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ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 

ΡΝ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ ΑΞΝ  30-1-2019  1εο  ΠΛΔΓΟΗΑΠΔΥΠ  

ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΕΥΖΠ ΓΖΚΝ ΦΗΙΝΘΔΖΠ – ΤΣΗΘΝ 

 
 Πην Ψπρηθφ ζήκεξα ηελ 30ελ ηνπ κελφο Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα ηεο εβδνκάδνο  

Ρεηάξηε θαη ψξα 10:00΄, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκ. 824/25-1-2019 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ 

ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο πνπ πεξηείρε ηα ζέκαηα ηεο Ζ.Γ. θαη επηδφζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 75 ηνπ Λ. 3852/2010 ζε φια ηα κέιε, δεκνζηεχζεθε ζηνλ Ξίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ. 

Ζ Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο απνηεινχκελε απφ ηνπο: 

1. Μπξηδάθε Ξαληειή, σο Ξξφεδξν, 

2. Θαλειιάθε Ληθφιαν, Αληηπξφεδξν, απφληα,  

3. Γάην Γεψξγην – Αιθηβηάδε,  

4. Ξαπαγεσξγίνπ Ιεσλίδα, απφληα, 

5. Καδαξάθε Γεξάζηκν – Αιέμαλδξν,  

6. Ρξέδνπ Καξία-Διέλε,  

7. Γειαθνπξίδε Ησάλλε, σο κέιε, 

ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη θαη λα ιάβεη απνθάζεηο επί ησλ 

θαησηέξσ ζεκάησλ Ζ.Γ.  

 Πηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ θαη ν ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Κνχηζηνο 

Γεψξγηνο. 

ΘΔΚΑ  1Ν Ζ.Γ. 

Γηαηύπσζε γλώκεο-απόςεσλ επί ηεο Ξεξηβαιινληηθήο Κειέηεο ηεο Γ/λζεο Ξεξηβάιινληνο θαη 

Θιηκαηηθήο Αιιαγήο ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο αθνξώζα ηνλ Αληζόπεδν Θόκβν Αγ. Βαξβάξαο. 

 

Δηζεγνχκελνο ην αλσηέξσ ζέκα ν Ξξφεδξνο είπε: 

Ζ Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο κε ην ππ’ αξηζκ. νηθ.233079/2018 έγγξαθφ ηεο καο δηαβίβαζε αληίγξαθν ηνπ 

ππ’ αξηζκ. 233073/2018 εγγξάθνπ ηεο Γ/λζεο Ξεξηβάιινληνο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο ηεο Ξεξηθέξεηαο 

Αηηηθήο θαη καο θαιεί λα εθθξάζνπκε γλψκε επί ηεο δηαβηβαζζείζεο κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ 

ηνπ πνπξγείνπ Κεηαθνξψλ & πνδνκψλ θαη καο θαιεί λα δηαηππψζνπκε ηε γλψκε καο επ’ απηήο. 

    Ζ Ρερληθή πεξεζία  ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο-Ψπρηθνχ, αθνχ κειέηεζε ηελ απνζηαιείζα  κειέηε 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ Α/Θ Αγ. Βαξβάξαο θαη έιαβε ππφςε ηελ Ρερληθή Έθζεζε ηνπ γξαθείνπ 

“ΗΟΗΠ ΝΔ”, ζην νπνίν αλαηέζεθε  ε ππεξεζία ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ επί ηεο 

αλσηέξσ κειέηεο,  πηνζεηεί  πιήξσο ηηο παξαηεξήζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ ζπλεκκέλε ζηελ παξνχζα 

έθζεζε.   
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 Δπηπιένλ ε Ρ.. δηαηππψλεη ζπκπιεξσκαηηθά ηηο παξαθάησ παξαηεξήζεηο: 

  

1. Ζ κειέηε δελ έρεη ιάβεη θαζφινπ ππφςε ηεο ηελ θαηαζθεπή κεηξφ, ε νπνία έρεη πξνγξακκαηηζηεί λα 

θαηαζθεπαζηεί θαηά κήθνο ηεο Ιεσθ. Θεθηζίαο, κε ζπλέπεηα λα αιιάμνπλ ηα θπθινθνξηαθά θνξηία θαη 

δεδνκέλα ηεο ιεσθφξνπ. 

2. Ρν φιν έξγν θαη ε θηινζνθία ηνπ απνζθνπνχλ κφλνλ ζηελ δηεπθφιπλζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ 

θαη δπζθνιεχεη ηελ θίλεζε πεδψλ, θαηά ζπλέπεηα δε έξρεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηνλ ζηφρν ηνπ 

επηδνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο  «Πρέδην Βηψζηκεο Αζηηθήο Θηλεηηθφηεηαο (ΠΒΑΘ)», ζην νπνίν έρεη εληαρζεί ν 

Γήκνο καο θαη πξνβιέπεη ελίζρπζε θαη δηεπθφιπλζε ησλ θηλήζεσλ πεδψλ, πνδειάησλ θιπ. 

