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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ    
 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
Στο Μαρούσι σήμερα 08 Απριλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, 
στο Δημαρχείο Αμαρουσίου (Βασ. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα), μετά από την με αρ. 
πρωτ. 014631/31-03-2016 πρόσκληση του Προέδρου κ. Νικόλαου Κάββαλου, 
συνήλθε σε επαναληπτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 
του Δήμου Αμαρουσίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 
 

1) Κυκλοφοριακή μελέτη για την Π.Ε. Νέου Αμαρουσίου του Δήμου 
Αμαρουσίου 

2) Κυκλοφοριακή μελέτη για την Π.Ε. Πολυδρόσου του Δήμου 
Αμαρουσίου 

3) Συζήτηση για την λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του Εμπορικού 
και Ιστορικού κέντρου της πόλης. 

 
Παρόντα μέλη: 

1. Νικόλαος Κάββαλος-Πρόεδρος 
2. Εξωραϊστικός –Πολιτιστικός Σύλλογος Αμαρουσίου 
3. Εξωραϊστικός Σύλλογος Ηπειρωτών «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 
4. Θέατρο «ΔΙΘΥΡΑΜΒΟΣ» 
5. Πανελλήνια Ένωση Κεραμιστών & Αγγειοπλαστών 
6. Εκπολιτιστικός-Εξωραϊστικός Σύλλογος «ΤΑ ΑΝΑΒΡΥΤΑ» 
7. Περιβαλλοντικός Σύλλογος Κέντρου Αμαρουσίου «Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ» 
8. Σύλλογος Γυναικών Αμαρουσίου 
9. Εμπορικός Σύλλογος Αμαρουσίου 
10. Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγ.Φιλοθέης Αμαρουσίου «Ο ΑΓΙΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 
11. Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Λέσβου 
12. Σύλλογος «ΑΘΜΟΝΕΩΝ» 
13. Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός Σύλλογος «Η ΔΩΔΩΝΗ» 
14. Εκδρομικός & Περιηγητικός Σύλλογος Αμαρουσίου 
15. Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος «ΤΟ ΝΕΟ ΜΑΡΟΥΣΙ» 
16. Σύλλογος Εργατικών Πολυκατοικιών «ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» 
17. Σύλλογος Πολυδρόσου 
18. Εξωραϊστικός-Εκπολιτιστικός Σύλλογος «Ο ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ» 
19. Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός Σύλλογος «ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ» Ψαλίδι 

Αμαρουσίου 
20. Σύλλογος Μέριμνας Γήρατος 
21. Επιμορφωτικός-Εκπολιτιστικός Σύλλογος Παραδείσου Αμαρουσίου 
22. Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων 
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Κατά την παρούσα συνεδρίαση δεν παρέστησαν οι: 

1) Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου Αμαρουσίου 
2) Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Αμαρουσίου 
3) Σ.Ε.Π. Αμαρουσίου Αμαρουσίου-Πεύκης-Μελισσίων 
4) Ένωση Κρητών Βορείων Προαστείων «Ο ΚΡΗΤΑΓΕΝΗΣ ΖΕΥΣ» 
5) Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός Σύλλογος Στούντιο Α΄ Αμαρουσίου 
6) Εξωραϊστικός Σύλλογος Αναβρύτων Αμαρουσίου «Ο ΑΓΙΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 
7) Σύλλογος Ποντίων Αμαρουσίου «ΝΙΚΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ» 
8) Σύλλογος Γονέων & Φίλων Ατόμων με αναπηρία «ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΕΣΤΙΑ» 
9) Εξωραϊστικός & Περιβαλλοντικός Σύλλογος Κατοίκων Αγ.Θωμά 
10) Εξωραϊστικός- Πολιτιστικός Σύλλογος Ανατολικού Αμαρουσίου 
11) Σύλλογος «ΠΝΟΗ» 
12) Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός-Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αγ.Νικολάου & 

ΚΑΤ Αμαρουσίου 
13) Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού 
14) Σύλλογος Φίλων Δάσους Συγγρού 
15) Εξωραϊστικός Σύλλογος Συνοικισμού Καρπαθίων 
16) Αβρακιώτη Πολυτίμη 
17) Πλατανιανάκη Βασιλική 
18) Νικολοπούλου Μαρία 
19) Αβρακιώτης Σπύρος 
20) Αβραμίδης Γεώργιος 
21) Τερζή Άννα 
22) Αβραάμ Ιωάννης  
23) Αβατάγγελος Νικόλαος 
24) Αντωνάκος Βασίλειος 
25) Αβράμη Ελβίρα 
26) Αβρίθης Ζαχαρίας 
27) Άνθη Σοφία 
28) Αναστασιάδης Αιμίλιος 
29) Ανδρούτσος Σωκράτης 
30) Αγγελιδάκης Αντώνιος  
31) Αγγελοπούλου Σταυρούλα 
32) Θεοδωρίδου Αγάπη 

 
 
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι Δημοτικού Σύμβουλοι κ.κ. Γεώργιος Ζήκος, 
Μαίρη Διακολιού, Ελευθέριος Μαγιάκης και Δορύλαος Κλαπάκης. 
 
Παρευρέθηκαν επίσης η Δ/ντρια Τεχνικών Έργων, κα. Μάρα Σεραφετινίδου 
και η Προϊσταμένη του Τμήματος Κυκλοφορίας & Συγκοινωνίας, Κρεκούζου 
Βασιλική. 
 
Παρέστη στη συνεδρίαση ο Καθηγητής Συγκοινωνιολόγος κ. Ευάγγελος 
Ματσούκης. 
 
Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος του Δήμου Αμαρουσίου 
Παρασκευοπούλου Τάνια. 
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Σύντομη περίληψη θέματος:«Κυκλοφοριακή μελέτη για την Π.Ε.Νέου 
Αμαρουσίου του Δήμου Αμαρουσίου» 
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αναφέρει: 
«Η σημερινή συνεδρίαση είναι η δεύτερη της Επιτροπής Διαβούλευσης η 
οποία έχει σαν κύριο θέμα την κυκλοφοριακή μελέτη της Π.Ε. Νέου 
Αμαρουσίου, δεύτερο θέμα την κυκλοφοριακή μελέτη της Π.Ε.Πολυδρόσου. 
Το τρίτο θέμα είναι απλά για να το κουβεντιάσουμε, χωρίς αποφάσεις. 
 
Πρακτικογράφος, η Τάνια Παρασκευοπούλου, η οποία είναι παρούσα. 
 
Συνεχίζουμε με τους παρόντες λοιπόν και ξεκινάμε με το πρώτο θέμα, την 
κυκλοφοριακή μελέτη του Νέου Αμαρουσίου. Το λόγο έχει ο κ. Ματσούκης ο 
οποίος είναι και ο μελετητής.» 
 
Στο σημείο αυτό ζητά το λόγο ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Ψαλιδίου, κ. 
Μαρκόπουλος ζητώντας να κάνει μια μικρή αναδρομή στο παρελθόν, μιας και 
παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο κ. Ματσούκης και ο Δημ.Σύμβουλος 
κ.Ζήκος. 
 
Παρά την διατύπωση του Προέδρου της επιτροπής ότι το θέμα είναι εκτός 
ημερήσιας διάταξης ο κ. Μαρκόπουλος συνεχίζει. Αναφέρεται στην εδώ και 5 
χρόνια αίτησή τους για κυκλοφοριακή μελέτη του Ψαλιδίου, κάτι που δεν έγινε 
ποτέ. Αναφέρει χαρακτηριστικά : 
 
«Αυτό που έγινε, είναι ένα πασάλειμα το 2009,αντμετωπίζουμε πολλά 
προβλήματα στην περιοχή και αντί να ενσκύψει ο Δήμος Αμαρουσίου στο 
συγκεκριμένο θέμα προχωράει σε κυκλοφοριακές μελέτες για άλλες 
πολεοδομικές ενότητες. Ο κ.Ματσούκης θυμάται πολύ καλά ότι το 2009 
κάναμε μια προσωρινή εφαρμογή της μεέτης, από τότε έχουν περάσει 7 
χρόνια, πριν 2 χρόνια ζητήσαμε αναθεώρηση της μελέτης, αδιαφόρησε η 
Δημοτική Αρχή, αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα και με το γεγονός ότι 
υπάρχουν δρόμοι οι οποίοι έχουν αποφασιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, 
ότι θα γίνουν πεζόδρομοι και ήπιας κυκλοφορίας και δεν έχουν γίνει, εκκρεμεί 
εδώ και πολλά χρόνια η μελέτη για την οδό Βύρωνος, και αντ’αυτού βάλατε 
στον παράδρομο του Ψαλιδίου και λεωφορεία της αστικής συγκοινωνίας. Δεν 
μας φτάνανε τα προβλήματα που έχουμε από την κυκλοφοριακή επιβάρυνση, 
χωρίς να ρωτηθεί κανένας από το σύλλογο και την περιοχή, προστέθηκε και 
μια συγκοινωνία αστική στην περιοχή μας. Διαμαρτυρόμαστε έντονα για το 
συγκεκριμένο θέμα, σας καταθέτουμε και μια επιστολή και από ‘κει και πέρα 
μπορείτε να προχωρήσετε στα θέματα, αλλά δεν μπορείτε να ρίχνετε 
συγκεκριμένες περιοχές του Αμαρουσίου επειδή τις θεωρείτε δεδομένες. 
Καμιά περιοχή δεν είναι δεδομένη και θα το διαπιστώσετε σύντομα αυτό. Εάν 
θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες, ευχαρίστως να τις θέσουμε.» 
 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής αναφέρει: Η σημερινή Επιτροπή δεν έχει 
δυνατότητα να εισέρθει σε άλλα θέματα. Υπάρχει ημερήσια διάταξη. Αυτά, 
σας προτρέπω να έρθετε στο Δημοτικό Συμβούλιο, να τα θέσετε και να 
δώσετε κι εκεί το υπόμνημά σας. Εγώ θα το προωθήσω και δεσμεύομαι 
γι’αυτό, αλλά δεν είναι θέμα για  τον κ. Ματσούκη ν’απαντήσει σε αυτά. 
Ευχαριστώ. 
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Ο κ.Μαρκόπουλος αναφέρει :Κάθε φορά που ερχόμαστε, θέτονται τα θέματα 
χωρίς αποτέλεσμα και κατά συνέπεια θεωρήσαμε σκόπιμο ν ’ακούσουν όλοι 
οι εκπρόσωποι των συλλόγων πώς αντιμετωπίζετε τα θέματα σε μια πολύ 
συγκεκριμένη περιοχή. Είναι βέβαιο ότι μπορείτε να δώσετε λύση, αλλά θα 
ήθελα κάποια στιγμή να πάρουμε μια έγγραφη απάντηση, γιατί προχωράτε σε 
κυκλοφοριακές μελέτες άλλες και δεν επικαιροποιείται και αναθεωρείτε την 
κυκλοφοριακή μελέτη του Ψαλιδίου, την οποία απάντηση δεν έχουμε πάρει 
ποτέ. 
 
 Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος παρακαλεί τον κ. Ματσούκη ν ’απαντήσει σε 
αυτό. 
Ο κ.Ματσούκης παίρνει το λόγο: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα μιλήσω 
για το Νέο Μαρούσι, για να καταλάβει και ο εκπρόσωπος του Ψαλιδίου τι 
συμβαίνει. Η μελέτη του Νέου Αμαρουσίου που συζητάμε σήμερα, ξεκίνησε το 
2010-2011. Ο κ. Χατζηγιαννάκης, που είναι ο Πρόεδρος του συλλόγου Νέου 
Αμαρουσίου και προηγουμένως η κ. Λαμπή, γνωρίζουν το θέμα, κάναμε 
ατέρμονες συζητήσεις 2 χρόνια, έγιναν διαβουλεύσεις με τη συμμετοχή 200-
300 ατόμων σε χώρους στην περιοχή και δυστυχώς δεν πάρθηκε απόφαση 
και πολύ λυπάμαι γι ’ αυτό. Γι αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω, προχωρώντας 
σήμερα στη μελέτη αυτή, της οποίας έγινε επικαιροποίηση διότι τον Οκτώβρη 
του 2014, έγινε η διάνοιξη της οδού Φραγκοκλησσιάς, η οποία θεωρήθηκε ότι 
επηρεάζει δύο περιοχές, το Νέο Μαρούσι και το Πολύδροσο, έγινε ανάθεση 
μιας μελέτης η οποία επικαιροποιεί στην ουσία, την προηγούμενη μελέτη του 
Νέου Αμαρουσίου. Επομένως θα ήθελα να παρακαλέσω σήμερα και τον 
Πρόεδρο του συλλόγου να βοηθήσουμε να προχωρήσει η διαβούλευση , να 
παρθεί έγκριση για να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Θέλω να επισημάνω το 
εξής: Από το 2014, άλλαξε η νομοθεσία. Δηλαδή μετά τη διαβούλευση, έστω 
ότι σήμερα προχωράει και τελειώνουμε και εγκρίνεται, δεν έχει τελειώσει 
τίποτα. Πηγαίνουμε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αλλά προτού πάμε στο 
Δημοτικό Συμβούλιο, πρέπει να συμφωνήσουμε με την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση, γιατί αυτή στην ουσία πλέον ελέγχει τις μελέτες. Η Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση θέλει προτού φτάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο η μελέτη, να την 
ελέγξει. Κάνει παρατηρήσεις, κάνει διορθώσεις, μπορεί ν ’απορρίψει  μια 
μελέτη και αν τελικά συμφωνήσει και συναινέσει, τότε πάει στο Δημοτικό 
Συμβούλιο το οποίο έχει μόνο δύο επιλογές. Ή να πει ναι ή όχι. Ούτε 
τροποποιήσεις, ούτε αλλαγές. Όχι μόνο αυτό, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, 
πιστεύει ότι με αυτόν τον τρόπο, κάνει ένα πολύ σημαντικό έργο, διότι 
σταματάει τους Δήμους απ ’το να κάνουν παρεμβάσεις διάφοροι Δήμαρχοι και 
Δημοτικού Σύμβουλοι και να καθορίζουν λεπτομέρειες για δρόμους κατά το 
δοκούν και γι α\εξυπηρετήσεις διαφόρων κατοίκων. Επομένως η 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση όχι μόνο έχει απόλυτη ισχύ με το νόμο του 2014, 
αλλά θεωρεί και ίσως δικαίως ότι σταματάει τις παρεμβάσεις των Δημάρχων 
και των Δημοτικών Συμβούλων στις ρυθμίσεις. Οι μελέτες είναι καθαρά 
τεχνικές και από τη στιγμή που υπάρχουν οι εγκρίσεις της Τεχνικής 
Υπηρεσίας και την Αποκεντρωμένη, υπάρχουν 2 δυνατότητες για τον Δήμο 
επαναλαμβάνω. Ή να πει ναι ή όχι. Καμιά αλλαγή δεν μπορεί να κάνει. 
Άλλαξε η νομοθεσία το 2014, σας το λέω για να ενημερωθείτε όλοι σας, να 
ξέρετε ποιες διαδικασίες υπάρχουν. Γι ’αυτό θέλω να παρακαλέσω σήμερα, 
για να μη φτάσουμε στο σημείο να συζητάμε 4 χρόνια για το Νέο Μαρούσι και 
να μη γίνει τίποτα, να πάρουμε μια απόφαση και να προχωρήσουμε. Να 
δούμε αυτή η διαδικασία πώς θα φτάσει στο τέλος, για να γίνει κάποιο έργο 
επιτέλους. Οπότε η απάντηση έμμεσα στο σύλλογο Ψαλιδίου, είναι ότι 
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υπάρχει το ίδιο πρόβλημα. Αυτή η μελέτη που συζητάμε είναι του 2010 κατ’ 
ουσία. Και ποτέ δεν εφαρμόστηκε. Το 2010 έγινε αυτή η ανάθεση, 2010 
ξεκίνησε αυτή η μελέτη του Νέου Αμαρουσίου. Θέλω να σας εξηγήσω γιατί 
δεν είναι μόνο το Ψαλίδι, είναι και άλλες περιοχές που έχουν το ίδιο 
πρόβλημα. Υπάρχουν 2-3 περιοχές που έχουν μείνει σ ’ εκκρεμότητα. Άρα δε 
δίνεται καμιά προτεραιότητα στο Νέο Μαρούσι, ίσα ίσα είναι πολύ πίσω . Στο 
Ψαλίδι έγινε μια μελέτη το 2009-2010, εφαρμόστηκε, υπάρχει ανάγκη 
επικαιροποίησης, έχτε απόλυτο δίκιο σε αυτά που είπατε και πρέπει να 
προχωρήσει αυτή η επικαιροποίηση. Χρειάζεται καταρχήν να γίνει ανάθεση, η 
οποία να προχωρεί και μετά να γίνει επικαιροποίηση. Απλώς το ανέφερα σαν 
παράδειγμα για να δείτε ότι υπάρχουν κι άλλες περιοχές εξίσου αδικημένες αν 
θέλετε όπως είναι το Ψαλίδι. Λοιπόν, για να επανέλθω στο Νέο Μαρούσι, 
έχουμε συζητήσει με το σύλλογο, επί τουλάχιστον 1 χρόνο, αυτές τις 
ρυθμίσεις που εμφανίζονται εδώ κι έχουμε συμφωνήσει στις ρυθμίσεις αυτές. 
Με 2 λόγια, να πώ ότι το κύριο πρόβλημα της περιοχής είναι η Κυπρίων 
Αγωνιστών, ένας δρόμος μεγάλης κυκλοφορίας(δείχνει στο χάρτη), δρόμος 
που οδηγεί από και προς το Σισμανόγλειο με μεγάλη κυκλοφορία οχημάτων. 
Με τη διάνοιξη της οδού Φραγκοκλησσιάς, πίστευαν μερικοί ότι θα μειωθεί η 
κυκλοφορία και θα πάει στην Φραγκοκλησσίας και Πεντέλης, δεν ίσχυσε αυτό. 
Η κυκλοφορία παραμένει η ίδια, όπως ήταν και τα προηγούμενα χρόνια, μια 
μικρή μείωση η οποία είναι γύρω στο 10% μπορεί ν ’αποδοθεί και στην 
οικονομική κρίση, η οποία στην ουσία δεν είναι αισθητή. Το πρόβλημα λοιπόν, 
είναι η Κυπρίων Αγωνιστών, η οποία έχει υψηλές ταχύτητες, πεζοί διασχίζουν 
μ ’επικινδυνότητα, υπάρχουν σχολεία,15ο και 16ο δημοτικό, τα οποία για να 
διασχίσουν το δρόμο χρησιμοποιούν σηματοδότες με button πιέσεως αλλά και 
άλλες θέσεις. Σ ’αυτή λοιπό την περιοχή, η πρόταση που κάνουμε, αφορά σε 
διάφορες ρυθμίσεις, επιμέρους περιοχών, μονοδρομήσεις τις οποίες έχουμε 
συμφωνήσει με τους συλλόγους, για παράδειγμα σας, αναφέρω μια περιοχή η 
οποία είναι κοντά στο Σισμανόγλειο. 
 
Στο σημείο αυτό διακόπτει ο Πρόεδρος του Πολυδρόσου, κ. Πάντος επί της 
διαδικασίας επειδή μπήκαμε στην ημερήσια διάταξη. 
 
Αναφέρει λοιπόν: Συγγνώμη κ. Ματσούκη. Θέλω να πώ για την Επιτροπή 
Διαβούλευσης, την πρόσκληση που μας κάνατε, το σχετικό άρθρο του 
Καλλικράτη, λέει για 7 ημέρες πριν. Εμείς την πήραμε την παραμονή της 
περασμένης Τετάρτης. Ένα δεύτερο είναι ότι έχει μια συχνότητα 
προβλεπόμενη, κάθε τρίμηνο. Από πέρυσι τον Ιούλιο που συνεδρίασε 2 
φορές η επιτροπή, μία για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και μία για το Τεχνικό 
Πρόγραμμα του 2016, δεν ξαναέγινε καμία πρόσκληση για καμία συνεδρίαση 
απ’ότι νομίζω και είπατε ότι δεν θα πάρουμε απόφαση σήμερα, παρά μόνο θα 
συζητήσουμε. Νομίζω ότι έχει κριθεί αυτό σε προηγούμενες συνεδριάσεις, 
ψηφίζουμε εδώ μέσα. 
 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής διασαφηνίζει ότι δεν θα παρθεί απόφαση μόνο για 
το τρίτο θέμα και ο κ. Πάντος συνεχίζει αναφέροντας ότι η επαναληπτική 
συνεδρίαση έπρεπε να έχει λάβει χώρα την προηγούμενη Πέμπτη σύμφωνα 
με το νόμο και του επισημάνθηκε ότι είχε στα χέρια του προηγούμενο 
κανονισμό. Συνεχίζει λοιπόν ο κ. Ματσουκης. 
 
