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(απόζπαζκα από ην πξαθηηθό ηεο 4 ηρ Σακηική ζςνεδπίαζηρ ηην
Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Σπάησλ – Λνύηζαο ηνπ Γήκνπ Σπάησλ – Αξηέκηδνο)

7-3-2017, ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο

ΘΔΜΑ: Λήςε απόθαζεο, ππνβνιήο πξόηαζεο γηα ηελ Αλαδηνξγάλσζε ησλ Αζηηθώλ Σπγθνηλσληώλ Γήκνπ
Σπάησλ Αξηέκηδνο – Αίηεζε Γεκηνπξγίαο Νέαο Λεσθνξεηαθήο Γξακκήο (Σηαζκόο Κάληδαο - Σπάηα) ηνπ
ΟΑΣΑ .
Σηα Σπάηα ζήκεξα, ηελ 7 ηνπ κελόο ΜΑΡΣΗΟΤ
ηνπ έηνπο 2017 εκέξα ΣΡΗΣΖ
θαη ώξα 20,30
κ.κ ζηελ Αίζνπζα Σπλεδξηάζεσλ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Σπάησλ – Λνύηζαο ηνπ Γήκνπ Σπάησλ –
Αξηέκηδνο, ζπλήιζε ζε Ταθηηθή ζπλεδξίαζε ην Σπκβνύιην ηεο Γεκνηηθήο Σπάησλ – Λνύηζαο ηνπ Γήκνπ
Σπάησλ – Αξηέκηδνο ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζ: 6160/3-3-17 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνηηθήο
Κνηλόηεηαο Σπάησλ – Λνύηζαο θνπ Καηζνύιε Πέηξνπ ηνπ Βαζηιείνπ, πνπ επηδόζεθε λόκηκα κε απνδεηθηηθό
ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ηηο δ/μεηο ηνπ άξζξνπ 75, Ν.3852/2010.
Γηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν έληεθα (11) μελών βξέζεθαλ παξόληα ηα
παξαθάησ οκηώ (8 ) κέιε ήηνη:
Παπόνηερ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Καηζνύιεο Πέηξνο ηνπ Βαζηιείνπ
Παπνπηζάθεο Νηθόιανο ηνπ Δκκαλνπήι
Φξαγθνπ Διέλε ηνπ Γεσξγίνπ
Μπίκπηδα Δπγελία ηνπ Γεσξγίνπ
Σηάκνπ Βαζίιεηνο ηνπ Πέηξνπ
Αξβαληηίδνπ Αηθαηεξίλε ηνπ Αζηέξηνπ
Κνπινρέξεο Ηιίαο ηνπ Γεσξγίνπ
Μάξθνπ Γήκεηξα ηνπ Βαζηιείνπ

Πξόεδξνο Σ/ιηνπ Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο
Μέινο Σ/ιηνπ Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο
« «
« «
« «
« «
« «
« «
« «
« «
« «
« «
« «
« «