3. Νη ιχζεηο πνπ πξνηείλεη ε κειέηε ηνπ πνπξγείνπ δελ δηεπθνιχλεη ηε ζχλδεζε θαη ηηο θηλήζεηο νρεκάησλ 

κεηαμχ ησλ Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ  Ψπρηθνχ θαη Λένπ Ψπρηθνχ, θαζψο θαη απφ ηελ Θνηλφηεηα Φηινζέεο πξνο 

ηελ Θνηλφηεηα Λένπ Ψπρηθνχ.  

4.  Νπδεκία ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηελ δηεπζέηεζε ηνπ θφκβνπ εμεηάδεηαη.   

 

         Δηδηθφηεξα: 

1.  Ζ πξνηεηλφκελε κειέηε απνκνλψλεη ηηο Γεκνηηθέο Θνηλφηεηεο Ψπρηθνχ θαη Λένπ Ψπρηθνχ δηφηη  δελ 

πξνβιέπεη, σο ζα φθεηιε, ηελ θίλεζε απφ Διηθψλνο απέλαληη πξνο Δζλ. Αληηζηάζεσο θαη ηελ αληίζηξνθε απφ 

Δζλ. Αληηζηάζεσο πξνο ηελ νδφ Δζλάξρνπ Καθαξίνπ ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο Ψπρηθνχ, πξνο δηεπθφιπλζε 

ηεο πξφζβαζεο ζην Γεκαξρείν (Καξαζσλνδξφκνπ αξ.95) ζην Α.Ρ. Ψπρηθνχ, ζηα ζρνιεία, ζηνπο παηδηθνχο 

ζηαζκνχο, ζηηο ηνπηθέο αγνξέο, πνιηηηζηηθά θέληξα  θιπ. Ζ δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ 

δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ είλαη αλαγθαία θαη δεηνχκελν ζε έλα εληαίν Γήκν. 

2.   Κεηά ηελ πξνβιεπφκελε θαηάξγεζε ηεο αξηζηεξήο ζηξνθήο απφ Διηθψλνο  πξνο Θεθηζηά δελ 

δηεπθξηλίδεη  κε ζαθήλεηα πνηεο πνιχπινθεο δηαδξνκέο κέζσ ζηελψλ  δξφκσλ  ηνπ Ψπρηθνχ ζα αθνινπζνχλ 

ηα νρήκαηα θαη ηδίσο ηα ζρνιηθά ιεσθνξεία γηα λα θαηεπζπλζνχλ αλαγθαζηηθά    πξνο  ηνλ θφκβν ηνπ 

Φάξνπ  ή  ηελ έμνδν ηεο Πη. Γέιηα, ζεκεία  ηα νπνία έρνπλ  ήδε κεγάιν θπθινθνξηαθφ θφξην. Θαηά 

ζπλέπεηα ζα επηβαξπλζεί έηη πεξαηηέξσ ν θφκβνο ηνπ Φάξνπ, κε απνηέιεζκα λα δπζρεξάλεη επηπιένλ ηελ 

εζσηεξηθή επηθνηλσλία ησλ θαηνίθσλ ησλ δχν Θνηλνηήησλ. 

3.  Ζ ελ ιφγσ κειέηε δελ πξνβιέπεη ηελ αξηζηεξή ζηξνθή απφ Θεθηζίαο πξνο Δζλ. Αληηζηάζεσο πνπ 

πξνυπήξρε ησλ Νιπκπηαθψλ αγψλσλ,  ην νπνίν απνηειεί πάγην αίηεκα ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο-Ψπρηθνχ. Δίλαη 

ζαθέο φηη ε δπλαηφηεηα απηή ζα δηεπθνιχλεη φζνπο κεηαβαίλνπλ πξνο ην Λέν Ψπρηθφ ή ηελ Ιεσθ. 

Κεζνγείσλ  ρσξίο λα επηβαξχλνπλ ηνλ ήδε επηθνξηηζκέλν θφκβν ηνπ Φάξνπ, θάλνληαο αλαζηξνθή 

θαηεχζπλζεο ή αθνινπζψληαο ηελ πξνβιεκαηηθή Γ. Βαζηιείνπ, πνπ  έρεη ηελ ρξήζε ηνπηθνχ εκπνξηθνχ 

θέληξνπ. Δπνκέλσο θαη απηή ε ειιηπήο ξχζκηζε δελ αλαθνπθίδεη ηελ θίλεζε ζηελ πεξηνρή ηνπ Φάξνπ.  