« Θα μιλήσω για την Κυπρίων Αγωνιστών, αλλά προηγουμένως, θα σας πώ 
για άλλες περιοχές, λόγου χάρη η περιοχή η οποία είναι κοντά στο 
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Σισμανόγλειο, είναι μια γειτονία με διαφόρους δρόμους εδώ(δείχνει στο 
χάρτη), Νισύρου, Φιλικής Εταιρείας, Επτανήσου κλπ, η οποία βάλλεται απ 
’όλη την κυκλοφορία η οποία πηγαίνει από τη Σισμανογλείου προς την 
Κυπρίων Αγωνιστών. Εδώ κάνουμε μια ρύθμιση, στην οποία επιτρέπουμε 
μόνο μια είσοδο στην περιοχή, και εξόδους όλους τους κάθετους δρόμους, 
ώστε ν ’αποφευχθεί η διέλευση της διαμπερούς κυκλοφορίας, μέσα από τη 
γειτονιά αυτή. Σε αυτό συμφωνούν και οι κάτοικοι, το φέρνω σαν παράδειγμα  
δηλαδή, για το ποιες επεμβάσεις γίνονται στις επιμέρους γειτονιές. Ό,τι 
βλέπεται με κίτρινο χρώμα στο χάρτη, είναι πεζόδρομοι και έχουν υλοποιηθεί 
ή είναι προς υλοποίηση. Φυσικά υπάρχουν και δρόμοι αδιάνοιχτοι, και 
υπάρχει μια μεγάλη περιοχή η οποία είναι ΖΟΕ (Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου) 
στο Νέο Μαρούσι. Για το κύριο θέμα που είναι η Κυπρίων Αγωνιστών, εκείνο 
το οποίο προτείνουμε να εφαρμοστεί για να μειωθεί η ταχύτητα και ν ’αυξηθεί 
η ασφάλεια, είναι το εξής: Διαμόρφωση μιας μεσαίας νησίδας, πλάτους 1m,η 
οποία στην ουσία θα δημιουργήσει 2 χωριστά καταστρώματα, χωρίς καθόλου 
στάθμευση κι έτσι κατ ’αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί η ταχύτητα. Όταν 
μειώνεται το οδόστρωμα, μειώνεται και η ταχύτητα, υπάρχουν θέσεις 
διέλευση, υπάρχει ήδη σηματοδότης με button στην πορεία αυτή και 
πιστεύουμε ότι μ ’αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί η ταχύτητα, και θα υπάρχει και 
όριο ταχύτητας τα 30 km/h. Βέβαια, επειδή ζούμε στην Ελλάδα, ξέρουμε ότι 
αυτό δεν είναι σεβαστό κατά κανόνα, αλλά με τα μέτρα αυτά, με τη στένωση 
του οδοστρώματος κι επίσης σ ’ένα σημείο παρακάτω μετά την Αναξαγόρα, 
που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και αλλαγή στη χάραξη, δηλαδή ο 
δρόμος να μην είναι όλος ευθεία αλλά να έχει ένα ζιγκ ζαγκ ώστε να κόβεται η 
ταχύτητα, πιστεύουμε ότι θα επιτύχουμε τη μείωση που θέλουμε. Επίσης 
προτείνουμε ότι σ ’ένα σημείο παρακάτω, την επαναδιαμόρφωση των 
εσοχών, ώστε να γίνουν κανονικές θέσεις στάθμευσης και να γίνει κάποια 
διευθέτηση του οδοστρώματος. Και τέλος, επίσης έξω από το ΔΑΙΣ, 
προβλέπουμε πάλι να γίνει μια αναδιαμόρφωση των εσοχών σε συνεννόηση 
μαζί τους, δεν έχουμε αντίρρησης σε αυτό, μια αναδιάταξη των θέσεων 
στάθμευσης και μια βελτίωση εκεί του οδοστρώματος. Σκέψεις για να γίνει 
μονοδρόμηση απορρίφθηκαν διότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση διότι τα 
λεωφορεία δεν μπορούν να πάνε από αλλού. Η οδός Ειρήνης είναι στενή και 
δεν προσφέρεται για μονοδρόμηση, εξάλλου διασχίζει ΖΟΕ, επομένως με 
τέτοια μέτρα όπως είναι η κατασκευή της νησίδας, σε κάποια σημεία η 
στένωση του οδοστρώματος όπου είναι οι διαβάσεις των πεζών, κύφωση του 
οδοστρώματος και διαγράμμιση με άλλο χρώμα να φαίνεται ότι είναι διαβάσεις 
και όρια ταχύτητας, θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε την ταχύτητας της 
Κυπρίων Αγωνιστών και να βελτιωθεί αυτή η χάραξη. Αυτή είναι όλη η 
πρόταση για το Νέο Μαρούσι, επαναλαμβάνω, οι επιμέρους ρυθμίσεις, 
μονοδρομήσεις έχουν συζητηθεί εκτενώς με τους κατοίκους, έχουν 
συμφωνηθεί και εν πάση περίπτωση η εφαρμογή της μελέτης θα δείξει αν 
υπάρχουν προβλήματα. Γιατί μια κυκλοφοριακή μελέτη, κρίνεται στην πράξη, 
όταν εφαρμοστεί μετά από 3-4 μήνες. Γίνεται επαναξιολόγηση και βλέπουμε 
αν οι ρυθμίσεις έχουν κάποια προβλήματα και αν χρειάζεται εν συνεχεία να 
γίνουν κάποιες διορθώσεις. Αυτά είχα να πω, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια 
παρατήρηση από τον Πρόεδρο του συλλόγου ή κάτι άλλο. Η παράκληση είναι 
να προχωρήσουμε γιατί εκκρεμεί αυτό πολλά χρόνια και όσο δεν εφαρμόζεται 
δεν γίνεται και τίποτα. 
 
Μετά την τοποθέτηση του κ. Ματσούκη ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στα μέλη 
της Επιτροπής Διαβούλευσης προκειμένου να τοποθετηθούν. 
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Στο σημείο αυτό το λόγο παίρνει ο Πρόεδρος του Πολιτιστικός 
Περιβαλλοντικός Σύλλογος «ΤΟ ΝΕΟ ΜΑΡΟΥΣΙ», κ. Χατζηγιαννάκης ο 
οποίος αναφέρεται στα προβλήματα της περιοχής και στη συνεννόηση που 
έχει γίνει με τους κατοίκους της. Τονίζει τη σύμφωνη γνώμη τους με την 
κατασκευή της νησίδας κατά μήκος της οδού Κυπριών Αγωνιστών και όχι με 
τα μάτια της γάτας, προκειμένου να μειωθεί και η ταχύτητα των οχημάτων με 
την προϋπόθεση να κατασκευαστεί και πεζοδρόμιο. Αν όχι και από τις 2 
πλευρές του δρόμου έστω στη μία. Η πρόταση του συλλόγου ήταν το ζιγκ 
ζαγκ του δρόμου από το ΔΑΙΣ μέχρι την Αναξαγόρα, να συνεχιστεί μέχρι το 
μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Κάτι που δεν παρατηρείται στη μελέτη. Αντιθέτως 
η μελέτη μιλάει για διαπλάτυνση της οδού κάτι που οι κάτοικοι δεν πρόκειται 
να δεχθούν. Υπάρχει μια συνήθεια ετών με τα ζιγκ ζαγκ του δρόμου, τα οποία 
υποχρέωναν στη μείωση  της ταχύτητας των οχημάτων  και κανένας δεν θέλει 
την αλλαγή. 
 
Ο κ.Ματσούκης τονίζει ότι δεν θα γίνει κάποια αλλαγή στο σημείο παρά μόνο 
σε ένα μικρό κομμάτι και ο κ. Χατζηγιαννάκης ζητά την έγγραφη δέσμευση για 
όλα αυτά που συζητιούνται. 
 
Συνεχίζει ο κ. Ματσούκης επισημαίνοντας ότι όλο αυτό που συζητάμε είναι 
πρόταση. Θ ‘ακολουθήσει μελέτη οδοποιίας που θα καθορίζει πώς θα γίνει η 
νησίδα, μέχρι που θα φτάνει, πως θα στρίβει κλπ. Η μελέτη θα έχει 
λεπτομέρειες. Η πρόταση για τη διαπλάτυνση αφορά στο κομμάτι που ο 
δρόμος στενεύει, μια διαπλάτυνση της τάξεως του 0,50% ώστε να είναι εφικτή 
η διέλευση 2 οχημάτων. 
 
Ο Πρόεδρος του Νέου Αμαρουσίου συνεχίζει με έντονη αναφορά στο 
προβλήματα γύρω από το ΔΑΙΣ. Καταγγέλλει το έντονο παρκάρισμα των 
οχημάτων στα πεζοδρόμια είτε από τους κατοίκους, είτε από επισκέπτες του 
ΔΑΙΣ. Δεν υπάρχει χώρος να περάσουν παιδιά, μητέρες με καρότσια κλπ. Η 
περιοχή δέχεται μεγάλο κυκλοφοριακό βάρος και για το λόγο αυτό ζητούν 
εγγράφως για μια ακόμη φορά τα όσα θα συμφωνηθούν και θα 
πραγματοποιηθούν. Τονίζει έντονα το μεγάλο πρόβλημα της οδού 
Μεσογείων. Ένας δρόμος με μεγάλη κυκλοφορία που παραμένει ουσιαστικά 
ένας επικίνδυνος επαρχιακός δρόμος. Χωρίς πεζοδρόμια και χωρίς την 
παραμικρή ασφάλεια για πεζούς και παιδιά. Ένα θέμα έντονο με το οποίο δεν 
ασχολείται κανένας. Ζητά να δοθεί προτεραιότητα στα σημεία που δεν 
υπάρχει πεζοδρόμιο. 
 
Απαντώντας ο κ. Ματσούκης αναφέρει: Διαβούλευση περίμενα και περιμένω ν 
’ανέβει 20 μέρες στο διαδίκτυο για ν’ακουστούν κι άλλες απόψεις κάποιων 
κατοίκων για επιμέρους δρόμους που μπορεί να μην είναι εδώ, να μη 
γνωρίζουν από το σύλλογο, τι θα γίνει στο κάθε δρομάκι, Είναι πολύ λογικά 
όλα αυτά που λέτε. Επειδή κάναμε μια έρευνα ατυχημάτων κι επειδή όλοι 
λέγανε ότι γίνονται πολλά ατυχήματα στην Κυπρίων Αγωνιστών πρέπει να 
ληφθούν μέτρα. Πήραμε στοιχεία ατυχημάτων και σας πληροφορώ, τα πιο 
πολλά ατυχήματα τα έχει η Μεσογείων. Έχετε δίκιο λοιπόν σε αυτά που λέτε. 
Η Μεσογείων όμως δεν αποτελεί δρόμο της συγκεκριμένης πολεοδομικής 
ενότητας, είναι δρόμος μεγαλύτερης σημασίας, ανήκει στο Δήμο Αμαρουσίου 
και συμφωνώ μαζί σας ότι χρειάζεται πεζοδρόμια! Και χρειάζεται και η 
Κυπρίων Αγωνιστών πεζοδρόμια. Έστω ένα. Και εγώ πρότεινα να είναι ένα 
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όπως κατεβαίνουμε νότια της δεξιάς πλευράς όπου εκεί προβλέπουμε και 
ποδηλατόδρομο ο οποίος θα κατεβαίνει, θα στρίβει στη Μακρυγιάννη αν δεν 
κάνω λάθος και θα βγαίνει στη Μεσογείων που προβλέπεται εκεί 
ποδηλατόδρομος. Η Μεσογείων προβλέπει ποδηλατόδρομο που θα ενωθεί 
στον υφιστάμενο σήμερα. Υπάρχει ένας ποδηλατόδρομος στη Μεσογείων 
σήμερα ο οποίος είναι τυφλός, είναι μόνος του, δεν οδηγεί πουθενά και δεν 
χρησιμοποιείται. Αν ενωθεί όμως με τη διαδρομή αυτή που λέμε στην 
Κυπρίων Αγωνιστών, νομίζω Αναξαγόρα και μετά Μεσογείων, φτιαχτεί και το 
πεζοδρόμιο της Μεσογείων θα φτιαχτεί και ο ποδηλατόδρομος. 
 
Να σας πω για το ΔΑΙΣ. Όταν ξεκινάει μια μελέτη κι εφαρμόζεται σε μια 
περιοχή, ανοίγουν κι άλλα μέτωπα για να γίνουν κι άλλα έργα. Το 
καταλαβαίνετε αυτό. Όσο δε γίνεται τίποτα, δε θα γίνει ούτε και για τη 
Μεσογείων. Αν ξεκινήσει  να εφαρμοστεί η μελέτη, ο Δήμος θ ’αναγκαστεί να 
κοιτάξει τα πάντα. Σας το λέω αυτό πρακτικά. Δεν μπορεί να γίνει επέμβαση 
στη Μεσογείων. Αν ξεκινήσει η μελέτη για όλη την περιοχή και γίνουν τα έργα, 
θ ’αναγκαστούν να πάνε κι εκεί οι εργολάβοι και κάτι θα φτιαχτεί. 
 
Για το θέμα του ΔΑΙΣ. Εγώ πιστεύω ότι η κατάσταση όπως είναι σήμερα, είναι 
απαράδεκτη. Το ΔΑΙΣ έχει καταλάβει χώρο και κάνει ό,τι θέλει, υπάρχει μια 
αυθαιρεσία. Έχει γίνει τροποποίηση του ρυμοτομικού εκεί το 2009 και καλό θα 
είναι να εφαρμοστεί αυτή η τροποποίηση. Ό,τι εφαρμογή γίνει, θα είναι προς 
όφελος των κατοίκων που μένουν εκεί, που δέχονται τεράστιους φόρτους και 
ταλαιπωρούνται. Αυτή είναι η προσπάθεια που θα γίνει. Αλλά θέλει χωριστή 
μελέτη οδοποιίας αυτό. Εγώ πρότεινα λοιπόν μια μελέτη οδοποιίας στο 
κομμάτι αυτό που ν ’αναδιατάξει το χώρο υπέρ των κατοίκων οι οποίοι δεν 
μπορούν να παρκάρουν έξω από το σπίτι τους, δέχονται τρομερούς φόρτους 
και εις βάρος του ΔΑΙΣ, που δεν ξέρω αν νόμιμα έχει πάρει αυτούς τους 
χώρους στάθμευσης. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω αν είναι νόμιμες άρα η 
προσπάθεια είναι να διευκρινιστεί αυτό το πράγμα. 
 
Ακολουθεί διάλογος μεταξύ του κ. Ματσούκη και του κ.Χατζηγιαννάκη σχετικά 
με  τις θέσεις στάθμευσης του ΔΑΙΣ τονίζοντας ο κ. Χατζηγιαννάκης ότι είναι 
νέος σ ’αυτά τα δρώμενα και δεν μπορεί να συμφωνήσει σε κάτι που θα γίνει 
στην Αναξαγόρα και κάτω όταν δεν γνωρίζει τι ακριβώς θα γίνει. Η πρόταση 
του κ. Ματσούκη είναι να γίνει μια μελέτη οδοποιίας, γιατί αυτό είναι κάτι που 
ξεφεύγει από τα όρια της κυκλοφοριακής μελέτης η οποία θα συζητάει τα 
θέματα του ΔΑΙΣ, τα οποία μόνο εις βάρος του μπορεί να είναι. Όταν κάποιος 
έχει κάνει αυθαιρεσία και τον βάζεις στο τραπέζι να συζητήσει θα γίνει 
σίγουρα μια παραχώρηση. Αν δεν συμφωνείτε σ ’αυτό, η κατάσταση θα 
παραμείνει για άλλα 5 χρόνια η ίδια. Όσο μπαίνουμε στο θέμα και τους 
φέρουμε στο τραπέζι θα γίνει κουβέντα και θα φτάσουμε και σε αποφάσεις. 
Είναι ένα θέμα στο οποίο πρέπει να υπερθεματίσετε κι όχι μόνο να 
συμφωνήσετε. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει υπέρ των κατοίκων. Όταν οι κάτοικοι 
είναι στο μηδέν και ο άλλος τα έχει πάρει όλα θα υπάρξει μια θέση η οποία θα 
είναι υπέρ των κατοίκων. Αυτό είναι το προφανές. Και για να τελειώσω την 
απάντηση, για το κομμάτι από Αναξαγόρα μέχρι το σημείο που ο δρόμος 
στρίβει, το κομμάτι αυτό είναι πιο στενό και πρέπει να γίνει μια διάταξη επειδή 
έχει διπλή κυκλοφορία. Πρότεινα να γίνει μια μικρή διαπλάτυνση στο έργο, 
δεξιά-αριστερά νε μείνει η στάθμευση, αλλά όχι με κάθετες εσοχές αλλά με 
οριζόντιες. Να βελτιωθεί ο δρόμος. Είναι υπέρ των κατοίκων και υπέρ της 
ασφάλειας. Επαναλαμβάνω αν δεν το κάνουμε αυτό, δε θα γίνει τίποτα. Στην 
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ουσία ανοίγουμε κουβέντα για σοβαρά θέματα εκ των οποίων είναι το ΔΑΙΣ 
όπου δημιουργεί πολλά προβλήματα στην περιοχή και στην Μεσογείων. 
 
Το λόγο παίρνει ο κ. Σταμέλλος, από τον σύλλογο Νέου Αμαρουσίου ο 
οποίος αναφέρει τα εξής: Είναι ερωτήσεις αυτές και περιμένουμε 
διευκρινήσεις για να καταλάβουμε και το πνεύμα με το οποίο γίνεται μια 
κυκλοφοριακή μελέτη η οποία είναι αναγκαία και πρέπει να τελειώσει κάποτε 
αλλά και τι προϋποθέσεις υπάρχουν για να εφαρμοστεί. Και καταλαβαίνουμε 
ότι οι προϋποθέσεις είναι να γίνει η μελέτη οδοποιίας, πεζοδρομίων και όλα 
αυτά. Παρεμπιπτόντως θα ήθελα να συμπληρώσουμε ότι έχουμε στείλει στις 
Τεχνικές Υπηρεσίες ένα αίτημα σαν σύλλογος και σαν σύλλογος του 15ου 
Δημοτικού σχολείου για μια κυκλοφοριακή ρύθμιση-τροποποίηση μπροστά 
στην είσοδο του σχολείου στον πεζόδρομο γιατί αυτή είναι η βασική είσοδος 
για τη διασφάλιση των μαθητών. Αυτή τη στιγμή, εκεί υπάρχει ένα  έντονο 
πρόβλημα, έρχεται ο γονιός και παρκάρει μπροστά στο σχολείο, κλείνει το 
δρόμο μέχρι να γίνει αποβίβαση και υπάρχουν υποδείξεις να γίνει μια 
υποχρεωτική παράκαμψη, να μην μπαίνουν δηλαδή από την Παπακων/νου 
αλλά από την παρακάτω είσοδο αριστερά, ν ’ανεβαίνουν πίσω από το 
κολυμβητήριο και να στρίβουν έπειτα δεξιά και να βγαίνουν στην Κυπρίων 
Αγωνιστών. Βέβαια αυτοί οι δρόμοι μας είπαν οι Τεχνικές Υπηρεσίες του 
Δήμου, ότι είναι πεζόδρομοι και δεν γίνεται. Θέλουμε όμως να μείνει ανοιχτό 
αυτό το θέμα και να το έχετε υπόψιν σας. 
 
Παρακάτω, γενικώς βεβαίως με τις μονοδρομήσεις, συμφωνούμε, αλλά 
υπάρχουν υποδείξεις και από τους κατοίκους για κάποια ζητήματα στην 
περιοχή τα οποία θα πω εν συντομία. 
 
Υπάρχουν κάποιες υποδείξεις γιατί η Κορυτσάς που είναι στο Σισμανόγλειο 
να είναι διπλής κυκλοφορίας με απαγόρευση στάθμευσης ενώ όλοι οι άλλοι 
είναι μονόδρομοι. Υπάρχει μια διαφοροποίηση εκεί στη λογική όλης της 
περιοχής. Δεν θέλω να το βάλω σαν ανοιχτό ζήτημα απλά θέλω να το 
ξαναδείτε γιατί στην πορεία της Διαβούλευσης θα το θέσουν κάποιοι κάτοικοι. 
Υπάρχει και το ερωτηματικό, γιατί να μην μπορεί να γίνει διαδημοτική μελέτη 
στην περιοχή εκεί μ ’εμπλοκή δηλαδή και του Δήμου Μελισσίων για σπάσιμο 
ας πούμε, της κυκλοφορίας της Σισμανογλείου πάνω και κάτω από το 
Σισμανόγλειο. Είναι κάποια ερωτήματα. Δεν θέλουμε απάντηση αυτή τη 
στιγμή. Στην περιοχή πίσω από το Δούκα θέλουμε να παρατηρήσουμε ότι στη 
Βριλησσίων, στο οποίο είναι διπλής κυκλοφορίας το κομμάτι αυτό, 
αντιμετωπίζουμε και σήμερα, έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα τόσο με την 
αμφίδρομη πορεία των οχημάτων, όσο και με το παρκάρισμα που γίνεται εκεί 
στην περιοχή, όχι τόσο από τους κατοίκους, όσο από πελάτες των 
εκπαιδευτηρίων. Θα πρέπει να γίνει μια τακτοποίηση εκεί . Υπάρχει το ζήτημα 
στη Σαχτούρη. Το ένα κομμάτι της είναι αχαρακτήριστο, δε φαίνεται ούτε μια 
φορά κυκλοφορίας, σαν να μην υπάρχει.  
 