Απόνηερ
1. Καηζνύιε Καιιηόπε ηνπ Γεσξγίνπ
Μέινο Σ/ιηνπ Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο
2. Σθηαδαξέζεο Γεξάζηκνο ηνπ Γεσξγίνπ
« «
« «
3. Μσξαθέαο Κπξηάθνο ηνπ Νηθνιάνπ
« «
« «
Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ θα Κοςλοσέπη Μαπία, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ 337/14
Απόθαζε Γεκάξρνπ. Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη απαξηία ,ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξίαζεο.
Eηζεγνύκελε επί ηνπ 1ος θέμαηορ ηηρ εκηόρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, ε θα Φξάγθνπ Διέλε
Μέινο ηνπ Σ/ιηνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Σπάησλ αλαθέξεη ηα εμήο: Σύκθσλα κε : α.Νόκνο 3852/2010 ,
β. Νόκνο 4071/2014 γ.Δγθύθιην 49 ΥΠΔΚΑ Αξ. Πξση. 74572 από 29-12-2010 δ.Νόκνο 3920/2011, ε. ΟΑΣΑ
Αξ.Πξση. 15867/ΓΔΓΣΔ/ΓΙΣΛ από 03-11-2011 , ζη.ΟΑΣΑ Αξ. Πξση. 16320 /ΓΔΓ ΣΔ/ ΓΙΣΛ από 15-11-2011
δ. ΟΑΣΑ Αξ.Πξση. 16855/ΓΔΓΣΔ/ΓΙΣΛ από 28-11-2011,ε. Απόθαζε 38/2012 Σπκβνπιίνπ Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο
Σπάησλ ζ.Δπηζηνιή Γηακαξηπξίαο Γεκνηώλ αξ. πξση.34192 από 22/10/2012 η. Απόθαζε 27/2014 Σπκβνπιίνπ
Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Σπάησλ , ζρεηηθά ην Σπκβνύιην Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Σπάησλ έρεη δηθαίσκα λα εθθέξεη
γλώκε γηα: α.Τελ θπθινθνξία θαη ηε ζπγθνηλσλία ηεο πεξηνρήο ηεο δεκνηηθήο θνηλόηεηαο. β.Τελ εμέηαζε γεληθώλ
ή εηδηθώλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηνπο θαηνίθνπο θαη ηελ πεξηθέξεηα ηεο δεκνηηθήο θνηλόηεηαο Σπάησλ.
2. Σύκθσλα κε ην (δ) ζρεηηθό, ηξνπνπνηήζεθε ε δηαδξνκή ηεο Λεσθνξεηαθήο Γξακκήο 319 (Σηαζκόο Γνπθίζζεο
Πιαθεληίαο - Σπάηα) ηνπ ΟΑΣΑ. Τν ελ ιόγσ δξνκνιόγην, κεηνλνκάζηεθε ζε «319 Σηαζκόο Γνπθίζζεο Πιαθεληίαο
– Σπάηα -Δθπησηηθό ρσξηό». Η δηαδξνκή θαη ν ηύπνο ηνπ δξνκνινγίνπ, ηξνπνπνηήζεθε ζε δξνκνιόγην θπθιηθήο
κνξθήο, «ώζηε λα δηέξρεηαη πεξηκεηξηθά, ηνπ ρώξνπ ηνπ Δθπησηηθνύ ρσξηνύ». 3.Η ηξνπνπνίεζε ηεο Λεσθ.
γξακκήο 319 (Σηαζκόο Γνπθίζζεο Πιαθεληίαο - Σπάηα - Δθπησηηθό ρσξηό), κπνξεί λα ελέηαμε έλα επηπιένλ
ηκήκα ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο Γεκνηηθήο ελόηεηαο Σπάησλ ζην ζρεδηαζκό ηεο, όκσο απμήζεθε ππέξκεηξα
ρηιηνκεηξηθά ε δηαδξνκή, ν ρξόλνο ζύλδεζεο κε ηελ Αζήλα (κε ηελ παξάθακςε ζηελ ιεσθόξν Μαξαζώλνο),
θαζώο θαη ν αξηζκόο ησλ επηβαηώλ. Σε εκέξεο θαη ώξεο, πνπ παξαηεξείηαη αύμεζε ηεο πξνζέιεπζεο επηζθεπηώλ
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ζην Δθπησηηθό ρσξηό, ε ρξήζε ηνπ δξνκνινγίνπ 319, γίλεηαη πην δπζρεξήο γηα ηνπο θαηνίθνπο ησλ Σπάησλ. Απηό
γίλεηαη ιόγσ ηεο κεγάιεο αύμεζεο ησλ επηβαηώλ θαη ηεο θαζπζηέξεζεο ηνπ δξνκνινγίνπ, εμαηηίαο ηεο
παξάθακςεο ηνπ ζην Δθπησηηθό ρσξηό, όπνπ ππάξρεη απμεκέλε θίλεζε ζηνπο δξόκνπο θαη απμεκέλε επηβίβαζε
