
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ, ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ 

 
Σφντομα κα ξεκινιςει θ καταςκευι υπόγειου χϊρου ςτάκμευςθσ ςτθν πλατεία Ευτζρπθσ (ΗΣΑΠ), 
χωρθτικότθτασ 273 κζςεων. 
 
Η άδεια από τθν πολεοδομία εκδόκθκε ςτο τελευταίο δθμοτικό ςυμβοφλιο (8/12/15) θ παράταξθ Πατοφλθ 

ενζκρινε και τισ κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ που κα ιςχφουν για τα ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ που κα διαρκζςουν οι 
εργαςίεσ καταςκευισ. 
 
Η ανάγκθ χϊρου ςτάκμευςθσ για το εμπορικό κζντρο τθσ πόλθσ είναι υπαρκτι αλλά θ Δθμοτικι Αρχι επζλεξε 

τθ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΛΥΣΗ: 
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ, αφοφ ς’ ζνα ιδθ κυκλοφοριακά αδιάβατο τισ ϊρεσ αιχμισ κα προςτεκεί ο φόρτοσ των 
αυτοκινιτων που κα μπαινοβγαίνουν ςτο πάρκινγκ, επιβαρφνοντασ τθν ατμόςφαιρα και υποβακμίηοντασ κι 
άλλο τθ ηωι των κατοίκων του κζντρου. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, αφοφ οι πολίτεσ ταυτόχρονα κα χρθματοδοτιςουν ουςιαςτικά το κζρδοσ του εργολάβου για 
τα επόμενα 29 χρόνια, ενϊ το όφελοσ του Διμου από τθν παραχϊρθςθ του κοινόχρθςτου χϊρου τθσ 
πλατείασ δεν θα ξεπερνά τα 2000-3000€ το μήνα  για όλο το παραπάνω χρονικό διάςτθμα. 
 

ΕΜΠΟΡΙΚΑ, αφενόσ κατά τθ 2ετία των ζργων, όπου ςτα καταςτιματα περιμετρικά τθσ πλατείασ θ 
πρόςβαςθ κα γίνεται μζςω πεηοδρομίου πλάτουσ 1.25 μ. μζχρι 1.75μ. το πολφ αλλά και ςτα υπόλοιπα 
καταςτιματα θ επιςκεψιμότθτα κα μειωκεί αφοφ πρακτικά το κζντρο κα είναι αδιάβατο ςτισ ϊρεσ αιχμισ και 
αφετζρου, μετά τθ δθμιουργία του γκαράη γιατί παρά το αντίκετα επιδιωκόμενο αποτελεςμα η 
επιςκεψιμότητα θα μειωθεί ςτο εμπορικό κζντρο λόγω τθσ αυξθμζνθσ δυςκολίασ προςβαςιμότθτασ κατά τισ 
ϊρεσ αιχμισ. 
 

Πζρα από τα παραπάνω, θ δθμοτικι αρχι, κατά τθ γνϊμθ μασ, διαπράττει «ζγκλθμα» ςε βάροσ τθσ πόλθσ.  
 Αλλοιϊνει τον παραδοςιακό χαρακτιρα τθσ μετατρζποντασ το εμπορικό κζντρο ςε ανοιχτό Mall που 

με τίποτα δεν  ςυνδζεται με τθν ιςτορία τθσ. 
 Υποχρεϊνει και τουσ λιγοςτοφσ κατοίκουσ του κζντρου ςε φυγι εξ αιτίασ τθσ κυκλοφοριακισ 

αςφυξίασ, τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ και τθσ θχορφπανςθσ από τθν ανεξζλεγκτθ μζχρι τϊρα 
επζκταςθ των καταςτθμάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ. 

 Συμβάλλει μελλοντικά  ςτθν καταςτροφι τθσ πλατείασ Εκνικισ Αντίςταςθσ με τθν ζλευςθ του μετρό. 
 Αγνοεί επιδεικτικά τθ διεκνι ςφγχρονθ τάςθ για καταςκευι υπόγειων χϊρων ςτάκμευςθσ 

περιμετρικά και όχι μζςα ςτα κζντρα των πόλεων. 
 Εξυπθρετεί τελικά εργολαβικά ςυμφζροντα αντί να αυξιςει τα ζςοδα του Διμου. 

 

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΑΜΕ 
 Το οικόπεδο Παναγόπουλου που δόκθκε τελικά με το πρόςχθμα τθσ ζλλειψθσ χρθμάτων ςε ιδιωτικά 

ςυμφζροντα 

 Το γυμναςτήριο του Σπ. Λοφη με προχπόκεςθ να λειτουργιςει ςτθ επιφάνει ζνα ςφγχρονο 
γυμναςτιριο 

 Και πάνω από όλα το οικόπεδο ΙΓΕ ςτην Κηφιςίασ που ιδθ, ςτθν πράξθ, λειτουργεί εδϊ και πολλά 
χρόνια ςαν δθμοτικόσ χϊροσ ςτάκμευςθσ 

 Εξαςφάλιςθ κρατικισ (π.χ Διμοσ Ν. Ιωνίασ) ι τραπεηικισ χρθματοδότθςθσ και  

 ΟΧΙ ΧΑΡΑΤΣΩΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ για να κερδίηουν 
ςυγκεκριμζνα εργολαβικά ςυμφζροντα. 

 

Αν θ Δθμοτικι Αρχι του κ. Πατοφλθ αναλογιςκεί τισ ευκφνεσ τθσ απζναντι 

ςτθν ιςτορία και το μζλλον αυτισ τθσ πόλθσ ΑΣ ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
όςο είναι καιρόσ. 
 

Αν δεν το κάνει Η ΜΟΝΗ ΔΥΝΑΜΗ που μπορεί να τθν ςταματιςει είναι θ 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ που 
ςζβονται τθν πόλθ τουσ και δεν κα τθν αφιςουν να γίνει βορά ςε ακζμιτεσ 
πολιτικζσ φιλοδοξίεσ και  εργολαβικά ςυμφζροντα. 

 