Στο σημείο αυτό ο κ. Ματσούκης επισημάνει ότι η Σαχτούρη είναι πεζόδρομος 
χαρακτηρισμένη με Φ.Ε.Κ. και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση δεν επιτρέπει 
καμία φορά, οπότε ο κ. Σταμέλλος συνεχίζει: Εμείς μεταφέρουμε την εμπειρία 
μας. Εσείες έχετε την επιστήμη σας, γνωρίζετε τις διαδικασίες της Δημ. 
Διοίκησης και θα κοιτάξετε τι μπορεί να γίνει! Εμείς παρατηρήσεις θα κάνουμε. 
Απλά παρατηρούμε ότι η Σαχτούρη από τη Μεσογείων είναι ένας πολύ στενός 
δρόμος δηλαδή και αυτοκίνητο να περάσει, πεζός δεν υπάρχει, υπάρχουν 
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σημεία στα οποία παρκάρει ο κόσμος αναγκαστικά , είναι ένας επικίνδυνος 
δρόμος και μάλιστα είναι και δρόμος ο οποίος τροφοδοτεί όλη αυτή την 
περιοχή έτσι όπως έχει σηματοδοτηθεί. Το βασικό που πρέπει να γίνει είναι 
να διανοιχτεί η Σαχτούρη, να διαπλατυνθεί και αφού από τη μια μεριά υπάρχει 
αυτό το καθεστώς, των εκπαιδευτηρίων Δούκα, δεν ξέρω τώρα ακριβώς αν 
είναι εντός ή εκτός σχεδίου. Οι Τεχνικές Υπηρεσίες και ο Δήμος συνολικά θα 
πρέπει ν ’αναθεωρήσει και να επανατοποθετήσει τη λειτουργία αυτών των 
σχολείων. Τόσο για μπροστά στη Μεσογείων όσο και για τους περιξ δρόμους. 
Και βεβαίως θα πρέπει να φτιαχτεί σήμερα μια σύγχρονη περιβαλλοντική 
μελέτη για το πώς μπορούν να λειτουργήσουν αυτά τα συγκροτήματα, μέχρι 
ποιο σημείο, τι προϋποθέσεις έχουν. Έχουν νοικιάσει το χώρο απέναντι, για 
parking, αλλά δεν τον χρησιμοποιούν οι επισκέπτες, ειδικά στα συνέδρια. Τον 
έχουν αποκλειστικά για δική τους χρήση. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα, ένα 
τεράστιο κυκλοφοριακό ζήτημα. Δεν μπορούμε να ψάχνουμε στη γειτονιά αν 
θα γίνει ένας δρόμος μονόδρομος ή όχι, το οποίο είναι βεβαίως σημαντικό 
γιατί είναι μια διασφάλιση και ν ’αφήσουμε αυτό το τεράστιο ζήτημα στον 
αέρα! Θα πρέπει τουλάχιστον από τη μεριά σας να κάνετε τις αντίστοιχες 
παρατηρήσεις ώστε μελλοντικά να υπάρξει κάποια προώθηση και λύση του 
προβλήματος. 
 
 Η κυρία Νιχωρίτη από το θέατρο «ΔΙΘΥΡΑΜΒΟΣ» 
 
Τονίζει ότι όπου υπάρχει διάνοιξη δρόμου πίσω από τα εκπαιδευτήρια Δούκα, 
θα χρησιμοποιηθεί για parking των πελατών του Δούκα. Είμαι σχεδόν βέβαιη 
γι αυτό, γιατί ήδη τα βάζουν στις αυλές των σπιτιών μας! Είναι πολύ σοβαρό, 
αν δε δημιουργηθεί  ένας, αν  όχι διάλογος, ας είναι και συγκρουσιακού 
χαρακτήρα με το Δούκα, εμείς υποφέρουμε! Είναι αδιανόητο αυτό που γίνεται! 
Το δε γεγονός ότι μονοδρομείτε τη Δευκαλίωνος, θα γίνει αιτία να γίνει 
πάρκινγκ από το Δούκα και από τις δύο μεριές πια, αφού θα είναι διπλής 
κατεύθυνσης και δε θα χρειάζεται χώρος. Καλά κάνετε και τη μονοδρομείτε, 
αυτό εξυπηρετεί τη γειτονιά αλλά θα γίνει πάρκινγκ. Αυτό το θέμα που είπε ο 
κος Σταμέλος, με την οδό Σαχτούρη, το παρατήρησα προφανώς και εγώ, γιατί 
μένω ακριβώς από κάτω, στην οδό Μαρία Κάλλας. Είναι ένας πεζόδρομος, 
μάλλον ήπιας κυκλοφορίας, που από εκεί περνάνε τα απορριμματοφόρα του 
Δήμου. Και τη Μαρία Κάλλας, που έχει ένα μεγάλο πάρκο, πολυπληθέστατο, 
που πηγαίνουν πάρα πολλά πιτσιρίκια από τη γειτονιά, που έχει μόνο 
πικροδάφνες στον περίβολό του, που σημαίνει πως κάθε παιδάκι μπορεί να 
μπαίνει και να βγαίνει, το νιώθει σαν το σπίτι του. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ 
επικίνδυνο αυτό. Ότι κρατάτε τη Μαρία Κάλλας διπλής κυκλοφορίας, επειδή 
δεν έχει άλλη έξοδο ο κάτοικος για να βγει στη Μεσογείων. Θα έπρεπε να 
διαπλατυνθεί, κάπως να βρεθεί μια λύση με την οδό Σαχτούρη και να μείνει 
ήπιας κυκλοφορίας το πάρκο. 
Ευχαριστώ πολύ. 
 
Ο κ. Ματσούκης απαντώντας, αναφέρει ότι η Σαχτούρη είναι χαρακτηρισμένη 
πεζόδρομος και πως το ως άνω θέμα θα εξεταστεί. 
 
Ο κ. Μπούρας – εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων 
 
Αναφέρει πως άμεση προτεραιότητα έχει η ασφάλεια των μαθητών, οι οποίοι 
προσέρχονται, παίζουν, αποχωρούν από το σχολείο τους, τις ώρες που αυτό 
λειτουργεί, αλλά και τις ώρες που αυτό δε λειτουργεί καθώς έχουν και άλλες 
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δραστηριότητες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, άκουσα πως είπε ο κ. 
Ματσούκης, ο οποίος το λέει από την εμπειρία του προφανώς, ότι όταν θα 
ξεκινήσουν τα έργα, θα υποχρεωθεί ο εργολάβος να κάνει και αλλού έργα. 
Είναι μερικά πράγματα τα οποία είναι προαπαιτούμενα. Αυτό που είπατε για 
το ΔΑΪΣ. Το ΔΑΪΣ είναι ακριβώς πάνω στον οδικό άξονα για τον οποίο 
συζητάμε. Αν δεν υπάρχει σαν προαπαιτούμενο σε οποιαδήποτε μελέτη, η 
συζήτηση με το ΔΑΪΣ η οποία δεν ξέρουμε ποια θα είναι, η έννοια ότι τώρα το 
ΔΑΪΣ έχει πάρει τα εκατό και άρα θα μας δώσει το ένα, και θα είμαστε και 
ευχαριστημένοι που πήραμε και αυτό το ένα που δεν είχαμε, δε μπορεί όπως 
αντιλαμβάνεστε στα μάτια των μαθητών, φαντάζομαι και των κατοίκων να 
αποτελεί λύση. Ο Δήμος έχει δυνατότητα αποφάσεων που μπορεί να πάρει. 
Ας εξεταστεί λοιπόν από μηδενική βάση, όπως λέτε για το Ιστορικό Κέντρο, 
και για το ΔΑΪΣ και να μας εξηγήσετε τι εννοείτε από «μηδενική βάση», να 
ξεκινήσει η συζήτηση, και αφού αποφασίσουν οι κάτοικοι, ο Δήμος και το 
ΔΑΪΣ τι θα γίνει με το ΔΑΪΣ, μετά ας αποφασίσουμε τι θα γίνει με τους 
δρόμους. 
 
Και εν κατακλείδι, τελειώνω μ ’αυτό, ακούω είναι πεζόδρομος ένας δρόμος 
αλλά περνάνε τα ’αυτοκίνητα έτσι, περνάνε από την άλλη, εδώ το είπε πολύ 
ωραία η συνάδελφος ότι είναι το πάρκο δίπλα, τα παιδιά τρέχουν να 
προλάβουν τη μπάλα τους, τα ’οτιδήποτε με το φόβο να τα παρασύρει κάποιο 
αυτοκίνητο. Επιτέλους νομίζω όχι ότι δε θέλετε, έχετε πει πολλές φορές ότι 
γύρω από τα σχολεία θα γίνουν πεζόδρομοι όλοι οι δρόμοι για την ασφάλεια 
των μαθητών. Ας γίνουν λοιπόν οι δρόμοι πεζόδρομοι και επιτέλους οι 
πεζόδρομοι στο Μαρούσι ας είναι πεζόδρομοι. Δηλαδή αυτό το θέμα ότι ένας 
δρόμος είναι πεζόδρομος και είναι μόνο στο Φ.Ε.Κ. και κατά τα ’άλλα η 
κυκλοφορία πάει κανονικά και είναι και διπλής κυκλοφορίας γιατί δεν 
μπορούμε να πεζοδρομήσουμε τον πεζόδρομο, αυτό πραγματικά, συγγνώμη 
που θα το πω, αλλά είναι τρομερό! Οι πεζόδρομοι, υπάρχουν τεχνικοί τρόποι, 
οι επιστήμονες τα ξέρουν αυτά τα πράγματα, να θυμίζουν πεζόδρομους, να 
λειτουργούν ως πεζόδρομοι και να κυκλοφορούν κυρίως οι πεζοί γιατί γι ’αυτό 
λέγονται πεζόδρομοι. Αλλιώς θα λεγόντουσαν αυτοκινητόδρομοι, να 
κυκλοφορούν τα ’αυτοκίνητα. Αυτά πρέπει να γίνουν απ ’το ουκ άνευ. Πριν 
κάνουμε οποιεσδήποτε άλλες μελέτες πρέπει αυτά οπωσδήποτε να λυθούνε! 
Αυτά είχα να πω και θα τα πούμε και στο επόμενο θέμα.  
 
Ο κ. Χατζηγιαννάκης στο σημείο αυτό τονίζει ότι πρέπει να δούμε πώς θ’ 
ανοίξουν οι παράλληλοι δρόμοι της Αττικής Οδού, κάτι το οποίο θ ’αλλάξει 
τελείως την κυκλοφοριακή μελέτη (κάτι όπου απάντησε ο κ. Ματσούκης ότι θ’ 
αναφερθεί στο θέμα του Πολυδρόσου ) και συνεχίζει: Πραγματικά υπάρχουν 
και κάποιες ιδέες τις οποίες πρέπει να τις δούμε. Το άλλο που ήθελα να 
ρωτήσω είναι ότι μέσα στην κυκλοφοριακή μελέτη εγώ προσωπικά είχα κάνει 
μια παρατήρηση για δύο δρόμους, την Ελλησπόντου και την Κομνηνών και 
διατηρήθηκαν όπως τα είχατε. Ποιος είναι ο λόγος θα ήθελα να ξέρω γιατί έχω 
μιλήσει με τους κατοίκους της Ελλησπόντου και θα τους ενδιέφερε κι αυτούς 
να βγαίνει προς τα έξω. Θα το δούμε πιο σωστά στη Διαβούλευση, αλλά θα 
ήθελα να μάθω το λόγο. Γιατί για να το διατηρήσετε έτσι κάποιο λόγο θα 
έχετε. 
 
Ο κ.Ματσούκης απάντησε ότι δεν μπορεί να γίνει αλλαγή της φοράς γιατί 
καταλήγει σε δρόμους που είναι μονόδρομοι και θα πρέπει να υπάρχει 
κυκλική φορά. 
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 Το λόγο παίρνει η κ. Διακολιού - Δημ.Σύμβουλος με την παράταξη 
«ΕΝΟΤΗΤΑ-ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ» 
 
«Σας ευχαριστώ πολύ! Θ α ήθελα να κάνω ένα γενικότερο σχόλιο που άπτεται 
και του ζητήματος που συζητάμε τώρα και το επόμενο θέμα και θα ήθελα και 
την επιστημονική άποψη του κ. Ματσούκη, γιατί σήμερα ξεκινήσαμε με το 
σύλλογο Ψαλιδίου, να κάνει ένα παράπονο γιατί στην περιοχή του, ή μάλλον 
να διαμαρτύρεται, γιατί στην περιοχή του δεν υπάρχει κυκλοφοριακή μελέτη. 
Έχουμε τη μελέτη του Νέου Αμαρουσίου, που σήμερα συζητείται μετά από 
πάρα πολλά χρόνια που τελοσπάντων εκπονείτο και εκκρεμούσε, έχουμε την 
περιοχή  του Παραδείσου που πάλι εκκρεμεί μια μελέτη παρόλο που ανήκει 
στην ίδια πολεοδομική ενότητα ή μάλλον στην ίδια γεωγραφική ενότητα επί 
της ουσίας με το Πολύδροσο, άρα θα ήταν σωστό να υπάρχουν 
κυκλοφοριακές μελέτες και για τον Παράδεισο μιας και συζητείται του 
Πολυδρόσου και μιας και η μια επηρεάζει την άλλη άμεσα στην πράξη. Και 
τελικά αναρωτιέμαι για ποιο λόγο αντί να εισηγούμαστε επιμέρους μελέτες 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, είναι βασικό να τονιστεί εδώ η διαφορά, αυτό που 
εισάγετε σήμερα προς ψήφιση, είναι μια μελέτη για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
και όχι μια κυκλοφοριακή μελέτη και δεν εισηγείστε μια μελέτη βιώσιμης 
κυκλοφορίας για όλο το Μαρούσι. 
Η απάντηση του κ. Ματσούκη ήταν ότι αυτό θα μας ξεπερνούσε χρονικά και η 
κ. Διακολιού συνεχίζει: Κατανοώ αυτό που λέτε σε πρακτικό επίπεδο, με τη 
μόνη διαφορά ότι σ ’επίπεδο σχεδιασμού είναι σωστότερο να υπάρχει η 
μελέτη, να ξέρουμε ποιο είναι το όραμα μας για όλο το Μαρούσι και όχι να 
ερχόμαστε εδώ για επιμέρους περιοχές, να συζητάμε αν θα μονοδρομηθεί 
αυτός ο δρόμος ή αν θα πεζοδρομηθεί ο άλλος. Μη δίνοντας βάση στο τι 
συνέπειες μπορεί να έχει στο διπλανό η μονοδρόμηση ή η πεζοδρόμηση ή η 
αντιδρόμηση. 
 
Συνεχίζει ο κ. Ματσούκης: Πρέπει λέει να γίνει μελέτη βιοκλιματικής 
ανάπλασης για τα επόμενα 20 χρόνια και πραγματικά ανατρίχιασα. Ας πάμε 
στις επιμέρους περιοχές γιατί έτσι εφαρμόζονται και είναι κρίμα να 
καθυστερήσει η εφαρμογή της νησίδας που θα λύσει το πρόβλημα της 
Κυπρίων Αγωνιστών για οποιονδήποτε λόγο.  Επειδή το ΔΑΪΣ το οποίο είναι 
στο περιθώριο της περιοχής αυτής επηρεάζει πρότεινα να κάτσουμε στο 
τραπέζι και να συζητήσουμε για όλα όσα πρέπει να συζητηθούν. Είναι όπως 
αυτό που λένε, η Τουρκία με την Ελλάδα δεν πρέπει ποτέ να συζητήσουν στο 
τραπέζι όλα τα θέματα, γιατί η Ελλάδα έχει μόνο να χάσει, έτσι κι εδώ το ΔΑΪΣ 
μόνο να χάσει έχει από τη συζήτηση.  
 
Η κ.Διακολιού συνεχίζει: Με τα επιμέρους κ. Ματσούκη δε διαφωνεί κανείς 
και όλοι θέλουμε την αποσυμφόρηση των περιοχών αλλά το να έρχεται μια 
περιοχή και ν ’αναρωτιέται γιατί όχι σε μένα, αλλά σ ’αυτήν άλλη αυτό 
δημιουργεί μια αντιπαλότητα κι ένα πολύ κακό κλίμα ενώ όλοι μας είμαστε 
Μαρουσιώτες και όλοι θέλουμε το ίδιο καλό. Αυτό λοιπόν ανεξαρτήτως του τι 
εισηγούμαστε για τα επιμέρους και ότι κι εμείς θέλουμε την ανακούφιση των 
περιοχών και όλοι ζητάμε το ίδιο πράγμα, αναρωτιέμαι αν τελικά θα το 
επιτύχουμε σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Μήπως τελικά ανεξαρτήτως του τι 
θα ψηφιστεί σήμερα, θα πρέπει να δρομολογηθεί και το γενικότερο. Δε 
συζητάω για το ένα αντί του άλλου. 
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Το λόγο παίρνει ο κ. Οικονόμου από το σύλλογο «Η ΔΩΔΩΝΗ» 
 
Άκουσα όλους τους προλαλήσαντες μιλώντας για τεχνικά θέματα, 
κυκλοφοριακά και στη συζήτηση ακούω συνέχει το όνομα  ΔΑΪΣ  να πέφτει 
στο τραπέζι. Εγώ έχω να κάνω μια πρόταση. Πριν φτάσουμε στα τεχνικά και 
πριν φτάσουμε στις μελέτες και πριν στα έργα τα συγκοινωνιακά, δλδ η 
πρότασή μου δεν άπτεται στην επιστημονική άποψη του κ. Ματσούκη, αλλά 
είναι περισσότερο θέμα πολιτικού θάρρους, πολιτικής απόφασης. Υπάρχουν 
επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν επειδή δημιουργείται κυκλοφοριακός φόρτος 
και πρόβλημα μπροστά στις επιχειρήσεις τους, χρησιμοποιούν άτομα τα 
οποία πληρώνουν αυτοί για να μπορούν έστω κατά κάποιο τρόπο και σε 
κάποια έκταση, όχι απόλυτα, να ρυθμίζουν την αποβίβαση και την επιβίβαση 
των παιδιών ή των πελατών τους. Π.χ όλοι έχουμε πάει στην Κηφισιά ή οι 
περισσότεροι από μας έστω, στην πλατεία Ελαιών όπου ο Θανόπουλος έχει 
παρκαδόρο μπροστά, οπού δεν παρκάρει αυτοκίνητα αλλά διευκολύνει τους 
οδηγούς  και τον πληρώνει ο ίδιος. Το ΔΑΪΣ εισπράττει, να πιεστεί από το 
Δήμο να βάλει ανθρώπους εκεί να βοηθάνε. Αλλιώς δε θα λυθεί το πρόβλημα. 
Το ξέρουμε όλοι. Όποιος εποχούμενος περνάει από εκεί για δουλεία ή 
περαστικός ξέρει ότι δε λύνεται. Αυτό είναι πολιτικό θέμα. Δεν είναι 
συγκοινωνιακό. 
 
Εν συνεχεία, το λόγο παίρνει κάτοικος της περιοχής του Νέου Αμαρουσίου. 
Θα ήθελα να πω ότι δεν πρέπει να λέμε θα φτιάξουμε τώρα μια μελέτη, θα τη 
στείλουμε στην Περιφέρεια, να την εγκρίνει και μετά θα δούμε στην πράξη τι 
άλλο θα εφαρμόσουμε. Νομίζω, από θέση αρχής αυτό θα πρέπει να το 
αποκλείουμε γιατί μετά στην πράξη θ ’ανοίγουν οι ασκοί του Αιόλου και θ 
’αναγκαζόμαστε ν ’αναιρούμε αυτά τα οποία με τη μελέτη προσπαθούμε να 
εφαρμόσουμε. Όσον αφορά το θέμα της Κυπρίων Αγωνιστών, εγώ από 
εμπειρία θεωρώ ότι το να γίνει νησίδα θα συντείνει στο ν ’αυξηθεί η ταχύτητα 
των οχημάτων που περνάνε από το συγκεκριμένο δρόμο και νομίζω ότι δεν 
είναι αυτό το ζητούμενο. Τα ο ζητούμενο είναι η κυκλοφορία να είναι ήπια και 
νομίζω ότι υπάρχουν τρόποι ν ’αντιμετωπιστεί αυτό. Ένας από τους τρόπους, 
είναι η διαχωριστική γραμμή με τα μάτια της γάτας που προτείνετε και 
σίγουρα υπάρχουν και άλλες παρεμβάσεις όπως διαγραμμίσεις πεζών, 
φανάρια, σημάνσεις λουλούδια, γλάστρες και όλα αυτά τα οποία θα δίνουν την 
εικόνα ενός δρόμου ήπιας κυκλοφορίας και όχι ενός δρόμου 
κατασκευασμένου έτσι για να περνάει ο καθένας με υπερβολική ταχύτητα. 
Θέλω να το ξανασκεφτεί αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου και 
πραγματικά να βρούμε αυτή τη λύση που θ ’αποσυμφορίσει και θα μειώνει 
την ταχύτητα στην περιοχή και όχι θα την αυξάνει. Σχετικά με το ΔΑΪΣ το 
οποίο πολλές φορές συζητάμε, είναι ένα θέμα που δυστυχώς ούτε ο Δήμος 
ούτε ο σύλλογος το είδαν όταν φτιαχνόταν το σχολείο και όταν επεκτεινόταν, 
τώρα έχουμε να κάνουμε με μια συγκεκριμένη κατάσταση αλλά ακόμα και 
τώρα πιστεύω ότι ο Δήμος σε συνεργασία με το σύλλογο θα πρέπει να 
καλέσουν τη Διοίκηση του ΔΑΪΣ και να δούνε ποιες είναι οι παραβάσεις που 
κάνει και πως καλοπροαίρετα θα συμβάλλει η Διοίκηση του ΔΑΪΣ στην 
αποσυμφόρηση της περιοχής. Πιστεύω ότι αν υποχρεωθεί να νοικιάσει χώρο 
παρκινγκ που να καλύπτει όλα τα ’αυτοκίνητά τους  τα οποία έρχονται τόσο 
τις πρωινές όσο και τις απογευματινές ώρες που εκεί γίνονται καθημερινά 
εκδηλώσεις και νομίζω μεγαλύτερο  πρόβλημα δημιουργείται από τα 
συνέδρια, τα κολυμβητήρια κλπ Αν υποχρεωθούν λοιπόν να έχουν ένα χώρο 
και ο κόσμος ο οποίος έρχεται να παρκάρει εκεί και αφού έτσι η κυκλοφορία θ 
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’αποσυμφορηθεί  πλέον, θα μπορεί και ο κάθε γονιός να πάει το παιδί του 
μέσα με μεγαλύτερη ασφάλεια θ ’αποσυμφορηθεί και η περιοχή. Αν βάλουμε 
κάποιον να διαχειρίζεται το παρκάρισμα έξω από το σχολείο δε λύνει κάποιο 
προβλημα γιατί εκεί το παρκάρισμα γίνεται πάνω στα πεζοδρόμια. Εμείς 
θέλουμε ν’αδειάσουν τα πεζοδρόμια κι έτσι θ ‘άποσυμφορηθεί και η περιοχή. 
Ευχαριστώ! 
 
