος Νέας Λέσβου
Σύλλογος «ΑΘΜΟΝΕΩΝ»
Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός Σύλλογος «Η ΔΩΔΩΝΗ»
Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος «ΤΟ ΝΕΟ ΜΑΡΟΥΣΙ»
Σύλλογος Εργατικών Πολυκατοικιών «ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»
Σύλλογος Πολυδρόσου
Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός Σύλλογος Ανατολικού Αμαρουσίου
Εξωραϊστικός-Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σωρού & Λάκκας Κόττου Αμαρουσίου
Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός Σύλλογος «Ζωοδόχος Πηγή» Ψαλίδι Αμαρουσίου
Επιμορφωτικός-Εκπολιτιστικός Σύλλογος Παραδείσου Αμαρουσίου
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