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Αξιότιµε κ. ∆ήµαρχε  

 

 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Νέου Αµαρουσίου, 

επιθυµούµε να εκφράσουµε τις θερµές ευχαριστίες µας για την παρέµβασή σας στον Πρόεδρο του 

Συµβουλίου της Επικρατείας, σχετικά µε την καθυστέρηση της έκδοσης απόφασης επί της 

προσφυγής τριών κατοίκων του Πολυδρόσου για την Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Χαλανδρίου σχετικά µε την επαναλειτουργία της οδού Λακωνίας – Φραγκοκκλησιάς. Υπόθεση η 

οποία ταλανίζει µια ολόκληρη περιοχή του ∆ήµου Αµαρουσίου και για την οποία για ακατανόητους 

λόγους και πέραν πάσης ευνοµίας και δικαιοσύνης εκκρεµεί, για πάνω από οκτώ χρόνια. ∆εδοµένου 

ότι η ένσταση έχει υποβληθεί το 2004, η υπόθεση συζητήθηκε στο ΣΤΕ το 2008 και από τότε 

αναµένεται η απόφαση, αναστέλλοντας οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια ανάλογα µε την απόφαση 

η οποία θα εκδοθεί.   

 Το αποτέλεσµα είναι, συγκεκριµένοι δρόµοι και µια περιοχή αµιγούς κατοικίας, και χωρίς τις 

σχετικές προδιαγραφές, να έχουν µετατραπεί σε κύριο οδικό άξονα, µε σοβαρότατες επιπτώσεις στη 

ζωή και την ασφάλεια των κατοίκων.  

Ο Σύλλογός µας, το Μάιο 2010, εκφράζοντας την αγωνία αν όχι την οργή των κατοίκων της 

περιοχή µας, υπέβαλε σχετική επιστολή στο Συµβούλιο Επικρατείας συνοδευόµενη από 1410 
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υπογραφές των κατοίκων του Νέου Αµαρουσίου και κατοίκων από τα Πολύδροσο, Βριλήσσια, 

Χαλάνδρι και Μελίσσια, κάνοντας και σχετική παράσταση στον Πρόεδρο του ΣτΕ. Το αίτηµα ήταν 

να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εκδίκασης της ένστασης. Σηµειωτέον, ότι στις υπογραφές 

περιλαµβάνονται και κατοίκων της οδού Φραγκοκλησιάς.  

Κύριε ∆ήµαρχε θα είµαστε δίπλα σας σε οποιαδήποτε ενέργεια προς την κατεύθυνση της 

καλύτερης λειτουργίας των θεσµών όπως και της βελτίωσης των συνθηκών ζωής και της λύσης των 

προβληµάτων των κατοίκων του Αµαρουσίου   

 

Με εκτίµηση 

 

Η Πρόεδρος       Η Γενική Γραµµατέας 

 

Ευγ. Λαµπή                                  Φλ. Ζαφειράκη 

 