Ο κ. Ματσούκης δίνει μια σύντομη απάντηση σε αυτά! Υπάρχει θέμα 
πεζοδρόμων σε όλο το Μαρούσι, υπάρχουν χιλιάδες πεζόδρομοι σε όλες τις 
γειτονιές του Αμαρουσίου, οι οποίοι έχουν θεσμοθετηθεί με Φ.Ε.Κ. από τη 
δεκαετία του ’90 οι πιο πολλοί, Οι πιο πολλοί από τους οποίους 
κυκλοφορούνται ως δρόμοι και μάλιστα υπάρχουν και δρόμοι 2 κατευθύνσεων 
και κάποιοι δρόμοι όπως στον Αγ.Θώμα είναι και δρόμοι όπου περνάει αστική 
συγκοινωνία. Στο Φ.Ε.Κ. είναι πεζόδρομοι. Λοιπόν εγώ πρότεινα και προτείνω 
σε αυτές τις περιπτώσεις που έχουμε ανάγκη να δώσουμε μια φορά, να 
δίνεται γιατί αυτό λύνει πολλά προβλήματα ειδικά για τα σχολεία που έχουν 
ανάγκη και μια κυκλότερη κίνηση. Αυτό με βάση τη νομοθεσία δεν μπορεί να 
γίνει καθόλου. Ένας πεζόδρομος για ν ’αποχαρακτηριστεί χρειάζεται χρόνια. 
Πρέπει να βγεί Προεδρικό διάταγμα, να υπογράψει ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, οπότε καταλαβαίνετε πάει χρόνια πίσω. Όμως σιωπηλά θα 
μπορούσε να γίνει μια ρύθμιση, η οποία δεν θα έχει την έγκριση φυσικά της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία ξεκινάει μια σταυροφορία να εφαρμόσει 
σε όλη την Αττική, αυτό που πρέπει να ισχύει. Και καλά κάνει πλέον, αλλά 
αυτά είναι αμαρτίες του παρελθόντος. Τώρα για το θέμα της νησίδας, σας λέω 
ειλικρινά από την εμπειρία μου ότι οι λύσεις με μάτια γάτας, διαγραμμίσεις, 
σημάνσεις ταχύτητας τις οποίες ο Έλληνας δε σέβεται ποτέ γιατί είναι εξ 
’ορισμού άναρχος, με γλάστρες κλπ, δε φέρνουν κανένα αποτέλεσμα. 
Ανάποδα η στένωση του οδοστρώματος έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τις 
ταχύτητες κατά τρόπο αποτελεσματικό. Θέλω να παρακαλέσω να 
αναθεωρήσετε αυτή την άποψη, για να τελειώσουμε το θέμα του Νέου 
Αμαρουσίου, θα υπάρξει ανάρτηση στο διαδίκτυο τουλάχιστον 20 μέρες ώστε 
όσα άλλα θέματα προκύψουν από κατοίκους που μένουν στις περιοχές αυτές 
να τα λάβουμε σοβαρά υπόψη ώστε προτού φτάσουμε στην τελική πρόταση η 
οποία θα είναι αυτή που θα συμφωνήσουμε ελπίζω σήμερα, να ληφθούν οι 
επιμέρους διορθώσεις και να ενσωματωθούν, να πάνε στην Αποκεντρωμένη 
και μετά να πάνε στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση. Στο σημείο αυτό 
επιμένω ότι  και παρακαλώ όλους στο εικοσαήμερο που θ ακολουθήσει να 
υπάρξουν προτάσεις είτε ηλεκτρονικές είτε έγγραφες οι οποίες θα ληφθούν 
όλες υπόψη για τον τελικό σχεδιασμό.  
Ευχαριστώ! 
 
Κλείνοντας το θέμα ο Πρόεδρος της Επιτροπής δεσμεύεται η τροποποίηση 
που είπε ο κ. Ματσούκης ότι υπάρχει του 2009, για το ΔΑΪΣ για αναδιάταξη 
του χώρου, σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία να προχωρήσει. Γιατί 
κάποτε πρέπει να δίνονται και λύσεις.  
 
Ο κ. Βαλλάττος και η κ. Χαλιώτη αποχωρούν. 
 
Προχωράει στην ψήφιση του θέματος το οποίο με  16  ψήφους «ναι», 2 
«παρών» των κ.κ.  Βερνάρδου και Κιούση, και 1 «όχι» της κ. Νιχωρίτη, 
εγκρίνεται  με πλειοψηφία. 
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Ο Πρόεδρος της επιτροπής δίνει το λόγο στον κ. Ματσούκη προκειμένου ν 
’αναπτύξει τη μελέτη για την Π.Ε.Πολυδρόσου ο οποίος αναφέρει σχετικά: 
Στην κυκλοφοριακή μελέτη του Πολυδρόσου, είχε γίνει μια αρχική μελέτη το 
2013, η οποία δεν προχώρησε σ’ εφαρμογή και φτάνοντας το 2015 υπήρξε η 
παρέμβαση με τη μελέτη της βιοκλιματικής ανάπλασης την οποία 
αναγκαστήκαμε να τη βάλουμε και αυτή μέσα στο πλαίσιο αυτής της μελέτης, 
διότι αυτή έγινε ούτως ή άλλως, προχώρησε κι έπρεπε να προσαρμοστεί η 
μελέτη στη βιοκλιματική ανάπλαση η οποία προέβλεπε κατασκευή 
ποδηλατόδρομου από την οδό Ευζώνων κατά μήκος της Φραγκοκλησιάς, εν 
συνεχεία Σάμου και συνεχίζει έπειτα μέσα στην περιοχή του Παραδείσου. 
Επομένως είμαστε αναγκασμένοι να λάβουμε υπόψη αυτή τη διαφοροποίηση 
σε σχέση με την αρχική κατάσταση. Όλη η ιστορία ξεκίνησε με τη διάνοιξη του 
νέου τμήματος της οδού Φραγκοκλησσιάς το οποίο συνδέει με τη Λεωφ. 
Πεντέλης το οποίο έχει μια οφιοειδή μορφή, στην αρχή υπήρξαν ορισμένα 
συμβάντα, στην πορεία όμως διαπιστώσαμε ότι αν δεν ήταν οφιοειδής και 
ήταν ευθύγραμμη ίσως προκαλούσε λιγότερα ατυχήματα. Αυτό είναι ένα 
δεδομένο το οποίο έγινε, δε μπορούμε να το αγνοήσουμε, προχωρήσαμε 
λοιπόν σε διαβούλευση με τους κατοίκους η οποία κράτησε αρκετούς μήνες. 
Έγιναν επανειλημμένες συζητήσεις, διάφορες ενδιάμεσες προτάσεις , 
διορθώθηκαν και ξαναδιορθώθηκαν, στο μεταξύ εφαρμόστηκε η Βιοκλιματική 
Ανάπλαση, οπότε τα δεδομένα ήταν διαφορετικά, και είμαστε αναγκασμένοι 
να κάνουμε διαφορετικές προτάσεις. Στην τελική μορφή της, η πρόταση 
αφήνει την οδό Φραγκοκλησιάς διπλής κατεύθυνσης, διότι με τη στένωση του 
οδοστρώματος που έγινε λόγω κατασκευής των χώρων στάθμευσης και του 
ποδηλατόδρομου, μειώθηκαν οι ταχύτητες. Υπάρχει ένα μικρό θέμα με τη 
στάθμευση, αλλά όπως μας είπαν και οι κάτοικοι, η κατάσταση είναι αρκετά 
ικανοποιητική. Μειώθηκαν οι ταχύτητες και υπάρχει λιγότερη επικινδυνότητα. 
Ταυτόχρονα, επιδιώχθηκε να πέσει η κυκλοφορία στον παράδρομο της 
Αττικής οδού, στην Κων/νου Καραμανλή, η οποία είναι ένας δρόμος με 
μηδενική κυκλοφορία και θα έπρεπε να αξιοποιηθεί. Η πρόταση λοιπόν αυτή, 
προβλέπει η Φραγκοκλησιάς να μονοδρομηθεί στο τμήμα της που είναι στενό 
μέχρι την Αμαρουσίου Χαλανδρίου και από εκεί και πέρα να μονοδρομηθεί 
μέχρι την έξοδό της στην Κηφισίας, κάτι το οποίο διευκολύνει και την περιοχή 
του Παραδείσου, για το οποίο πληροφοριακά σας λέω ακολουθεί άμεσα η 
μελέτη της περιοχής αυτής και η ανάθεση θα προχωρήσει και θα 
ολοκληρωθεί. Ταυτόχρονα, μονοδρομείται η οδός Ασπασίας Καψαλά, το 
οποίο θεωρώ πολύ σωστό και υπήρξε και αίτημα των κατοίκων της οδού 
αυτής για τη μονοδρόμηση, η κυκλοφορία λοιπόν έρχεται από τον παράδρομο 
της Αττικής οδού, κατεβαίνει την Καψαλά, και στη συνέχεια μπαίνει στη 
Φραγκοκλησιάς και πηγαίνει προς την Αμαρουσίου Χαλανδρίου. Η ευζώνων 
στο τμήμα της, το οποίο (δείχνει στο χάρτη του) περιγράφει με κόκκινο, 
αντιδρομείται, προβλέπεται  η τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη στη 
διασταύρωση Φραγκοκλησιάς με νέο τμήμα της Φραγκοκλησιάς το οποίο 
στην ουσία είναι επέκταση της οδού Κορυτσάς και κάποιες άλλες ρυθμίσεις 
που αφορούν σημειακές επεμβάσεις ώστε οι δρόμοι να έχουν   εναλλάξ την 
ίδια φορά, ο ένας να πηγαίνει και ο άλλος να έρχεται, γιατί σήμερα κάποιοι 
από τους δρόμους στο Πολύδροσο έχουν σε ένα τμήμα τους ορισμένη φορά, 
σε παρακάτω τμήμα αντίθετη φορά, σε επόμενο τμήμα την πρώτη φορά κ.ο.κ. 
Καταβάλλαμε μια προσπάθεια να υπάρξει μια ενιαία φορά σε αυτούς τους 
δρόμους. Η Φραγκοκλησιάς φτάνοντας στην Κηφισίας θα αποτελέσει τη 
βασική έξοδο στην περιοχή. Αυτό το τμήμα της Φραγκοκλησιάς δεν έχει 
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κατοικίες, έχει κυρίως επιχειρήσεις – καταστήματα, όμως έχει μεγάλη 
κυκλοφορία. Το αντίθετο ρεύμα θα εξυπηρετείται από την Παραδείσου, στην 
οποία γίνεται  μια μονοδρόμηση, λόγω της Βιοκλιματικής σε ένα μικρό τμήμα 
της, και γίνεται επίσης μια μεταβολή στη φορά της Αιγιαλείας μετά την 
Επιδαύρου. Αυτή είναι σε συλλογικές γραμμές η παρέμβαση στο Πολύδροσο 
και είπαμε ότι και εδώ θα υπάρξει μια δοκιμαστική εφαρμογή ούτως ή άλλως 
μετά την έγκριση της μελέτης, ένα εξάμηνο και αν δούμε ότι υπάρχουν πάλι 
προβλήματα, θα παρέμβουμε σε συνεργασία πάντα με τους συλλόγους, με 
τους οποίους είμαστε σε συνεχή και διαρκή επικοινωνία, να υπάρξει μια 
βελτίωση σε ορισμένα σημεία, τα οποία χρειάζεται να τροποποιηθούν. 
 
Αυτά προς το παρόν και περιμένω τις παρατηρήσεις των κατοίκων. 
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής δίνει το λόγο στα Μέλη. 
 
Ο κ. Πάντος, Πρόεδρος του Συλλόγου Πολυδρόσου, αναφέρει : 
 
Όπως είπε ο κ. Καθηγητής, έχει προηγηθεί μια τουλάχιστον οκτάμηνη 
διαβούλευση και με τους όμορους συλλόγους, συμμετέχοντος και του 
Παραδείσου και της Προστασίας της Ρεματιάς του Αμαρουσίου Χαλανδρίου, 
είναι όμως μια όχι κυκλοφοριακή μελέτη, είναι ένα σχέδιο κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων, διότι η κυκλοφοριακή μελέτη έχει και άλλα χαρακτηριστικά. Και 
επειδή υπάρχει και το έργο της Βιοκλιματικής Ανάπλασης, θα έπρεπε να 
έχουμε κάνει αυτό που προανέφερε ξ κ. Διακολιού, μελέτη Βιώσιμης 
Κινητικότητας δηλαδή, ήπια κυκλοφορία, εξυπηρέτηση πεζών, νέων 
αναδιατάξεων των λεωφορειακών γραμμών, χρήση του ποδηλάτου, 
αποτροπή της χρήσης του αυτοκινήτου από τους κατοίκους. Αυτό δεν 
υπάρχει, είναι μια μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Θα έπρεπε να γίνει μια 
κυκλοφοριακή μελέτη και μετά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Εδώ έχουμε να 
διαχειριστούμε , όπως και στην περιοχή του Νέου Αμαρουσίου και του 
Πολυδρόσου και του Παραδείσου, υπερτοπική κυκλοφορία. Είπατε 
προηγουμένως, και έτσι είναι, να πάει στους παράδρομους της Αττικής οδού 
η υπερτοπική κυκλοφορία, οι οποίοι είναι ανενεργοί, και να μείνει η αμιγής 
κατοικία όσο το δυνατόν λιγότερο ενοχλούμενη. Αλλά έχουμε ένα σημαντικό 
πρόβλημα. Το είπε και  ο κ. Χατζηγιαννάκης πριν και είχαμε συμφωνήσει να 
το προτείνετε, δηλαδή τη διάνοιξη των παράδρομων της Αττικής οδού προς τη 
Λεωφόρο Πεντέλης, και αν το οφιοειδές μπορεί να ειπωθεί ότι είναι η διάνοιξη 
του δεξιού παράδρομου  ή του νότιου της Αττικής οδού – από τη βόρεια 
πλευρά δεν υπάρχει τίποτα, το ξέρετε πολύ καλά – θέλει κάποιο έργο. Αυτό 
έχει τεθεί και το καλοκαίρι εδώ στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, στη 
διαβούλευση που έγινε, ως αίτημα των περιοχών. Και ο κύριος Δήμαρχος από 
ότι ξέρω, είναι προς την κατεύθυνση αυτή, όπως είναι και η εταιρία. Δηλαδή το 
να κρατάμε την περιοχή που ξέρετε πως είναι το πιο προβληματικό στοιχείο, 
εκεί αυτό το οφιοειδές, δηλαδή θα είναι η συμβολή τώρα της οδού Κορυτσάς, 
η συμβολή της προέκτασης της Λεωφόρου Καραμανλή και το οφιοειδές που 
μπαίνει, τέσσερα δηλαδή ρεύματα και είπατε πως θα βάλουν και ένα φανάρι. 
Ήθελα να επισημάνω ότι εκεί υπάρχει ένα κατασκεύασμα, φαίνεται ότι πάει να 
εξελιχθεί σε μαγαζιά τα οποία πως θα λειτουργήσουν; Αυτό είναι ζώνη Α’ του 
ρεύματος με ειδικές χρήσεις γης. Και θα ήθελα να σημειώσετε στα πρακτικά, 
στη γωνία ακριβώς του οφιοειδούς και της Φραγκοκλησιάς, αν υπάρχει 
οικοδομική άδεια, τι δραστηριότητα πρόκειται να δημιουργηθεί εκεί, αν έχει 
πάρει άδεια λειτουργίας και πως θα είναι  η θέση του Δήμου σε συσχέτιση με 
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το Προεδρικό Διάταγμα προστασίας της Ρεματιάς. Φαίνεται να υπάρχει ένα 
κατασκεύασμα αυτή την εποχή που φαίνεται ότι θα λειτουργήσουν δυο 
καταστήματα. Φαίνεται διότι τίποτα δε μπορεί να λειτουργήσει εκεί γιατί είναι 
ζώνη Α’ προστασίας της Ρεματιάς με Προεδρικό Διάταγμα του 1996. Και δεν 
το λέω μόνο από άποψη λειτουργίας, το λέω και από την άποψη ότι εκεί θα 
είναι το πιο επιβαρυμένο σημείο. Αν πάει και στηθεί ένα μαγαζί εκεί, δε θα 
λειτουργεί η διασταύρωση. Λοιπόν κύριε Καθηγητά θα ήθελα να προσθέσετε, 
επειδή το είπατε και προηγουμένως, τη διάνοιξη των παραδρόμων. Στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου πιστεύω να έχει μπει. Οποτεδήποτε 
έχουμε την ευκαιρία να το τονίζουμε, είναι ένα έργο περίπου της τάξεως -απ’ 
ότι λένε οι ειδικοί- του ενός εκατομμυρίου ευρώ, άσχετα από το ποιος θα το 
πληρώσει. Μάλλον η Αττική οδός και θέλει μια συνεργασία προφανώς με το 
αρμόδιο Υπουργείο που έχει κάνει την εκχώρηση.  
 
Μέσα στη μελέτη του Πολυδρόσου, έχετε βάλει και δύο δρόμους του 
Παραδείσου που είναι για την εξυπηρέτηση της Βιοκλιματικής. Έχετε 
παραλείψει όμως την οδό Αιγιαλείας, να την έχετε αντεστραμμένη από την 
οδό Επιδαύρου μέχρι την οδό Φραγκοκλησιάς και εκεί δε φαίνεται τίποτα. Δεν 
έχει καμία φορά και το είχαμε πει αυτό για να αποτρέπει την υπερτοπική 
κυκλοφορία, να περνάει από την Πεντέλης μέχρι την Κηφισίας, γιατί θα ξέρουν 
ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το δεξιό παράδρομο από την οδό 
Ευζώνων και να βγουν στην Κηφισίας στο δαχτυλίδι.  
 
Έτσι όπως το αφήνετε, αν ισχύει η κάθοδος που είναι και τώρα, αν είναι 
διπλής ο Παράδεισος θα επιφορτιστεί περισσότερο και είχαμε νομίζω 
συμφωνήσει – είναι και εδώ η Πρόεδρος του Παραδείσου, να το επιβεβαιώσει 
ή να το διαψεύσει- ότι θα το έχουμε αντιδρομημένο. Βέβαια αυτό είπατε ότι θα 
το κάνουμε στην ξεχωριστή μελέτη για τον Παράδεισο, αν και αυτό έπρεπε να 
είναι ενοποιημένο. Αυτό που είπε η κυρία Διακολιού προηγουμένως, δηλαδή 
πιο μεγάλη συνάφεια έχει ο Παράδεισος με το Πολύδροσο, παρά το 
Πολύδροσο με το Νέο Μαρούσι. Το καλύτερο θα ήταν να ήταν ενοποιημένοι 
και οι τρεις, σε μια ενοποιημένη μελέτη. 
 
Αυτό πιστεύω σε επίπεδο σχεδίασης θα το κάνετε σε διαφορετικούς χρόνους, 
αλλά έτσι έπρεπε να παρουσιάζεται. 
Το τελευταίο που θα ήθελα να πω είναι, ότι αν υιοθετήσετε την Αιγιαλείας, 
περνάει μια δημοτική λεωφορειακή γραμμή η οποία θα πρέπει να κάνει μια 
αναδιάταξη προς την Κηφισίας.  
 