4. Θεσξνχκε ιάζνο ηεο κειέηεο ηελ δεκηνπξγία ππφγεηαο ζήξαγγαο κίαο ισξίδαο θπθινθνξίαο κήθνπο ………, 

ηελ νπνία κάιηζηα αθνινπζνχλ θαη δεκφζηα κέζα κεηαθνξάο, φπσο αξζξσηφ κεγάινπ κήθνπο ηξφιετ. Πε 

πεξίπησζε ελφο κηθξνχ αηπρήκαηνο ή βιάβεο εληφο απηήο, δελ ζα δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα πνιιέο 

ψξεο φινο ν θφκβνο, θαη έηζη  ζα εγθισβηζηνχλ ζηε ζήξαγγα θαη ζηα θεθιηκέλα ηκήκαηα εηζφδνπ θαη εμφδνπ 

νρήκαηα θαη άλζξσπνη, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί επηθίλδπλε θαηάζηαζε.  

5. Ν ζθνπφο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, δειαδή ε αλαθνχθηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηηο ψξεο αηρκήο 

αλαηξείηαη θαζφζνλ, σο γλσζηφλ, ην κπνηηιηάξηζκα ηεο Ιεσθ. Θεθηζίαο κε θαηεχζπλζε πξνο Αζήλα αξρίδεη 
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ζπρλά πξηλ απφ ην ζεκείν ζην νπνίν πξνβιέπεηαη λα εμέξρεηαη ε ππφγεηα ζήξαγγα, γηα ιφγνπο πνπ δελ 

νθείινληαη ζηελ ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηεο δηαζηαχξσζεο αιιά ιφγσ θπθινθνξηαθψλ δπζθνιηψλ ζηελ 

ζπλέρεηα ηεο Ιεσθ. Θεθηζίαο. Δμαηηίαο ηεο ζπλερνχο ξνήο απφ ηελ νδφ Δζληθήο Αληηζηάζεσο ζα 

δεκηνπξγείηαη δπζθνιία ζηε έμνδν απφ ηελ ζήξαγγα θαη αλακνλή νρεκάησλ εληφο απηήο, γεγνλφο πνπ 

θαζηζηά ηελ θπθινθνξία δπζρεξή θαη επηθίλδπλε. 

6.   Ζ έμνδνο ηεο ζήξαγγαο πξνο Αζήλα γίλεηαη ζην κέζνλ ηνπ πιάηνπο ηεο Ιεσθ. Θεθηζίαο, κε δχν ισξίδεο 

θπθινθνξίαο εθαηέξσζελ. Ιφγσ αιιαγήο ισξίδαο πνπ ζα πξέπεη ελ ζπλερεία λα αθνινπζήζνπλ ηα νρήκαηα 

ζα πξνθαιείηαη επηθίλδπλε θαηάζηαζε κε δηαζηαχξσζε θηλήζεσλ, θίλδπλν αηπρεκάησλ θαη θαζπζηέξεζε ζηε 

ξνή ηεο θίλεζεο ησλ νρεκάησλ. 

7.  Πχκθσλα κε ηε κειέηε ηνπ πνπξγείνπ, θαηά ηε θίλεζε απφ Δζληθήο Αληηζηάζεσο πξνο Ιεσθ. Θεθηζίαο 

πξνβιέπεηαη θίλεζε ζηελ δεμηά ισξίδα κε θαηεχζπλζε αξηζηεξά πξνο Αζήλα θαη αληίζηξνθα θίλεζε ζηελ 

αξηζηεξή ισξίδα γηα ζηξνθή πξνο ηα δεμηά πξνο Θεθηζηά. Ζ ιχζε απηή εληφο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο ζα 

δεκηνπξγεί ζχγρπζε ζε θάπνηνπο νδεγνχο.     

 

      Απφ ηα παξαπάλσ θαη ηελ Ρερληθή Έθζεζε πνπ ζπλνδεχεη ηελ εηζήγεζε, γίλεηαη ζαθέο φηη ε 

πξνηεηλφκελε απφ ην πνπξγείν κειέηε αληί λα επηιχεη ππάξρνληα πξνβιήκαηα,  αληηζέησο δεκηνπξγεί λέα, 

πεξηβαιινληηθά θαη θπθινθνξηαθά, θαζφζνλ ε Ιεσθ. Θεθηζίαο δηαζρίδεη ηνλ Γήκν Φηινζέεο-Ψπρηθνχ θαη 

δπζρεξαίλεη ηελ επηθνηλσλία ησλ δεκνηψλ αληί λα ηελ δηεπθνιχλεη.   