Τώρα, για τα θέματα της Βιοκλιματικής, σημειώστε για την οριζόντια και 
κάθετη σήμανση του έργου, η οποία είναι ελλιπέστατη. Διότι υπάρχουν μια 
σειρά σχολεία, υπάρχουν διαβάσεις οι οποίες δεν έχουν σημανθεί, όλη η 
κυκλοφορία παρότι έχουν μειωθεί οι ταχύτητες, τα εκατό χιλιόμετρα το βράδυ 
έχουν γίνει εβδομήντα στη Φραγκοκλησιάς, θέλει σήμανση τριάντα 
χιλιομέτρων όλη η περιοχή.  
Ευχαριστώ πολύ. 
 
Ο κ. Ματσούκης, απαντώντας αναφέρει : 
 
Θα υπερτονιστεί το θέμα της διάνοιξης των παραδρόμων της Αττικής οδού, 
ούτως ή άλλως αυτό το έργο πρέπει να γίνει. Θα μπορούσε να το κάνει η 
Αττική οδός, η οποία αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολλά κέρδη. Είναι μια 
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ευκαιρία να γίνει και αυτό και στο Βόρειο και στο Νότιο κλάδο, αυτό επομένως 
θα υπερτονιστεί στη μελέτη. Είναι εδώ και  η κυρία Κρεκούζου, να σας πει ότι 
προχωράει και η ανάθεση της μελέτης του Παραδείσου, στην οποία θα 
εξετάσουμε όλα τα θέματα της; Περιοχής. Υπάρχουν και στην περιοχή του 
«ΑΝΤ1» κάποια προβλήματα και θα ξαναδούμε το θέμα της Αιγιαλείας στο 
οποίο επειδή υπήρχε η Δημοτική Συγκοινωνία, υπήρξε εμπόδιο στο να την 
παρουσιάσουμε τώρα. Κατά τα λοιπά όπως και στην προηγούμενη 
περίπτωση, θα πάει στο διαδίκτυο για είκοσι ημέρες, θα βγουν όλες οι 
παρατηρήσεις που θα υπάρξουν και από μεμονωμένους κατοίκους, θα τα 
επανεξετάσουμε θα τα ενσωματώσουμε για να ζητήσουμε την έγκριση από 
την Αποκεντρωμένη, για να φτάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση. 
 
Η κ. Γεωργία Μπίσκου – Βαρδουλάκη, από το Σύλλογο Παραδείσου, 
αναφέρει : 
 
Η διαβούλευση με τον Παράδεισο έχει γίνει άπειρες φορές και είχαμε 
καταλήξει σε πολλά, σε πολλές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τις είχατε 
αποδεχτεί. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί ο Παράδεισος τελικά έμεινε εκτός της 
συνολικής ρύθμισης με το Πολύδροσο, που επί της ουσίας είναι όμορη 
περιοχή μας, γνωρίζοντας ότι τελικοί αποδέκτες της κυκλοφορίας, της κίνησης 
είμαστε εμείς. Γιατί άλλη έξοδος για την Κηφισίας δεν υπάρχει. Καλούμαστε να 
ψηφίσουμε “ναι” για όλες τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις των όμορων περιοχών 
μας, ενώ ξέρουμε εκ των προτέρων ότι θα δεχθούμε τη μεγαλύτερη κίνηση, 
δεδομένου ότι ούτε η Αιγιαλείας μονοδρομείται προς τη Φραγκοκλησιάς ενώ 
το είχαμε συζητήσει και είχατε συμφωνήσει, άσχετα από τη λεωφορειογραμμή 
που πιθανότατα να υπάρχει πρόβλημα, αλλά δε μπορεί να είναι διπλής 
κατεύθυνσης. Δεν μπορεί να δεχθούμε όλη την κίνηση Νέο Μαρούσι - 
Πολύδροσο – Παράδεισο, με μια Παραδείσου η οποία είναι μονοδρομημένη 
επί της ουσίας και έχει διπλή αμφιδρόμηση ένα κομμάτι εκατό μέτρων. 
 
Ο κ. Ματσούκης, απαντώντας αναφέρει :  
 
Συμφωνώ σε όσα λέτε, αλλά η μελέτη του Παραδείσου θα περιλάβει και 
πολλά άλλα θέματα, η συγκοινωνία πρέπει να φτάνει στον Παράδεισο και να 
συνδέεται με τις γραμμές του ΗΣΑΠ. Εμείς θέλουμε να απομονώσουμε την 
περιοχή για να μη βάλλεται από όλη την κίνηση που υπάρχει από τις 
επιχειρήσεις, γι αυτό έχει συνταχθεί ο Κανονισμός Λειτουργίας για τον οποίο 
έχουμε πάρει το Ο.Κ. από το Δήμο, υπάρχει αυτή η υπόσχεση, και θα 
εφαρμοστεί άμεσα μετά την ψήφιση. Εκκρεμεί από το 2013, ο οποίος θα λύσει 
μερικά προβλήματα αλλά πάλι θέλουμε όλη τη μελέτη. Πέραν αυτού θα δούμε 
όλα τα άλλα θέματα των ρυθμίσεων μαζί σε αναλυτική παρουσίαση. 
 
Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον κ. Μπούρα, από την ένωση Γονέων και 
Κηδεμόνων. 
 
Για το θέμα της περιοχής του Πολυδρόσου έχω να πω το εξής πράγμα. Εδώ 
έχουν συμβεί ωραία πράγματα! Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει πάρει αποφάσεις 
για φωτεινούς σηματοδότες, μετά από αιτήσεις των συλλόγων της περιοχής, 
εγώ πάλι για τα σχολεία θα μιλήσω. Είναι σαφές ότι γίνονται στη 
Φραγκοκλησιάς ευρέως έργα κ.λ.π. κ.λ.π. 
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Οι δύο φωτεινοί σηματοδότες οι οποίοι είναι να μπουν, είναι στην οδό Ίμβρου 
επί της οδού Φραγκοκλησιάς και μεταξύ των οδών Ροδοδάφνης και 
Βαλτετσίου, υπάρχουν έγγραφα τα οποία ανταλλάσσονται μεταξύ Δήμου 
Αμαρουσίου, Περιφέρειας και Συλλόγων, και σηματοδότες δε μπαίνουν. Επί 
της οδού  Φραγκοκλησιάς, στο ύψος της οδού Ίμβρου, συγγνώμη, λάθος. Το 
ένα είναι στην οδό Αρτέμιδος στον Άγιο Θωμά και το άλλο στη 
Φραγκοκλησιάς, μεταξύ των οδών Ροδοδάφνης και Βαλτετσίου. Τα 
πεζοφάναρα ποιος τα βάζει; Η Περιφέρεια ή ο Δήμος;  
 
Ο κ. Ματσούκης απαντά πως τα εν λόγω φανάρια τα βάζει η Περιφέρεια η 
οποία έχει μακρύ κατάλογο εκκρεμοτήτων. Υπάρχει ένα φανάρι στο Στούντιο 
Α’ με αριθμό προτεραιότητας 42, το οποίο εκκρεμεί εδώ και 3-4 χρόνια. 
 
Συνεχίζοντας, ο κ. Μπούρας αναφέρει : 
 
Να ρωτήσω κάτι μιας και διάβασα την απάντηση της Περιφέρειας και στο 
Σύλλογο Γονέων του 13ου Δημοτικού Σχολείου, ο οποίος έστειλε στις 
15/03/2016 έγγραφο στο Δήμο και στην Περιφέρεια και διαβάζω την 
απάντηση : Σύμφωνα με το αρ. 48 του νόμου του 2014, ο οποίος διαβάζω 
εγώ ποιος κάνει τα έργα, λέει πρακτικά ότι μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας, δηλαδή μέτρα που αφορούν τη ρύθμιση κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων, ποδηλατοδρόμων, κατευθύνσεις, προτεραιότητα οδών, αλλαγή 
διατομής, εγκατάσταση και λειτουργία φωτεινής σηματοδότησης κ.λ.π. ποιος 
τα κάνει; Γίνεται με αποφάσεις Περιφερειακού ή Δημοτικού Συμβουλίου στο 
οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους. Το οδικό αυτό δίκτυο, δηλαδή η 
Φραγκοκλησιάς, η Βαλτετσίου, είναι στην αρμοδιότητα του Δήμου 
Αμαρουσίου ή στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας; Μπορείτε να μου 
απαντήσετε γιατί έχει σημασία;  
 
Ο κ. Ματσούκης: Να απαντήσω σε αυτό. Οι δρόμοι που ανήκουν στο Δήμο, 
τα έργα πρέπει να γίνονται από το Δήμο και θα πρέπει  τα φανάρια να 
μπαίνουν από το Δήμο. Ο Δήμος δεν έχει τεχνογνωσία για αυτό. Απευθύνεται 
στην Περιφέρεια να του κάνει τη μελέτη, και όταν εγκριθεί βάζει τα χρήματα ο 
Δήμος για να γίνει. 
 
Ο κ. Μπούρας : Εγώ όμως διαβάζω εδώ το έγγραφο της Περιφέρειας το 
οποίο είναι στις 17/03/2016, ότι σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών, σας 
ενημερώνουμε ότι λόγω μη ύπαρξης εξειδικευμένου προσωπικού, 
συγκοινωνιολόγου – μηχανικού στην υπηρεσία μας, στην παρούσα φάση δε 
δυνάμεθα να συνδράμουμε στην εκπόνηση μελετών φωτεινής 
σηματοδότησης. Για το λόγο αυτό, και προκειμένου να μην καθυστερεί 
άσκοπα η διερεύνηση των παραπάνω σχετικών αιτημάτων, σας συνιστούμε 
να αναζητήσετε άλλο τρόπο εξυπηρέτησης, είτε με ίδια μέσα – και αυτό είναι 
ένα θέμα που πρέπει να το δούμε εδώ στο Μαρούσι- είτε απευθυνόμενοι 
ενδεχομένως σε άλλο φορέα ΥΠΟΜΕΔΥ. Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, σε 
εφαρμογή του αρ. 52 του Κ.Ο.Κ. του 48. Αυτό το έχω φέρει να σας το 
καταθέσω. 
Άρα λοιπόν η Περιφέρεια λέει και αυτή ότι δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, μας 
τα στέλνετε εσείς μέχρι τώρα, εμείς αν θέλετε, και με τις πολιτικές που έχουν 
γίνει τα τελευταία χρόνια, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες έχουν αποψιλωθεί από 
προσωπικό που έκανε πραγματικά δουλειά, δεν μπορούμε να το κάνουμε. 
Άρα οι σηματοδότες αυτοί, και οι αλλαγές αυτές οι οποίες είναι προφανές ότι 
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είναι αρμοδιότητες του Δήμου Αμαρουσίου (γιατί είναι δρόμοι του Δήμου 
Αμαρουσίου) δεν μπορεί να τις κάνει η Περιφέρεια. Η Περιφέρεια βοηθούσε αν 
θέλετε για να γίνει και πλέον δε μπορεί, άρα θα πρέπει ο Δήμος Αμαρουσίου 
κύριε Πρόεδρε, και θα εξαρτηθεί και η ψήφος μας που θα σας πω αμέσως 
τώρα, θα πρέπει άμεσα με ίδια μέσα να προχωρήσει.  
 
Ο κ. Ματσούκης: Το αίτημα μπορεί να μεταφερθεί στο ΥΠΟΜΕΔΥ, το οποίο 
θα κάνει τη μελέτη, θα μας τη στείλει πίσω και μετά είναι θέμα του Δήμου να 
δώσει 10.000-15.000€ 
 
Ο κ. Μπούρας : Εμάς, σαν Σύλλογο Γονέων και Ένωση Γονέων Αμαρουσίου, 
μας ενδιαφέρει η ταχύτητα. Αν πρόκειται το θέμα να πηγαίνει από υπηρεσία 
σε υπηρεσία, αποτέλεσμα είναι ότι δεν πρόκειται να μπουν. Σε συνέχεια 
λοιπόν του ίδιου θέματος, ο Σύλλογος Γονέων με έγγραφό του που 
απευθύνεται και στο Δήμο Αμαρουσίου αλλά και στην Περιφέρεια, αναφέρει 
ότι λόγω των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν στην οδό Φραγκοκλησιάς, 
όλες οι σημάνσεις που είχαν τοποθετηθεί το 2015 κατά μήκος της οδού σε 
καίρια σημεία (π.χ. ταμπέλες Π32 και Κ16) αφαιρέθηκαν, δεν έχουν 
επανατοποθετηθεί ενώ τα έργα έχουν ολοκληρωθεί. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί 
κάτι από τις 15 Μαρτίου, δεν υπάρχει καμία σήμανση που να προειδοποιεί 
τους διερχόμενους οδηγούς για την ύπαρξη σχολείων και συχνής διάβασης 
μαθητών και γονέων. Επιπλέον θα πρέπει να τοποθετηθούν σημάνσεις 
διάβασης πεζών και ύπαρξης σχολείων και πιο κοντά στη διασταύρωση των 
οδών Φραγκοκλησιάς και Ροδοδάφνης, καθώς η Φραγκοκλησιάς και η 
Βαλτετσίου που είναι οι δύο βασικοί δρόμοι από τους οποίους οι μαθητές 
περνούν για να πάνε στο σχολείο. Ξέρετε, οι πεζοί και τα παιδιά, έχουν δικούς 
τους δρόμους, που χρησιμοποιούν καθημερινά.  
Άρα λοιπόν νομίζω στην κυκλοφοριακή μελέτη πρέπει να συμπεριληφθούν και 
αυτές οι διαβάσεις πεζών που αναφέραμε εδώ. Θα πρέπει να υπάρχουν 
σήματα 30 χιλιομέτρων ανά ώρα, σήματα διαβάσεων πεζών, σήματα 
σχολείων. Αντιλαμβάνομαι ότι πολλοί συμπολίτες μας δε δίνουν σημασία, 
αλλά ας υπάρχουν τα σήματα. Στη Γερμανία για παράδειγμα, πέρναγα από 
ένα σχολείο και ξαφνικά άναψε ένα φλας, και πινακίδα με αριθμητικούς 
χαρακτήρες με ενημέρωνε πως οδηγούσα με 52 χλμ/ώρα, και εκείνη την ώρα 
πρέπει να είσαι τελείως αναίσθητος βλέποντας το σχολείο να τρέχεις τόσο. 
Δεν ξέρω αν μια τέτοια τεχνική λύση προτείνεται για περιοχές που υπάρχουν 
σχολεία, νομίζω όμως ότι αρκετοί οδηγοί θα επηρεαστούν από αυτό.  
Επίσης δεν έχουν παραχαραχθεί οι γραμμές των διαβάσεων επί των οδών 
Φραγκοκλησιάς και Ροδοδάφνης με τη νέα άσφαλτο που τοποθετήθηκε, με το 
ίδιο αποτέλεσμα πάλι, οι διερχόμενοι οδηγοί να μη γνωρίζουν πως υπάρχει 
σχολείο, ειδικά αν είναι και κυκλοφορία η οποία δεν είναι της περιοχής, 
διερχόμενη κυκλοφορία, μητροπολιτική κυκλοφορία ουσιαστικά. Άρα λοιπόν, 
ιδανικό θα ήταν στη διάβαση της Φραγκοκλησιάς, να τοποθετηθούν 
ανακλαστήρες φωτός στην άσφαλτο, που να φαίνεται καλύτερα η ύπαρξη της 
διάβασης.  
Επίσης στο φανάρι, το οποίο έχει προβλεφθεί και έχει εγκρίνει ο Δήμος 
Αμαρουσίου, θα πρέπει να είναι ένα κανονικό φανάρι με διακόπτη πεζών και 
από τις δυο πλευρές του δρόμου, διότι μόνο το κόκκινο φανάρι σταματάει τα 
διερχόμενα αυτοκίνητα. Θα είναι με διακόπτη πεζών είπατε, άρα αυτό είναι 
σημαντικό ώστε να μην παρακωλύεται η κυκλοφορία όταν δεν υπάρχουν 
πεζοί. Επίσης έχουν εγκριθεί από τις υπηρεσίες και το Δημοτικό Συμβούλιο να 
τοποθετηθούν σήματα απαγόρευσης κυκλοφορίας στο δρόμο ήπιας 
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κυκλοφορίας που βρίσκονται οι είσοδοι των δύο σχολείων. Στην Ψαρρού κατά 
τις ώρες 08.00 – 08.15 πρωινή και 14.00- 14.15 μεσημεριανή. Το ένα θα 
πρέπει να τοποθετηθεί στην είσοδο της Ψαρρού στη γωνία με τη Βαλτετσίου 
και το άλλο στη γωνία με τη Ροδοδάφνης. Οι σημάνσεις αυτές όπως έχουν 
ενημερώσει οι υπηρεσίες του Δήμου, αναμένουν την έγκριση της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης εδώ και μήνες, εμείς το ξαναλέμε σα γονείς, 
βάλτε το στη μελέτη. Άρα λοιπόν, αν είστε θετικοί σε αυτές τις παρατηρήσεις, 
είμαστε και εμείς όσον αφορά την ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ. 
  
Το λόγο παίρνει ο κ. Μαγιάκης-επικεφαλής της παράταξης «ΕΝΟΤΗΤΑ-
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ» 
 
Καταρχάς απ’ την πλευρά της παράταξής μας, να χαιρετίσουμε τη σημερινή 
σας συνεδρίαση, θεωρούμε όπως είναι γνωστό, μεγάλη τη συνεισφορά της 
Επιτροπής Διαβούλευσης για τα δρώμενα της πόλης και ζητάμε από τη 
Δημοτική Αρχή, ν’ αναβαθμίσει τη λειτουργία της Επιτροπής και να μην την 
έχει υποβαθμισμένη όπως δυστυχώς ήτανε μέχρι τώρα και επίσης ν΄ 
ασχολείται και η Επιτροπή Διαβούλευσης όχι μόνο με τα καθαρά τοπικά 
θέματα όπως π.χ. στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
αλλά και για τα γενικότερα ζητήματα της πόλης. Ελπίζω κ. Πρόεδρε επί της 
προεδρίας σας,, η Επιτροπή Διαβούλευσης το αμέσως προσεχές μέλλον ν’ 
αποκτήσει και αυτόν τον χαρακτήρα. Θα ήθελα αγαπητοί συμπολίτες και 
κύριοι συνάδελφο, να πω ότι αυτά που βιώνουμε σήμερα  με τις 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αποτελούν προφανώς –και νομίζω το παραδέχεται 
και ο κ. Καθηγητής- ασπιρίνες σ’ ένα τεράστιο πρόβλημα που βιώνει η πόλη 
μας και θα έλεγα και γενικότερα το λεκανοπέδιο Αττικής εξ’ αιτίας της άναρχης 
πολεοδομικής ανάπτυξης! Πιο συγκεκριμένα, το Ψαλίδι, βλέπω εδώ τους 
εκπροσώπους, όσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να κάνουμε όταν είναι 
επιφορτισμένο μ’ ένα THE MALL απέναντι, νομίζω ότι εύκολη λύση σε αυτό 
δεν υπάρχει. Πολλώ δε μάλλον σήμερα στη ίδια περιοχή χτίζεται ένα επιπλέον 
εμπορικό κέντρο ή μάλλον κτίριο γραφείων, άλλων 10.000 τ.μ. και μάλιστα σε 
χώρο ο οποίος προβλεπότανε από τη νομοθεσία να γίνει χώρος στάθμευσης 
αυτοκινήτων. Είναι γνωστά αυτά τα πράγματα, το Χ.Ε.Υ. Νερατζιώτισσας. Το 
πρόβλημα στο Νέο Μαρούσι, δεν είναι δυνατόν να λυθεί οριστικά στο βαθμό 
που εκεί θα λειτουργεί, δεν ξέρω για πόσα επόμενα χρόνια το ΔΑΙΣ που είναι 
και η κύρια πηγή ας πούμε των προβλημάτων. Και χαίρομαι που ο κ. 
Πρόεδρος  είπε ότι θα κοιτάξει αυτή τη στιγμή για την εφαρμογή της 
νομοθεσίας του ΔΑΙΣ.  
 
 Κύριε Ματσούκη, μιλήσατε προηγουμένως, λίγο αφοριστικά σε ότι αφορά τη 
σύνταξη μιας συνολικής μελέτης βιώσιμης κινητικότητας για όλη την πόλη. Και 
είπατε ότι εν πάση περιπτώσει να ρυθμίσουμε τώρα άμεσα τα προβλήματα, 
να δώσουμε κάποιες λύσεις και αυτό φανταστείτε τι θα γίνει αν κάνουμε μια 
τέτοια μελέτη, πόσα χρόνια θα μας πάρει κλπ. Θ α ήθελα να σας 
πληροφορήσω, πιθανόν να το γνωρίζετε, ότι ο Δήμος έκανε μια μελέτη 
βιώσιμης κινητικότητας η οποία παρεδόθη στο Δημοτικό Συμβούλιο τον 
περασμένο Σεπτέμβριο, δυστυχώς όμως και κατά την άποψη τη δικιά μα, το 
επίπεδο αυτής της μελέτης δεν ήτανε το αναμενόμενο και άρα οι λύσεις οι 
οποίες προτάθηκαν εκεί, μάλλον δεν θα τύχουν καμιάς εφαρμογής. Όμως από 
τη δική μας παράταξη θεωρείται άκρως απαραίτητο να γίνει αυτό το πράγμα, 
μπορεί να πάρει ένα, μπορεί να πάρει δύο ίσως και περισσότερα γιατί μια 
τέτοια μελέτη δεν θα πάρει να εξετάσει μόνο την υφιστάμενη κατάσταση, στις 
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περιοχές του Αμαρουσίου, αλλά θα λάβει υπόψη της και αυτά τα οποία 
πρόκειται να γίνουν. Και πιο συγκεκριμένα στο Πολύδροσο, έχουμε γύρω στα 
500 στρέμματα, τα οποία εντάσσονται σύντομα στο σχέδιο πόλης.  Άρα η 
περιοχή ατή η οποία είναι βόρεια της Φραγκοκλησιάς, η οποία πρόκειται να 
ενταχθεί στο σχέδιο και ορισμένες περιοχές, νότια της Φραγκοκλησιάς θα 
επιβαρυνθούν με περαιτέρω κυκλοφορία και θα βρεθούμε τότε στην ανάγκη 
να ερχόμαστε να ξανασυζητάμε πάλι τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο 
Πολύδροσο. Θα έλεγα λοιπόν ότι και με τη δική σας συνδρομή, να 
μπορέσουμε να πείσουμε τη Διοίκηση του Δήμου να ξεκινήσει  επιτέλους μια 
τέτοια συνολική κυκλοφοριακή μελέτη του Αμαρουσίου, προφανώς και θα 
λάβει υπόψη της και τις μελλοντικές εξελίξεις οι οποίες πρόκειται να έρθουν. 
Τέλος για να κλείσω, χαίρομαι ιδιαίτερα που κι εσείς ο ίδιος αναγνωρίζετε την 
ανάγκη της διάνοιξης των παραδρόμων της Αττικής Οδού, μάλιστα 
υπερθεματίσατε λέγοντας ότι και η Αττική Οδός έχει τόσα κέρδη, δεν ξέρει τι 
να τα κάνει τα λεφτά, εγώ θα έλεγα ότι ακόμα και μείωση των διοδίων θα 
μπορούσαμε να προτείνουμε για κοντινές αποστάσεις π.χ. από την Κηφισίας 
μέχρι την Πεντέλης ώστε να δεχθεί ένα φόρτο η Αττική Οδός για να μην 
περνάνε μέσα από τις περιοχές και επομένως ύστερα από όλα αυτά να 
φροντίσετε να προσπαθήσετε κι εσείς να πείσουμε όλοι μαζί τη διοίκηση να 
προχωρήσει ας πούμε σε αυτή τη μελέτη. Για την ιστορία, και να κλείσω μ’ 
αυτό να πω ότι πριν από 8 χρόνια πηγαίναμε στο Νέο Μαρούσι και υπήρχε 
μια αντιπαλότητα μεταξύ του συλλόγου Πολυδρόσου τότε και του συλλόγου 
του Νέου Αμαρουσίου, επί πολλά χρόνια ότι γεν ανοίγετε τη Φραγκοκλησιάς 
και να τι τραβάμε εμείς κλπ κλπ αποδεικνύεται όπως κι εσείς παραδεχθήκατε 
τα πράγματα ότι δεν είναι αυτή η λύση. Η λύση είναι ακριβώς η διάνοιξη των 
παράδρομων της Αττικής Οδού κι εδώ θα χρησιμοποιήσω μια φράση του 
παλαιού Γενικού Γραμματέα του συλλόγου του Πολυδρόσου ο οποίος έλεγε 
ότι οι δρόμοι είναι σαν τα ρυάκια. Από τη στιγμή που θα τ’ ανοίξεις, θα 
γεμίσουν νερό. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να μη διοχετευτεί από εκεί η 
κυκλοφορία. Ευχαριστώ!  Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου, θ’ αποχωρήσω, 
διότι έχουμε ήδη μια προγραμματισμένη συζήτηση ,ε το Σωματείο 
Εργαζομένων στο Δήμο. Τις απόψεις της παράταξής μας για το θέμα του 
Κέντρου θα τις καταθέσω στα πρακτικά. 
  
Η κ. Διακολιού παίρνει το λόγο και αναφέρει:  
 
Ένα σύντομο σχόλιο γιατί έχουν ειπωθεί πολλά από αυτά που ήθελα να πω, 
ήθελα απλώς συμπληρωματικά να ρωτήσω τι έχει γίνει με τη συνεργασία του 
Αμαρουσίου με το Χαλάνδρι σε ό,τι αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της 
περιοχής Πολυδρόσου. Γιατί γνωρίζω από πρώτο χέρι κιόλας ότι είχε 
ξεκινήσει μια συνεργασία ένεκα του γεγονότος του ότι το Πολύδροσο 
Αμαρουσίου με το Χαλάνδρι παρόλο που διοικητικά χωρίζονται, είναι μια 
ενιαία αδιαίρετη περιοχή οπότε για να μην υπάρχουν αυτού του είδους οι 
παλινωδίες ότι εμείς έχουμε από αυτή τη μεριά μονόδρομο και ο άλλος Δήμος 
αντιδρομεί από την άλλη κλπ θα ήθελα να ξέρω τι έχει γίνει με αυτού του 
είδους τη συνεργασία. Αι επίσης να επισημάνω κι εγώ αυτό το οποίο θεωρώ 
ιδιαίτερα σημαντικό, τα’ ότι το Πολύδροσο ειδικά μετά από την εφαρμογή του 
έργου της βιοκλιματικής έχει δημιουργηθεί ένα πολύ πρακτικό πρόβλημα, για 
τους πεζούς. Όχι μόνο για τα παιδιά όπως είπε ο κ. Μπούρας αλλά και για 
τους πεζούς οι οποίοι δυσκολεύονται με τα παρτέρια που έχουν δημιουργηθεί, 
να βρουν δίοδο για να περάσουν απέναντι. Οι μαμάδες ,με τα καροτσάκια 
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κλπ. Και αναρωτιέμαι εάν έχετε κάποια  αρμοδιότητα να εισηγηθείτε κάτι γι’ 
αυτό. 
 
Ο κ. Ματσούκης απαντάει επ’ αυτού ότι έγινε μια προσπάθεια συνεργασίας 
με το Δήμο Χαλανδρίου κατατέθηκαν κάποιες προτάσεις οι οποίες εξετάζουν 
όλους τους δρόμους στο σύνολό τους είτε είναι Μαρούσι, είτε είναι Χαλάνδρι, 
και χωρίς διάθεση να ευνοηθεί το Μαρούσι, αντιθέτως, τελείως τεχνοκρατικά, 
αλλά από την πλευρά του Χαλανδρίου, ενώ είχαν υποσχεθεί ότι θα υπάρξει 
συνεργασία, στο τέλος είχαν παντελή αντίθεση. Δεν θέλανε καμία συνεργασία 
οπότε αυτή η προσπάθεια σταμάτησε εκεί. Τώρα όσον αφορά στο θέμα των 
πεζών οι οποίοι διασχίζουν κάθετα τη Φραγκοκλησιάς κι έχουν δυσκολευτεί 
λίγο με τα παρτέρια είπε εδώ και ο Πρόεδρος του συλλόγου να βάλουμε 
κάποιες διαβάσεις για τους μαθητές. Αυτές πιστεύω θα βοηθήσουν στη 
διέλευση, συν ότι το φανάρι που θα βάλουμε εκεί στη διασταύρωση με το 
οφιοειδές τμήμα του δρόμου, θα μειώσει τις ταχύτητες κι άλλο. Ίσως τα’ 
αυτοκίνητα υποφέρουν λίγο περισσότερο, θα έχει κάποιες ουρές , θα 
μειωθούν οι ταχύτητες, οπότε θα βελτιωθεί, αλλά πέραν τούτου έχετε δίκιο 
πρέπει να προβλεφθεί σήμανση διαγράμμισης, σήμανση για τις διαβάσεις 
αυτές. 
 
 Το λόγο παίρνει ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζήκος και αναφέρει: 
 
 Προφανώς γνωρίζετε τις αντιρρήσεις μου για την κυκλοφοριακή μελέτη του 
Πολυδρόσου.  Θεωρώ και πάντα θεωρούσα –γιατί έχουμε συνεργαστεί από 
το 2007 μέχρι το τέλος του 2015 σε όλες τις κυκλοφοριακές μελέτες που έχουν 
γίνει- θεωρώ λοιπόν ότι μια κυκλοφοριακή μελέτη δε γίνεται μόνο για να 
διευκολυνθούν οι κάτοικοι. Σε μεγαλύτερο βαθμό που γίνεται μια 
κυκλοφοριακή μελέτη, γίνεται για να έχουν περισσότερη ασφάλεια οι κάτοικοι. 
Λοιπόν και προς αυτό και οι αντιρρήσεις μου που έχω ολοκληρωμένα για 
αυτή τη μελέτη. Σήμερα θα επικεντρωθώ σ’ ένα μόνο σημείο της μελέτης. Στο 
κομμάτι της Φραγκοκλησιάς από την Αμ.Χαλανδρίου μέχρι την Κηφισίας. Και 
σαν κάτοικος της περιοχής εκεί, γιατί όπως όλοι ξέρουν μένω στο Σωρό, 
υπάρχουν δύο είσοδοι της περιοχής, μάλλον υπάρχουν δύο είσοδοι για 
δυόμιση πολεοδομικές ενότητες, γιατί θεωρώ ότι η Χειμάρρας και η 
Φραγκοκλησιάς είναι είσοδος για το Σωρό, για το Πολύδροσο και για ένα 
μεγάλο κομμάτι του Παραδείσου. Κάνοντας μονόδρομο τη Φραγκοκλησιάς και 
μάλιστα έξοδο προς την Κηφισίας θεωρώ ότι η μοναδική είσοδος που 
παραμένει για δυόμιση πολεοδομικές ενότητες είναι η Χειμάρρας. Μια 
Χειμάρρας η οποία είναι ήδη φορτωμένη ακόμα και σήμερα, φανταστείτε 
πόσο θα φορτωθεί μόλις γίνει αντιδρόμηση του κομματιού της 
Φραγκοκλησιάς.  
 
Θεωρώ ότι το κάνατε αυτό για να προφυλαχθεί το κομμάτι του Πολυδρόσου. 
Προφυλάσσεται όμως  με τη μονοδρόμηση που κάνετε από την Ασπασίας 
Καψαλά μέχρι την Αμ.Χαλανδρίου. Άρα, θεωρώ ότι ο δρόμος, η 
Φραγκοκλησιάς από Αμ.Χαλανδρίου μέχρι Κηφισίας- κι ένας δρόμος 
ενημερωτικά να πω εδώ ότι είναι ένας δρόμος ο οποίος δεν έχει ούτε μια 
κατοικία, κυριολεκτικά δεν έχει ούτ μια κατοικία- θεωρώ ότι πρέπει να 
παραμείνει διπλός. Γιατί θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, με τη Χειμάρρας και 
κατά δεύτερον αυτό που είπατε να μπορέσουν ν' αξιοποιηθούν και οι 
παράδρομοι της Αττικής Οδού, πάρα πολύ σωστό γιατί πραγματικά 
υπολειτουργούν τώρα,μπορεί και με την είσοδο από την  Φραγκοκλησιάς από 
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Κηφισίας μέχρι Αμ. Χαλανδρίου και με το κομμάτι που θ' απαγορεύεται η 
είσοδος μέσα στον κεντρικό πυρήνα της πολεοδομικής ενότητάς 
Πολυδρόσου, το στενό κομμάτι που θ' απαγορεύεται να πηγαίνουν από τον 
παράδρομο της Αττικής Οδού. Εγώ θεωρώ ότι σ' έναν δρόμο ο οποίος δεν 
έχει ούτε μισή κατοικία, παρά μόνο λειτουργούν επιχειρήσεις και τίποτα 
παραπάνω εκεί, θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα η μονοδρόμηση. Αυτή 
είναι η παρατήρηση μου και τα υπόλοιπα θα τα πούμε παρακάτω. 
 
Στο σημείο αυτό διευκρινίζει στον κ. Ματσουκη ότι θεωρεί ότι το στενό κομμάτι 
μπορεί να παραμείνει για να εμποδίζεται η είσοδος των οχημάτων μέσα στο 
Πολύδροσο. Επιμένει το κομμάτι αυτό της Φραγκοκλησιάς δεν υπάρχει 
κανένας λόγος να γίνει μονής κατεύθυνσης και ζητάει να του εξηγήσουν το 
λόγο που το θέλουν αυτό.  
 
Ξεκινάει ένας διάλογος, με τον κ. Πάντο να αναφέρει τα εξής: 
 
Είναι προφανές ότι δεν μπορώ να συμφωνήσω με την άποψη του κ. Ζήκου. 
Αυτή η πρόταση είναι αποτέλεσμα 10 μηνών με διαβούλευση κατοίκων. Ο κ. 
Ματσούκης έχει κάνει μετρήσεις. Η είσοδος  αυτοκινήτων από την Κηφισίας 
μέχρι τη Λεωφ. Πεντέλης είναι 18.000 αμφίδρομα με τα τρία τέταρτα της 
κυκλοφορίας να κατευθύνονται από την Κηφισίας μέχρι τη Λεωφ.Πεντέλης 
μέσω του οφιοειδούς. Η Χειμάρρας είναι μονόδρομος αλλά όλοι είμαστε 
παλιοί στο Μαρούσι και θυμόμαστε ότι ήταν διπλής κατεύθυνσης και την 
κάναμε μονής για να διευκολύνονται οι επιχειρήσεις και όλοι όσοι 
εξυπηρετούνταν από εκεί. Το ίδο θα συμβεί, το έχουμε συζητήσει με τον κ. 
Ματσούκη, με δύο δεξιόστροφα ρολόγια μπορούμε να πούμε, το πρώτο είναι 
Χειμάρρας-Αμ.Χαλανδρίου-Φραγκοκλησιάς και το δεύτερο είναι το πιο 
εσωτερικό, ο πρώτος παράλληλος, δεν θυμάμαιτ' όνομά του τώρα και εξάλλου 
αυτό είναι και συμφωνημένο και με τον Παράδεισο. Λοιπόν, εδώ ερχόμαστε 
τώρα στο τραπέζι που είναι να ψηφίσουμε και αλλάζουμε τη μελέτη, ατμός. 
Ενλω έχει προηγηθεί 10 μήνες διαβούλευση.  
 
Το λόγο παίρνει και πάλι ο κ. Ζήκος: 
Κύριε Πάντο, εγώ δεν αλλάζω τη μελέτη, δεν την έκανα εγώ τη μελέτη. 
Παρατηρήσεις κάνω, προτάσεις κάνω. Δε σημαίνει ότι επειδή θα κάνω μια 
πρόταση θα γίνει και αλλαγή της μελέτης. Απλώς είπα ότι θεωρώ μη 
πρακτικό, την μονοδρόμηση της  Φραγκοκλησιάς σ' αυτό το κομμάτι. 
 
Ο κ.Πάντος συνεχίζει: 
 
Επειδή αυτό πουτ λέει ο κ. Ζήκος επιχειρήθηκε να περάσει ως μελέτη και έχει 
γίνει μια ολόκληρη συνάντηση στο γραφείο του κ. Κόκκαλη δηλαδή αυτή είναι 
η προτελευταία πρόταση που έχει συμφωνηθεί με τους τρεις συλλόγους, η 
Δημοτική Αρχή μ' εντολή του κ. Δημάρχου από τον περασμένο Αύγουστο, αν 
θυμάμαι καλά ή Ιούλιο, κατέληξε τον Ιανουάριο να έχει στο γραφείο της η 
Τεχνική Υπηρεσία αυτή την πρόταση που παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή και 
ξαφνικά το Φεβρουάριο ήταν έτοιμη να έρθει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
και όχι στην Επιτροπή Διαβούλευσης, η πρόταση που κάνει ο κ. Ζήκος. 
 Είπα από την αρχή, στη Διαβούλευση που έγινε για τις κυκλοφοριακές 
μελέτες, ήταν ο σύλλογος Παραδείσου, Πολύδροσου, Προστασίας Ρεματιάς 
Χαλανδρίου-Πεντέλης. Και την περασμένη Τρίτη, συναντηθήκαμε τέσσερις 
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σύλλογοι γι' αυτή τη διαβούλευση που έγινε σήμερα και συμφωνήσαμε με 
αυτές τις προτάσεις και γι' αυτό ψηφίσαμε. 
 
κ.Ζήκος: 
Ποιός ήταν ο 4ος σύλλογος;  
 
κ. Πάντος: 
Του Νέου Αμαρουσίου. Ο κ.Χατζηγιαννάκης και ο κ. Σταμέλλος. Όλο το 
Διοικητικό συμβούλιο του Νέου Αμαρουσίου που αφορά και σήμερα. 
 
κ. Ζήκος: 
Χωρίς να είναι ένας ενδιάμεσος του Νέου Αμαρουσίου και του Πολύδροσου 
που είναι ο Σωρός. 
 
κ. Πάντος: 
Μα ο Σωρός δεν έχει τίποτα αυτή τη στιγμή, ούτε παρουσιάστηκε. 
 
κ. Ζήκος: 
Δεν τον καλέσατε και δεν παρουσιάστηκε. 
 
κ. Πάντος: 
Δεν έγινε έτσι. Καταρχήν ο οποιοσδήποτε σύλλογος όταν είναι για θέματα που 
αφορούν το κοινό καλό όλων, είναι ευπρόσδεκτος σε τέτοιες συμμετοχές. Δεν 
νομίζω νομίζω! Κι εδώ μέσα μπορεί να είναι σήμερα. Υπάρχει κάποιος από το 
Σωρό; Ευχαριστώ! 
 
Το λόγο παίρνει ο κ. Σταμέλος-Σύλλογος Νέου Αμαρουσίου: 
 
Για ν' ακριβολογήσουμε, η συνάντηση που έγινε με τους 3 συλλόγους, ήταν 
συνάντηση γνωριμίας, προβληματισμου και ανάπτυξης των θεμάτων της κάθε 
περιοχής. Δεν υπήρχαν περιθώρια να συμφωνήσουμε σε κάτι, ούτε και 
κάποια τέτοια διαδικασία ανοίξαμε. Αναπτύξαμε τα ζητήματά μας για το 
συγκεκριμένο θέμα. Εμείς σαν Νέο Μαρούσι δεν έχουμε καμία άποψη, ούτε 
κανέναν προβληματισμό έχουμε αναπτύξει. Ούτε και στη συνάντηση αυτή 
που κάναμε αναπτύξαμε κάποιο προβληματισμό για το τοπικό αυτό ζήτημα. 
Αυτό θέλω να το διευκρινίσω στον κ. Πάντο, ότι το πνεύμα της συνάντησης 
είχε αυτό το πράγμα και έχουμε ανάγκη βέβαια μιας και είμαστε εδώ πέρα, να 
κάνουμε συναντήσεις και να ευρύνουμε αυτές τις γνωριμίες και τις λειτουργίες 
με όλους τους συλλόγους. Ευχαριστώ! 
  
Το λόγο παίρνει ο Πρόεδρος της Επιτροπής: 
Η συζήτηση του 2ου θέματος έχει ολοκληρωθεί, η πρόταση του κ. Ζήκου 
κρατιέται από τον κ. Ματσούκη όπως ακόμα και όλες οι παρατηρήσεις που 
πρόκειται να γίνουν στη διαβούλευση κι εκεί θα δούμε το τελικό αποτέλεσμα. 
Γενικότερα θέματα αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, θα έρχονται στην 
Επιτροπή Διαβούλευσης, είναι θέματα τα οποία πιστεύω ότι απασχολούν την 
καθημερινότητα μας και πάντα μας ενδιαφέρει όλους μας, η αναβάθμιση της 
ποιότητας ζωής των κατοίκων και η αειοφόρος ανάπτυξη. Είναι πρώτο 
μέλημά μας και θα το κάνουμε πραγματικότητα. Πιστεύω ότι σύντομα θα 
πάρετε πρόσκληση για νέα θεματολόγια, ανεξάρτητα το αν υπάρχουν θέματα 
για να έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά για να κουβεντιάσουμε, 
μπορούμε να το κάνουμε. Κλείνοντας λοιπόν, προτείνω να ψηφίσουμε θετικά 
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την κυκλοφοριακή μελέτη για την πολεοδομική ενότητα του Πολυδρόσου και 
από τον κ. Ματσούκη να ληφθούν όλες αυτές οι παρατηρήσεις που 
ελέχθησαν εδώ προκειμένου να είναι ολοκληρωμένη. Ας ξεκινήσουμε τη 
ψηφοφορία. 
 
Αποχωρούν οι κ.κ. Τρευλάκη Σοφία, Νησιώτης Αθανάσιος, Φιλιππάτου 
– Παπασυμεών Τριανταφυλλιά. 
 