      

      Αληί ηεο πξνηεηλφκελεο κειέηεο, ε Ρ.. πξνηείλεη γηα ηε θαηαζθεπή θφκβνπ ζηελ  Αγ. Βαξβάξα, ηελ 

ιχζε ηεο ππνγεηνπνίεζεο φινπ ηνπ πιάηνπο ηεο Ιεσθ. Θεθηζίαο θαη ηελ πξφβιεςε φισλ ησλ δπλαηψλ 

θηλήζεσλ ζην ζεκεξηλφ επίπεδν. Γειαδή κηα ιχζε ηνπ ηχπνπ ηνπ θφκβνπ Φάξνπ (θαη ηνπ θφκβνπ Θαηεράθε-

Θεθηζίαο), πνπ φλησο επηηξέπεη φιεο ηεο δπλαηέο θηλήζεηο, δηεπθνιχλνληαο ηελ ζχλδεζε ησλ δχν 

Θνηλνηήησλ, ηελ ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ Γεκνηψλ.  

      

     Θαηφπηλ φισλ ησλ αλσηέξσ θαη αθνχ ειήθζεζαλ ππφςε νη απφςεηο ησλ Ππκβνπιίσλ ησλ 

Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ Λένπ Ψπρηθνχ θαη Ψπρηθνχ, θαζψο θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο, πξνηείλεηαη ζηα 

κέιε ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο ε απφξξηςε ηεο Κειέηεο Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ηνπ έξγνπ ηνπ 

Α/Θ Αγ. Βαξβάξαο πνπ πξνσζεί ην πνπξγείν πνδνκψλ Γηθηχσλ & Κεηαθνξψλ. 

Ξαξαθαιψ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

Ζ  Δπηηξνπή Ξνηόηεηαο Εσήο αθνχ έιαβε ππφςε: 

1. Ρελ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, 

2. Ρηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 73  & 75 ηνπ Λ. 3852/2010, 

3. Ρν ππ’ αξηζκ. νηθ.233079/2018 έγγξαθν ηεο Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο, 

4. Ρν ππ’ αξηζκ. 233073/2018 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Ξεξηβάιινληνο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο ηεο 

Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο, 

5. Ρελ κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ Α/Θ Αγ. Βαξβάξαο θαη ηελ Ρερληθή Έθζεζε ηνπ 

γξαθείνπ “ΗΟΗΠ ΝΔ”, ζην νπνίν αλαηέζεθε  ε ππεξεζία ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ ππνβνιή 

πξνηάζεσλ επί ηεο αλσηέξσ κειέηεο, 

κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, 
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ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ 

 

Δθθξάδεη αξλεηηθή άπνςε επί ηεο δηαβηβαζζείζεο κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ πνπξγείνπ 

Κεηαθνξψλ & πνδνκψλ ζρεηηθά κε ηνλ αληζφπεδν θφκβν Αγ. Βαξβάξαο Θεθηζίαο, δηφηη γίλεηαη ζαθέο φηη  

αληί λα επηιχεη ππάξρνληα πξνβιήκαηα, αληηζέησο δεκηνπξγεί λέα, πεξηβαιινληηθά θαη θπθινθνξηαθά, 

θαζφζνλ ε Ιεσθ. Θεθηζίαο δηαζρίδεη ηνλ Γήκν Φηινζέεο-Ψπρηθνχ θαη δπζρεξαίλεη ηελ επηθνηλσλία ησλ 

δεκνηψλ αληί λα ηελ δηεπθνιχλεη.   

Ξαξαπέκπεη ην ζέκα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο. 

 
 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ 1/2019 

 

Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ θαη ππνγξάθεθε απφ ηνλ Ξξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο 

Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο. 

 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ                          ΡΑ ΚΔΙΖ 

 
ΜΟΗΓΑΘΖΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ 

            Γάηνο Γεώξγηνο – Αιθηβηάδεο 
            Καδαξάθεο Γεξάζηκνο – Αιέμαλδξνο 

            Ρξέδνπ Καξία-Διέλε 

            Γειαθνπξίδεο Ησάλλεο 
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ  

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 1εο Ππλεδξηάζεσο ηεο 
Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο Φηινζέεο – Ψπρηθνχ 

ζηηο 30-1-2019 

Τπρηθό,  1-2-2019 

 
 

 

 
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ  

 
 

                  ΞΑΛΡΔΙΖΠ  ΜΟΗΓΑΘΖΠ 

ΑΔΑ: 6Θ30ΩΗ8-ΝΨΠ
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