Εδώ παρεμβαίνει ο κ. Μπούρας ζητώντας να ενσωματωθούν και οι 
προτάσεις της Ένωσης Γονέων και διακόπτει ο κ. Πάντος λέγοντας: 
 
Επισημαίνω ότι γι' αυτό το σημείο από Κηφισίας μέχρι Αμ.Χαλανδρίου, σαν 
τοπικός σύλλογος Παραδείσου, έχει πάρει συγκεκριμένη άποψη από τον κ. 
Ματσούκη, αιτιολογημένη όμως. Η πρόταση που κάνει ο κ. Ζήκος προφανώς 
έχει από πίσω κάποιες εξυπηρετήσεις ..... 
Ακολουθεί αντίδραση του Προέδρου της επιτροπής και συνεχίζει: 
Μίλησε για μη κατοίκους. Ποιοι άνθρωποι έκαναν τα αιτήματα αυτά; 'Όπως 
εμείς σας λέμε ότι εκφράζουμε τρεις συλλόγους, ο κ. Σταμέλλος 
διαφοροποιήθηκε, εμείς οι τρεις σύλλογοι είμαστε σε κοινή γραμμή, εγώ θέλω 
να μου πει ποια είναι τα αιτήματα που θέσατε στο τραπέζι. Την αιτιολογία. 
Είπατε ότι εκεί δεν μένει κανένας κάτοικος και πρέπει να παραμείνει διπλό. 
Ποιος σας το ζητάει; 
 
Επικρατεί μια αναστάτωση στο σημείο αυτό και ο κ. Ζήκος 
προσβεβλημένος από τη κουβέντα του κ. Πάντου απαντάει: 
Λοιπόν κ. Πάντο, για να κάνω μια παρατήρηση σε μια Επιτροπή 
Διαβούλευσης, δε χρειάζεται να έχω κανέναν από πίσω μου, δε χρειάζεται να 
έχω κανένα αίτημα, σας παρακαλώ αφήστε με να μιλήσω και μετά πείτε ότι 
θέλετε. Φτάνει η προσωπική μου άποψη. Κυριολεκτικά η προσωπική μου 
άποψη και το καταθέτω εδώ, είναι καθαρά προσωπική και σε συζητήσεις που 
έχω κάνει με τους κατοίκους, μου έχουν επισημάνει αυτό το θέμα. Και να πω 
και κάτι άλλο. Ο κ. Πάντος, είπε 10 μήνες γίνεται αυτή η διαβούλευση. Πόσα 
προσχέδια μελέτης έχουν παρουσιαστεί σ' αυτούς τους 10 μήνες; ( ο κ. 
Πάντος απαντά 4-5), οπότε ο κ. Ζήκος συνεχίζει: Επομένως δεν μπορεί ένας 
Δημοτικός Σύμβουλος να κάνει μια παρατήρηση; Πρέπει αμέσως ο 
οποιοσδήποτε να τον προσβάλλει και να λέει ότι έχει πίσω του επιχειρήσεις 
κλπ; 
 
Στην ένταση που ακολουθεί μεταξύ του κ. Πάντου και του κ. Ζήκου 
παρεμβαίνει και ο εκπρόσωπος του Ψαλιδίου ο κ. Μαρκόπουλος ο οποίος 
υποστηρίζει την προσωπική άποψη του κ. Ζήκου, για να του απαντήσει ο κ. 
Πάντος τα εξής: 
 
Σας είπα προηγουμένως και δεν το κατανοήσατε ότι η πρόταση που κάνει ο κ. 
Ζήκος σήμερα να περάσει μετά από τη διαβούλευση που είχανε κάνει οι τρεις 
σύλλογοι. Αυτό που προτείνει σήμερα, εδώ μέσα και έγινε στο γραφείο του κ. 
Κόκκαλη, υπήρχαν Δημ. Σύμβουλοι, πρόεδροι των συλλόγων και έτσι ήρθε 
αυτή εδώ. Αλλιώς θα ερχότανε αυτό που προτείνει ο κ. Ζήκος. 
 
Συνεχίζεται η ένταση και αφού ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Κάββαλος 
απαντάει θετικά στη ερώτηση του κ. Ζήκου για το αν γίνεται 
απομαγνητοφώνηση της συνεδρίασης συνεχίζει: 
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Κύριε Πάντο κλείστε το μικρόφωνό σας. Λοιπόν τελειώνοντας το θέμα θέλω 
να πω το εξής: Στο νέο κύκλο αυτό που ανοίξαμε, καταρχάς μη ξεχνάμε όλοι 
ότι ο κ. Ζήκος, δεν είναι μόνο Δημοτικός Σύμβουλος, είχε και την ευθύνη της 
κυκλοφορίας στο Μαρούσι, όπως και της Συγκοινωνίας, όλα τα χρόνια και 
εξακολουθεί να έχει τη κυκλοφορία. Και τη συγκοινωνία. Θέλω ακόμα να πω 
ότι ο κ. Ζήκος επειδή είναι γέννημα θρέμμα της περιοχής του Σωρού έχει 
άποψη προσωπική που μπορεί να εκφράζει αβίαστα σε μια τέτοια ομήγυρη 
και μάλιστα όταν έχουμε επίσημο χαρακτήρα. Πιστεύω λοιπόν ότι δε 
χρειάζεται να πούμε τώρα εδώ αν μας το είπε ο άλφα ή ο βήτα, όταν έχει 
άποψη για την ευρύτερη περιοχή, το πως λειτουργεί. Κλείνοντας λοιπόν τον 
κύκλο αυτό, ξεκινάω την ψηφοφορία. 
 
Το θέμα, με 13 ψήφους ΥΠΕΡ και 03 ΠΑΡΩΝ, των κ.κ. Νιχωρίτη, 
Βερνάρδου, Κιούση, εγκρίνεται με πλειοψηφία. 
 
Η κ. Μπογδάνου σχολιάζει την αποχώρηση κάποιων εκπροσώπων και 
ο Πρόεδρος συνεχίζει στο τρίτο θέμα: 
Ερχόμαστε στο τρίτο θέμα, το οποίο δε χρειάζεται να ψηφίσουμε. Μετά από 
πρόταση του Δημάρχου, συστάθηκε μια επιτροπή που ξεκίνησε με βάση την 
ποιότητα ζωής, να ξαναδούμε χωρίς προαπαιτούμενα τη λειτουργία του 
κέντρου. Επειδή άκουσα τη λέξη μηδενική βάση, ερμηνεύω τι σημαίνει. 
Σημαίνει χωρίς προαπαιτούμενα. Δηλαδή, δε βάζουμε κάποιες παταμέτρους 
και λέμε ξεκινάμε την κουβέντα αλλά κρατάμε αυτά τα στοιχεία. Λέμε ότι 
κάνουμε μια ελεύθερη συζήτηση, μια ελεύθερη κουβέντα που ν' αφορά στο 
κέντρο. Το κέντρο βασικά μην ξεχνάμε ποιοι το κατοικούν, ποιοι εργάζονται 
και ποιοι το επισκέπτονται. Καταρχάς μας ενδιαφέρει η ποιότητα ζωής των 
κατοίκων που μένουν στο Ιστορικό και Εμπορικό κέντρο της πόλης μας. 
Δεύτερον είναι τα εμπορικά καταστήματα και τα καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος τα οποία αυτή τη στιγμή, λειτουργούν στο κέντρο της πόλη και 
μετά αφορά όλους μας όλους μας. Όλους τους κατοίκους του Δήμου μας αλλά 
και των όμορων Δήμων που επισκέπτονται το κέντρο. Άρα έχουμε όλοι 
άποψη για το τι κέντρο θέλουμε, πως το θέλουμε και ποιο θα ήταν το ιδανικό. 
Αυτή τη στιγμή είναι ένα κέντρο το οποίο λειτουργεί έγινε από τη Δημοτικά 
Αρχή προσπάθεια αναβάθμισης του κέντρου με τη βιοκλιματική ανάπτυξη, η 
οποία ολοκληρώθηκε. Δεύτερο κομμάτι της ενίσχυσης του κέντρου είναι η 
φύλαξη του κέντρου, η οποία πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή σηματοδοτεί 
ασφάλεια καταστημάτων από φθορές και γενικότερα ευταξία στην πόλη και 
πάμε στη συνέχεια να πούμε ότι οι σύλλογοι και όλοι μας έχουν τη δυνατότητα 
να καταθέσουν προτάσεις γενικότερα που θα ληφθούν υπόψη από την 
επιτροπή. Η επιτροπή αυτή θα λειτουργήσει σαν μια μεγάλη χοάνη θα έλεγα, 
που θα δεχθεί όλες τις προτάσεις και θέσεις των συλλόγων και πολιτών που 
στο τέλος θα βγάλει τα συμπεράσματα και θα τα φέρει στο Δημοτικό 
Συμβούλιο προκειμένου να κάνει συγκεκριμένες προτάσεις για το πως πρέπει 
να λειτουργήσουμε στο μέλλον. Όταν λέμε όλοι μας, ότι έχει υποβαθμιστεί το 
κέντρο, αυτό σηματοδοτεί ότι όλοι μας κάτι δεν κάνουμε καλά. Πιστεύουμε 
εμείς και παίρνουμε την ευθύνη σαν Δημοτική Αρχή, ότι μπορούμε να 
βελτιώσουμε την ποιότητα του κέντρου, η προσπάθεια ξεκίνησε όπως είπα 
και προηγουμένως με τη βιοκλιματική ανάπτυξη που πράγματι ήταν ένα πολύ 
μεγάλο και φιλόδοξο έργο, τη φύλαξη και τώρα προχωράμε σε άλλου είδους 
λειτουργίες και παροχές υπηρεσιών που θα κάνουν πιο ελκυστικό το κέντρο. 
Θα πρέπει εδώ σαν παράμετρο να βάλω ότι σύντομα, πιστεύω γύρω στο 
μήνα, θα ξεκινήσει η λειτουργία, η κατασκευή του υπόγειου χώρου 
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στάθμευσης που θα γίνει στον ηλεκτρικό σταθμό και αυτό οπωσδήποτε θα 
πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι θα εξυπηρετεί και αυτοκίνητα και κατοίκους μα 
πάνω απ' όλα θα σταματήσει η άναρχη στάθμευση που βλέπουμε να 
παρατηρείται στο κέντρο του Δήμου. Εγώ δε θα ' θελα να προτείνω κάτι άλλο. 
Θα ήθελα η κ. Χατζηαθανασίου να προσθέσει ότι θέλει από πλευράς 
περιβάλλοντος γιατί είμαστε μαζί και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Είναι 
αρχιτέκτων και υπεύθυνη του τμήματος αδειών καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, πιστεύω λοιπόν ότι θα ήθελε να συμπληρώσει κάτι και μετά να 
ξεκινήσουμε έναν κύκλο τοποθετήσεων. 
 
Η κ. Χατζηαθανασίου, Προϊσταμένη του τμήματος Αδειοδότησης 
Επιχειρήσεων και Καταστημάτων, αναφέρει:  
Αυτό που σκεφτόμαστε σαν επιτροπή είναι να δούμε κατά πόσο υπάρχει ένας 
κορεσμός ή όχι στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατά πόσο τα 
τραπεζοκαθίσματα που καταλαμβάνουν τον κοινόχρηστο χώρο είναι 
υπερανεπτυγμένα ή όχι, να γίνει ένας έλεγχος αυτού του πράγματος και σε 
συνδυασμό μ' αυτό να προσθέσουμε πράσινο, φύτευση, ίσως εμπόδια για τ' 
αυτοκίνητα ή πινακίδες που υπάρχει υπερπληθώρα και γενικά να υπάρχει ένα 
κέντρο που να είναι αισθητικά ενιαίο με μια εικόνα πιο όμορφη. 
 
Πρόεδρος: Να καταγραφούν οι απόψεις που κατέθεσε ο κ. Μαγιάκης λόγο 
αποχώρησης του και κύριε Μπούρα ας ξεκινήσουμε από εσάς και να κάνουμε 
έτσι έναν κύκλο. 
 
Ο κ. Μαγιάκης έχει καταθέσει εγγράφως τις απόψεις του για το κέντρο, ως 
εξής: 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ 
Παρέμβαση για το Εμπορικό κέντρο στην Επιτροπή Διαβούλευσης 8-4-2016 

 
Το παραδοσιακό εμπορικό κέντρο της πόλης έχει αναδειχθεί τα τελευταία 
χρόνια από τη διοίκηση Πατούλη, αλλά και προηγούμενα από τη διοίκηση 
Τζανίκου, σε μαύρη τρύπα κατασπατάλησης εκατομμυρίων ευρώ από το 
Δημόσιο και Δημοτικό ταμείο και χρυσοφόρα «κόττα» για εργολάβους και όχι 
μόνο. 
Υπενθυμίζουμε ότι μέσα σε δέκα χρόνια: 
 

 Ξηλώθηκαν όλοι οι δρόμοι που είχαν άσφαλτο και στρώθηκαν με 
γρανιτένιους κυβόλιθους  

 Ξηλώθηκαν οι κυβόλιθοι και ξαναέπεσε άσφαλτος και μάλιστα με 
συνεχή ράβε-ξήλωνε του οδοστρώματος λόγω κακής ποιότητας 
κατασκευής 

 Μπήκαν μπάρες στις εισόδους του κέντρου για την αποτροπή της 
κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, που σχεδόν δεν λειτούργησαν ποτέ 

 Ξηλώθηκαν η πλατεία Κασταλίας, η πλατεία Εθνικής Αντίστασης  
και η πλατεία Ηρώων και τοποθετήθηκαν ξύλινα υπόστεγα 
αμφιβόλου αισθητικής  

 Έγινε το περιβόητο έργο της «βιοκλιματικής» ανάπλασης από την 
πλατεία Αγ. Λαύρας μέχρι τον ΗΣΑΠ και ξαναξηλώθηκαν τα ήδη 
ξηλωμένα, ενώ ταυτόχρονα κατά τη διάρκεια των εργασιών χάθηκαν 
πολλά μεγάλα δέντρα 

 «Στεγανοποιήθηκαν» με επίστρωση βερνικιού οι πλάκες 
της«βιοκλιματικής» ανάπλασης 



 29 

 Άλλαξαν προς το χειρότερο οι χρήσεις γης 
 Το διατηρητέο Λουμίδη κατέρρευσε και εξακολουθεί να είναι 

υποθηκευμένο σε Τράπεζα 
 Ο κοινόχρηστος χώρος του Αμαλίειου χρησιμοποιείται από τις 

παρακείμενες εταιρίες σαν πάρκνιγκ  
 Με παράνομη άδεια της πολεοδομίας το οικόπεδο «Καρούζου» χάσκει 

ημιτελές μέσα στην καρδιά της πόλης 
 Οι πεζόδρομοι του Κέντρου είναι σε κακή κατάσταση και ασυντήρητοι 

 
Το κέντρο έγινε πεδίο άσκησης νεοφιλελεύθερων πειραμάτων με εφαρμογή 
των ΣΔΙΤ  
  

 Εγκαταστάθηκε σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης που δεν 
λειτούργησε ποτέ λόγω κατάργησης της Δημοτικής αστυνομίας και 
ακόμα δεν γνωρίζουμε αν υπάρχουν αγωγές και διεκδικήσεις του 
εργολάβου από τον Δήμο 

 Πρόκειται να αρχίσει η κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης 270 
θέσεων στην πλατεία Ευτέρπης που θα επιδεινώσει μελλοντικά το 
κυκλοφοριακό, ενώ άμεσα θα οδηγήσει στο κλείσιμο τα καταστήματα 
της πλατείας 

 Σχεδιάζεται το γήπεδο «Σπύρος Λούης» να γίνει γήπεδο μπάσκετ 
χωρητικότητας…3500 θέσεων 

 
Επιπλέον τσιμεντοποιήθηκε το οικόπεδο Παναγόπουλου, τα 
τραπεζοκαθίσματα  επεκτείνονται ανεξέλεγκτα, οι πολεοδομικές παραβάσεις 
είναι αμέτρητες, η όχληση των κατοίκων του κέντρου από τη χρήση μουσικών 
οργάνων στα καταστήματα έχει χτυπήσει «κόκκινο», ο θόρυβος και το 
καυσαέριο είναι εκτός ορίων, η παράνομη στάθμευση παραμένει ανεξέλεγκτη. 
 
Ο δημόσιος χώρος συρρικνώθηκε και καμμία αισθητική παρέμβαση δεν έγινε. 
Αντίθετα τα κεραμικά έργα τέχνης που δωρήθηκαν στην πόλη στη διάρκεια 
των Ολυμπιακών Αγώνων από διάσημους ξένες καλλιτέχνες  αφέθηκαν 
απροστάτευτα στην καταστροφική μανία ανεγκέφαλων χούλιγκανς.  
 
Παραμένει αντικείμενο διερεύνησης αν αυξήθηκε η εμπορική κίνηση στο 
Κέντρο. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται. Αντίθετα  και λόγω της κρίσης παλαιά  
καταστήματα βάζουν λουκέτο και πολλά νέα ανοίγουν για να κλείσουν σε 
λίγους μήνες. Οι «λευκές νύχτες» στις οποίες οι επιχειρηματίες επένδυσαν 
πολλά δεν λειτούργησαν παρά μόνο σαν πυροτέχνημα. 
 
Τώρα τελευταία έναντι 180.000€ το χρόνο δόθηκε η φύλαξη του εμπορικού 
κέντρου σε ιδιώτη (παλαιότερα το 2013-14 είχαν βρεί την «πατέντα» 
ΚΟΙΝΣΕΠ) για να «αποτρέψει» ζημιές που οφείλονται κυρίως στον κακό 
σχεδιασμό του  
 
Παράλληλα με όλα αυτά  δόθηκαν πάνω από 400.000 από το πράσινο ταμείο 
για την αγορά διατηρητέου νεοκλασικού δίπλα από το «Σπ. Λούη» όταν στην 
παρακείμενη γειτονιά των Αγ. Αναργύρων εκκρεμούν: 
 

 H Ανάπλαση των οδών Νερατζιώτισσας, Γούναρη, Θέμιδος και Αγ. 
Κωνσταντίνου 
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 Η  απόκτηση του οικοπέδου Μυλωνά, μοναδικού ελεύθερου χώρου 
στην περιοχή 

 
Εκατομμύρια ευρώ κυριολεκτικά χάθηκαν στη «μαύρη τρύπα» της σπάταλης 
κακοδιαχείρισης χωρίς κανένα κοινωνικό, περιβαλλοντικό, αισθητικό ή 
οικονομικό όφελος. 
 
Σήμερα η διοίκηση συνειδητοποιώντας την αποτυχία της πολιτικής της 
έρχεται στην Επιτροπή Διαβούλευσης να ζητήσει προτάσεις από τους φορείς 
για να «επανεξετάσει όλο το φάσμα της λειτουργίας του ιστορικού Εμπορικού 
κέντρου από μηδενική βάση». 
 
Δευτερεύουσες παρεμβάσεις, μπαλώματα δηλαδή εκ των υστέρων, που 
αποδεικνύουν την προχειρότητα, την έλλειψη σοβαρού σχεδιασμού, την 
υιοθέτηση της λογικής του εντυπωσιασμού και των έργων βιτρίνας. 
 
Αν λοιπόν κάποιος θέλει να δώσει ένα παράδειγμα  αποτυχημένης 
πολιτικής πολεοδομικής ανάπλασης στα κέντρα των πόλεων το Μαρούσι 
είναι τυπική περίπτωση και παράδειγμα προς αποφυγή. 
 
Ο κ. Μπούρας ξεκινώντας αναφέρει: 
Έχει δίκιο η κυρία που μίλησε νωρίτερα, πραγματικά θα έπρεπε όλοι οι 
σύλλογοι των περιοχών, όπως όταν συζητιούνται τα δικά τους θέματα, νομίζω 
δεν είναι θέμα αδιαφορίας τους, είναι θέμα ότι πήρε αρκετή ώρα και απλώς 
ίσως είχαν υπολογίσει ένα δίωρο και πέρασε αυτό. Ας μην το πάρετε 
αρνητικά, ίσως πέρασε το χρονικό όριο που είχαν υπολογίσει. Λοιπόν, 
πραγματικά μας αφορά όλους παρόλο που δεν υπάρχουν σχολεία, υπο υτην 
έννοια ακριβώς μέσα στο κέντρο, είναι όμως το 1ο Γυμνάσιο-1ο Λύκειο-1ο 
Δημοτικό, δίπλα είναι το 8ο Δημοτικό, είναι και το 16ο, τα παιδιά πηγαίνουν 
στο κέντρο από εκεί πάρα πολύ εύκολα κι εμείς φυσικά απ' όλο το Μαρούσι, 
πηγαίνουμε στο κέντρο. Εγώ βρέθηκα στο Μαρούσι επί 6 χρόνια τη δεκαετία 
του '70 ως μαθητής και ξαναήρθα το 1998 πλέον ως κάτοικος. Άλλο το 
Μαρούσι του '70 και άλλο αυτό που συνάντησα ΤΟ '98-'99. Πραγματικά όλα 
αυτά τα χρόνια, τα τελευταία το κέντρο έχει ξηλωθεί μια φορά, μετά έχει 
κυβολιοποιηθεί μετά αποκυβολιοποιήθηκε, τώρα μπήκαν καινούριες πλάκες 
της βιοκλιματικής ανάπλασης η οποία βέβαια επεκτάθηκε και μέχρι την 
πλατεία της Αγ. Λαύρας. Κινούμενοι στο κέντρο με τα παιδιά μας, οικογένεια 
και φίλους -εμείς πραγματικά θέλουμε να είμαστε στο κέντρο του Αμαρουσίου- 
να πάμε να ψωνίσουμε στα μαγαζιά που έχει ο Εμπορικός Σύλλογος, είναι 
φιλικό το Μαρούσι να το πω έτσι, η αίσθηση των καταστημάτων μιας πόλης η 
οποία έχει μια φιλικότητα που είναι διαφορετική απ' το να πας σ' ένα μεγάλο 
εμπορικό κέντρο, είναι φυσικά άλλο πράγμα. Απρόσωπα, έχοντας απλά το 
πλεονέκτημα όταν βρέχει. Ευτυχώς στην Ελλάδα έχουμε καλό καιρο για 
πολλές ημέρες. Με αυτή την έννοια θα έπρεπε να είμαστε όλοι στα μαγαζιά 
και στο Μαρούσι. Βέβαια διαπιστώνουμε και αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι 
ορισμένες φορές ειδικά απογευματινές και βραδινές ώρες, για να περάσεις 
από την πλατεία Κασταλίας ή από την Ερμού, πρέπει να ενοχλήσεις και λίγο. 
Μερικά αυτοκίνητα δε δείχνουν να καταλαβαίνουν ότι είναι πεζόδρομος, 
παρκάρουν εκεί, τα μαγαζιά είναι δίπλα. Έχω βγάλει και φωτογραφία 
αυτοκινήτου που έχει παρκάρει σε σκαλοπάτια και το είχα φέρει  και στο 
Δημοτικό Συμβούλιο. Ήταν ένα τζιπ το οποίο είχε παρκάρει στα σκαλοπάτια. 
Είναι σαφές ότι η μη ύπαρξη της Δημοτικής Αστυνομίας είναι μεγάλο 
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μειονέκτημα για την εφαρμογή του οτιδήποτε. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το από 
μηδενική βάση που είπαμε, εντάξει είναι η απλή λύση, τα γκρεμίζουμε όλα και 
τα ξαναχτίζουμε από την αρχή, είναι πολύ ωραία όλα και κάνουμε ένα πολύ 
ωραίο Μαρούσι. Αυτό όμως πρακτικά δεν μπορεί να γίνει. Όμως θα πρέπει κ. 
Κάββαλε (στο σημείο αυτό τονίζει ότι στο διαδίκτυο η Διαβούλευση έχει την 
παλιά της σύνθεση, κάτι που πρέπει ν' αλλαχτεί). Λοιπόν μηδενική βάση τι 
σημαίνει; Για να δούμε ποια είναι η κατάσταση θα πρέπει να γίνει μια 
καταγραφή. Να ρωτήσω εδώ τις υπηρεσίες αν υπάρχουν υπάλληλοι οι οποίοι 
να βγουν στο δρόμο, να μην κόψουν πρόστιμα, να το δούμε μετά αυτό, να 
κάνουν μια καταγραφή της πραγματικότητας, χωρίς να το ξέρει ο άλλος. Το 
πρωί, το μεσημέρι και το βράδυ. Δυστυχώς θα πρέπει κάποιος υπάλληλος να 
κάνει αυτή την καταγραφή και το βράδυ. Μόνο από τη στιγμή που ι\θα γίνει 
αυτή η καταγραφή, ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση, ξέρουμε ποιο είναι το 
νομικό και το σωστό, από ' κει με αυτούς τους δυο παράγοντες μπορούμε 
πλέον να μιλήσουμε και να δούμε τι θα κάνουμε για τα τραπεζοκαθίσματα, τι 
να κάνουμε με τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Είναι σαφές. 
Εγώ είμαι στον ιδιωτικό τομέα, είμαι σύμβουλος επιχειρήσεων, τα ξέρουμε 
αυτά, ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, δυστυχώς τα παραδοσιακά εμπορικά κλείνουν, αυτή είναι η 
πραγματικότητα κ. Νικολαράκο (πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου), κάποιοι 
συμπολίτες μας βρίσκουν μια διέξοδο αν θέλετε τελευταίας ευκαιρίας ή 
επιχειρηματικής δραστηριότητας-ανάγκης, μη ξέροντας τι άλλο να κάνουν 
ανοίγουν ένα καφέ ή ένα σουβλατζίδικο κλπ. Δεν είναι κακό να υπάρχουν και 
αυτά τα μαγαζιά, όμως αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί το Μαρούσι να είναι 
ένα τέτοιο μέρος που θα έχει μαγαζιά μόνο τέτοιου τύπου. Θα πρέπει να 
υπάρχει μια εμπορική δραστηριότητα που να έχει απ' όλα. Αν δεν έχει απ' 
όλα, αν δεν έχει εμπορικά καταστήματα, αν δεν έχει και πολιτιστικούς χώρους 
που είναι πολύ σημαντικό. Στο Μαρούσι τον πολιτισμό τον έχουμε, άρα 
λοιπόν όταν μιλάμε για ενοποίηση χώρων του κέντρου , να δούμε να υπάρξει 
μια πολιτιστική ενοποίηση, σημείο αναφοράς στο Μαρούσι, με διαδρομές 
φιλικές προς τα παιδιά, προς τους γονείς, προς τα σχολεία, δεν είναι 
απαραίτητο όλα τα πράγματα που χρειάζονται χρήματα για να γίνουνε, μπορεί 
να γίνουν αρκεί να υπάρχει θέληση κι ένα όραμα. Άρα λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι 
θα πρέπει να γίνει αυτή η καταγραφή και επί της πραγματικότητας αυτής  να 
δούμε και ν 'αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο -δεν είναι δικιά μας εδώ 
αρμοδιότητα- ποια θα είναι η πρόταση προς τους κατοίκους, τους 
εργαζομένους και τους επιχειρηματίες φυσικά της περιοχής. Πρέπει να 
συμφωνήσουμε όλοι ότι κάτι πρέπει ν 'αλλάξει. Έτσι όπως είναι, είναι σίγουρο 
ότι είναι θνησιγενές και με τη λογική την οποία γίνεται. Έχουμε το THE MALL 
δίπλα, το GOLDEN HALL το οποίο θ' αποκτήσει και σταθμό μετρό σύντομα, 
υπερτοπικά κέντρα, θα πρέπει το Μαρούσι να έχει κάποια ειδοποιό διαφορά. 
Δεν μπορούμε να παλέψουμε εμείς αυτά τα κέντρα στον τομέα αυτό. Εμείς 
πρέπει να επικεντρώσουμε σε κάτι άλλο, διαφορετικό, στα πλεονεκτήματα 
που έχει το Μαρούσι. Κι έφυγε και ο κύριος Βαλάττος, το κομμάτι των 
κεραμιστών είναι πολύ σημαντικό για την πόλη μας. Το έχουμε αναδείξει μ' 
έναν τρόπο που εμένα δεν μου αρέσει, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Νομίζω 
ότι πρέπει εμείς εδώ ακριβώς να δέσουμε αυτά τα πράγματα εδώ μέσα στην 
πόλη μας, χαίρομαι ιδιαίτερα που θα γίνει συζήτηση όπως είπατε χωρίς 
προαπαιτούμενα, να τα εξετάσουμε όλα αυτά.  Ανεξάρτητα σε ποιον ανήκει 
ένα μαγαζί, θα πρέπει να δούμε ποια είναι η κατάσταση. Να συμφωνήσουμε 
ότι δεν θα εξυπηρετηθούν συμφέροντα γιατί έτσι και οκ. Νικολαράκος θα 
μπορούσε ν' απλώσει στην πρασιά του τα πάντα. Δε γίνονται αυτά τα 
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πράγματα. Γιατί κοιτάχτε να δείτε, και θα κλείσω με αυτό υπάρχουν και 
επιχειρηματίες και επιχειρήσεις οι οποίες είναι νόμιμες καθ' όλα. Είναι λίγοι, 
δεν είναι πολλοί. Αυτός όμως ο οποίος είναι καθ' όλα νόμιμος και δεν έχει 
βγάλει καθίσματα, παγκάκια κ.α. και δουλεύει έτσι όπως πρέπει γιατί σέβεται 
τον εαυτό του, όλοι οι άλλοι που δεν το κάνουν, έχουν ένα ανήθικο 
πλεονέκτημα απέναντι του. Άρα λοιπόν εμείς εδώ ως Αρχή, ως Δήμος, θα 
πρέπει να έρθουμε ν 'αποκαταστήσουμε την ισότητα στον εμπορικό κόσμο. 
Δεν μπορεί κάποιος ο οποίος παρανομεί για ίδιο συμφέροντα να 
επιβραβεύεται και κάποιος άλλος ο οποίος λειτουργεί νόμιμα να μην έχει την 
ίδια αντιμετώπιση. Άρα λοιπόν πρέπει χάρη στην αρχή της ισονομίας, της 
ισοπολιτείας πρέπει πραγματικά και απέναντι σε αυτούς τους επιχειρηματίες 
οι οποίοι υπάρχουν στο Μαρούσι και στο τομέα των καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος να επαναφέρουμε μια κοινή γραμμή για όλους. 
Θα είναι για όλους και αυτό θα ισχύει. Και θα πρέπει βεβαίως να βρούμε και 
ποιοι θα ελέγχουν αυτό το πράγμα, με ποια μέσα, θα πρέπει η επιτροπή να το 
σκεφτεί και αυτό, ποιοι θα είναι, με ποια αρμοδιότητα. Εμείς θα θέλαμε να 
συμμετέχουμε στην επιτροπή ως 'Ένωση Γονέων, ως δευτεροβάθμιο, 
εκπροσωπούμε 8.500 γονείς και μαθητές άρα σας το αιτούμεθα. Εάν είστε 
θετικοί εμείς με μεγάλη χαρά να συνεισφέρουμε στο κομμάτι αυτό το οποίο το 
γνωρίζουμε πολύ καλά, τα σχολεία και τους μαθητές του Δήμου μας. 
Ευχαριστώ πάρα πολύ! 
  
Ο εκπρόσωπος του συλλόγου “Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ” 
Εκ μέρους του Περιβαλλοντικού συλλόγου Κασταλία, η κ. Τσουκλείδου 
νομίζω, είπε πολύ σωστά ότι δεν είναι μόνο οι περιφέρειες του Αμαρουσίου, 
είναι όλο το Μαρούσι. Και το κέντρο του, το οποίο αποτελεί και τη βιτρίνα του. 
Όπως είπε και ο κ. Μπούρας, ο οποίος είναι και μέλος του συλλόγου μας, τα 
είπε πάρα πολύ ωραία. Υπάρχουν και άλλα θέματα στο Μαρούσι. Πολλά άλλα 
τα οποία μπορούμε να επισημάνουμε. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να σας 
παρακαλέσω, για να κλείσω γιατί έχει περάσει η ώρα και όλοι έχουμε 
κουραστεί, στην επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής θα πρέπει να είναι 
πρώτο θέμα, να είναι και παρόντες και οι υπόλοιποι κύριοι των συλλόγων οι 
οποίοι έφυγαν, εμείς ακούσαμε τα θέματά τους, δεν είναι και κανένας εδώ ν ' 
ακούσει τα θέματα του κέντρου του Αμαρουσίου τα οποία είναι και πολλά και 
σοβαρά. Και άπτονται ακόμα και της ζωής των κατοίκων με κάποια φαινόμενα 
που υπάρχουν. Ακόμα έχω και πληροφορίες, τις οποίες δεν μπορώ να 
ισχυριστώ, ότι γίνεται και χρήση χασίς στην πλατεία Ηρώων. Χώρια η λέσχη 
του Παναθηναϊκού με τις εκρήξεις βομβών που έχουν τρομοκρατήσει τον 
κόσμο. Και πολλά άλλα πράγματα όπως πολύ ωραία τα είπε και ο κ. 
Μπούρας.  
 
κ. Σταμέλος- Σύλλογος Νέου Αμαρουσίου.  
Βασικά είναι προσωπικές απόψεις, γιατί δεν το έχουμε επεξεργαστεί, αλλά 
πιστεύω ότι θα είναι αξιόλογες. Καταρχήν επειδή έχουμε και παιδιά σε νεαρές 
ηλικίες κλπ και το κέντρο είναι αποκλειστικός χώρος εξόδου των παιδιών, τι 
χρειαζόμαστε εκεί ;Και παιδιά που ξεκινούν να επισκέπτονται το κέντρο από 
14 ετών, χώρια τη λειτουργία των φροντιστηρίων. Χρειάζεται διασφάλιση του 
κέντρου. Δηλαδή, δημόσιος έλεγχος της χρήσης και έλεγχος του δημόσιου 
χώρου. Όταν υπάρχουν ζητήματα παραβατικότητας ή επικίνδυνων 
καταστάσεων θα πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος διευθέτησης. Υπάρχει ο 
κίνδυνος να γίνει ένας άναρχος χώρος διασκέδασης με άλλες διαστάσεις. 
Αυτό το βάζω γιατί είναι κοινωνικό το θέμα. Αυτό που είπαν οι κύριοι 
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συνάδελφοι, για χρήσεις, συμπεριφορές και τέτοια πράγματα. Δε μιλάω για 
αστυνόμευση. Όμως μιλάω για υποδομές τέτοιες που να μην αφήνουν 
περιθώρια να λειτουργούν τέτοιες πρακτικές. Και αστυνόμευση με τη λογική 
έννοια. Για τη διαμπερή κυκλοφορία, υπάρχει ένα τέτοιο ζήτημα για το οποίο 
θα πρέπει ν ' αναζητηθούν λύσεις, όχι απλά για ν' αποτραπεί και να πέσει η 
κυκλοφορία κάπου αλλού, αλλά να βρεθεί ένας τρόπος ν ' αξιοποιηθεί έτσι και 
από τη ,μεριά των συγκοινωνιολόγων, το σχέδιο της περιοχής έτσι ώστε 
κάποια πράγματα να φεύγουν προς τα έξω, να μην περνάνε. Δεν ξέρω, δεν 
μπορώ να κάνω προτάσεις ειδικότερες εδώ. Θα μπορούσαν ίσως να γίνουν 
παρεμβάσεις σε πολλούς χώρους οι οποίοι είναι ιδιωτικοί π.χ. και καθίστανται 
επικίνδυνοι. Κάποιες περιφράξεις τελείως πρόχειρες, παλαιωμένες κι 
επιβαρυμένες και βεβαίως να εξυπηρετηθούν και αυτοί οι χώροι με νόμιμο 
τρόπο βέβαια προς όφελος των περίοικων, των κατοίκων κλπ. 
 
Στο σημείο αυτό διακόπτει η κ. Μπογδάνου χωρίς να ζητήσει τον λόγο 
και αναφέρει: 
Συγγνώμη που επεμβαίνω, να κάνω μια πρόταση μήπως διευκολύνω όλους. 
Έχουμε μείνει ελάχιστοι, το κέντρο αφορά όλους. Τα περισσότερα που 
λέγονται αυτή τη στιγμή έχουν ήδη λεχθεί και προταθεί, στην ομάδα κέντρου, 
που ήδη υπάρχει και εργάζεται και ασχολείται με αυτό το θέμα. Μήπως θα 
ήταν καλό να γίνει μια μεμονωμένη επιτροπή, να είναι όλοι οι σύλλογοι εδώ, 
να έχουμε λάβει γνώση, να έχουμε ετοιμάσει τις προτάσεις μας, αυτά που είπε 
ο κ. Μπούρας. 
 
Δημιουργείται μια ένταση λόγω της διακοπής του κ. Σταμέλου και 
παρεμβαίνει ο Πρόεδρος της επιτροπής δίνοντας το λόγο στον κ. 
Σταμέλο για να συνεχίσει. 
 
Κ.Σταμέλος: Ολοκληρώνω λοιπόν, βλέπουμε ότι κάποια κτίρια, αξιόλογα που 
υπάρχουν στο κέντρο κι έχουν αναδειχθεί, πόσο ομορφαίνουν την πόλη μας. 
Θα μπορούσε πραγματικά σε πολιτιστικό επίπεδο να γίνει μια τέτοια 
προσπάθεια, υπάρχουν και κάποια κτίρια τα οποία δεν είναι τόσο αξιόλογα 
αλλά διαχρονικά, σηματοδοτούν την ταυτότητα της περιοχής και την 
πολιτιστική ταυτότητα. Κάποια χωριατόσπιτα δηλαδή που παραμένουν 
ακόμα, τα οποία καλό θα είναι να διασωθούν, ν ' αναδειχθούν και βεβαίως να 
γίνουν με τη σωστή τους χρήση. 
 
Διακόπτει ο Πρόεδρος για να τοποθετηθεί: 
 Πιστεύω δικαιολογημένα, αλλά χωρίς να ζητήσει τη διακοπή, διαδικαστικό 
θέμα η Ρούλα, έβαλε ένα ζήτημα το οποίο είναι πραγματικά υπαρκτό. Είμαστε 
λίγοι. Και πιστεύω οι προτάσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές και μέσα από 
έναν διάλογο, πάντα συνθέτουμε. Κι έχουμε ανάγκη και τον διάλογο και τις 
προτάσεις γιατί σε μια κουβέντα όλοι γινόμαστε πιο σοφοί. Πιστεύω λοιπόν 
και δεσμεύομαι να πάρετε καινούρια πρόσκληση εντός της εβδομάδας που θα 
έρθει για μια νέα συζήτηση καλώντας όλους τους συλλόγους ακόμα και την 
ομάδα που έχουμε ξεκινήσει, την επιτροπή, θα κάνουμε κοινή συνάντηση με 
την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για το κέντρο, αλλά και με όλους εσάς και τους 
άλλους συναδέλφους οι οποίοι λείπουν σήμερα γιατί, νομίζω, το κέντρο όπως 
είπα και στην αρχή αφορά όλους μας. Πάνω απ ' όλα τους κατοίκους και τους 
καταστηματάρχες. Έχει μεγάλη σημασία αυτό που μπήκε από τον κ. Μπούρα 
αλλά και από τους φίλους της Κασταλίας, ότι το κέντρο πρέπει να είναι τόσο 
ελκυστικό που να κρατάει τα παιδιά μας πάνω απ ' όλα. Δε θέλουμε τα παιδιά 
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μας να φεύγουν και να πηγαίνουν σε όμορους Δήμους, γιατί περνάνε καλά. 
Αυτό θέλουμε να το κατακτήσουμε, θέλουμε να το παλέψουμε και πιστεύω ότι 
θα τα καταφέρουμε όλοι μαζί γιατί μόνο όλοι μαζί μπορούμε να 
προχωρήσουμε σήμερα εδώ που έχουμε φτάσει με την οικονομική κρίση. 
 
Εδώ γίνονται διακοπές, ζητώντας το λόγο ο κ. Οικονόμου από το σύλλογο “Η 
ΔΩΔΩΝΗ” και η Δημοτική Σύμβουλος κ. Διακολιού, οπού μετά από μεταξύ 
τους συζήτηση, η κ. Διακολιού αναφέρει: 
 
Να κάνω μόνο δυο προτάσεις για τη λειτουργία της Επιτροπής Διαβούλευσης. 
Η πρώτη είναι ο\ότι αν είναι δυνατό, όταν συζητάμε για διάφορα θέματα εκτός 
ημερήσιας διάταξης π.χ. ο σύλλογος Ψαλιδίου τώρα, να τα καταγράφουμε έτσι 
ώστε να τα φέρνουμε σε μελλοντικό χρόνο και να τα εξετάσουμε. Και το 
δεύτερο είναι αφού ο νόμος μας δίνει σαν επιτροπή να έχουμε μια δυνατότητα 
ηλεκτρονικής παρακολούθησης των θεμάτων, ίσως να το αξιοποιούσαμε ή  
και να φτιάξουμε έναν κανονισμό λειτουργίας της επιτροπής. Στην πορεία!!! 
Το θέτω ως πρόταση για το μέλλον. Ευχαριστώ! 
 
 
 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής κλείνει τη σημερινή συνεδρίαση ευχαριστώντας τα 
παρόντα μέλη της. 
 
 
  
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΒΑΛΟΣ 
 
 
 
ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 
 

1. Εξωραϊστικός –Πολιτιστικός Σύλλογος Αμαρουσίου 

2. Εξωραϊστικός Σύλλογος Ηπειρωτών «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

3. Θέατρο «ΔΙΘΥΡΑΜΒΟΣ» 

4. Πανελλήνια Ένωση Κεραμιστών & Αγγειοπλαστών 

5. Εκπολιτιστικός-Εξωραϊστικός Σύλλογος «ΤΑ ΑΝΑΒΡΥΤΑ» 

6. Περιβαλλοντικός Σύλλογος Κέντρου Αμαρουσίου «Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ» 

7. Σύλλογος Γυναικών Αμαρουσίου 

8. Εμπορικός Σύλλογος Αμαρουσίου 

9. Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγ.Φιλοθέης Αμαρουσίου «Ο ΑΓΙΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 
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10. Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Λέσβου 

11. Σύλλογος «ΑΘΜΟΝΕΩΝ» 

12. Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός Σύλλογος «Η ΔΩΔΩΝΗ» 

13. Εκδρομικός & Περιηγητικός Σύλλογος Αμαρουσίου 

14. Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος «ΤΟ ΝΕΟ ΜΑΡΟΥΣΙ» 

15. Σύλλογος Εργατικών Πολυκατοικιών «ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» 

16. Σύλλογος Πολυδρόσου 

17. Εξωραϊστικός-Εκπολιτιστικός Σύλλογος «Ο ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ» 

18. Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός Σύλλογος «ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ» Ψαλίδι 

Αμαρουσίου 

19. Σύλλογος Μέριμνας Γήρατος 

20. Επιμορφωτικός-Εκπολιτιστικός Σύλλογος Παραδείσου Αμαρουσίου 

21. Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων 

 
 
 