επηζθεπηώλ.
4.Ο Γήκνο καο εμαηηίαο ησλ αλσηέξσ, πξνέβεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΟΑΣΑ, ζε ζρεδηαζκό γηα ηελ
αλαδηνξγάλσζε/ αλαβάζκηζε ησλ Αζηηθώλ ζπγθνηλσληώλ, ζηελ πεξηνρή καο. Σε κηα δύζθνιε νηθνλνκηθή
ζπγθπξία, ε ρξήζε αλαβαζκηζκέλσλ Αζηηθώλ ζπγθνηλσληώλ, ζα βνεζήζεη ζηελ εμνηθνλόκεζε ρξεκάησλ θαη
ρξόλνπ από ηνπο ζπλδεκόηεο καο. Έλαο κεγάινο αξηζκόο ζπκπνιηηώλ καο εξγάδεηαη ζηε Αζήλα θαη βιέπεη σο
κνλαδηθή ιύζε ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ «νηθνλνκηθή αηκνξξαγία», εμαηηίαο ησλ εμόδσλ κεηαθίλεζεο ζηελ εξγαζία
ηνπ, ηελ αλαβάζκηζε ησλ Αζηηθώλ ζπγθνηλσληώλ.
5.Δλώ ππάξρεη ζπλερή θαη αγαζηή ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ καο κε ηελ δηνίθεζε ηνπ ΟΑΣΑ, δελ έρεη επηηεπρζείπινπνηεζεί θαλέλαο από ηνπο κέρξη ηώξα θνηλνύο ζρεδηαζκνύο καο. Δπεηδή όκσο νη δηακαξηπξίεο ησλ
ζπκπνιηηώλ καο απμάλνληαη θαηαθόξπθα, αλαγθαηεί ε δεκηνπξγία άκεζα λέαο ιεσθνξεηαθήο γξακκήο, πνπ ζα
ζπλδέεη απεπζείαο ηελ πόιε ηελ πόιε ησλ Σπάησλ, κε ηνλ Σηαζκό Πξναζηηαθνύ ζηελ Κάληδα.
6. Η αλσηέξσ πξνηεηλόκελε λέα ιεσθνξεηαθή γξακκή, ζα κπνξνύζε λα ιεηηνπξγήζεη δνθηκαζηηθά γηα έλα(1)
εμάκελν θαη λα επαλαμηνινγεζεί ε δηαηήξεζε ηεο, κεηά ην πέξαο ηνπ ελ ιόγσ εμακήλνπ.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαιώ ην Τνπηθό Σπκβνύιην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Σπάησλ – Λνύηζαο γηα ηελ :
α) Λήςε απόθαζεο θαη ηελ δηαβίβαζή ηεο πξνο ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, κε πξόηαζε άκεζεο
ιεηηνπξγίαο λέαο ιεσθνξεηαθήο γξακκήο, πνπ ζα ζπλδέεη απεπζείαο ηελ πόιε ησλ Σπάησλ κε ηνλ Σηαζκό
Πξναζηηαθνύ, ζηελ Κάληδα.
β.Τελ άκεζε επαθή κε ηε δηνίθεζε ηνπ ΟΑΣΑ, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλσηέξσ πξόηαζεο.
ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΑΣΩΝ –ΛΟΤΣΑ αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο θ.
Φξάγθνπ Διέλεο θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Πξνηείλεη πξνο ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην, ηελ άκεζε επαθή κε ηε
δηνίθεζε θαζώο θαη ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ ΟΑΣΑ, γηα ηελ άκεζε ιεηηνπξγία λέαο ιεσθνξεηαθήο
γξακκήο, πνπ ζα ζπλδέεη απεπζείαο ηελ πόιε ησλ Σπάησλ κε ηνλ Σηαζκό Πξναζηηαθνύ, ζηελ Κάληδα.
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 12 /2017
Πξνο ην ζθνπό απηό ζπληάρζεθε ε απόθαζε απηή από ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ:
Ο

ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ

ΜΔΛΖ

ΚΑΣΟΤΛΖ ΠΔΣΡΟ
Παπνπηζάθεο Νηθόιανο ηνπ Δκκαλνπήι
Φξάγθνπ Διέλε ηνπ Γεσξγίνπ
Μπίκπηδα Δπγελία ηνπ Γεσξγίνπ
Σηάκνπ Βαζίιεηνο ηνπ Πέηξνπ
Αξβαληηίδνπ Αηθαηεξίλε ηνπ Αζηέξηνπ
Κνπινρέξεο Ηιίαο ηνπ Γεσξγίνπ
Μάξθνπ Γήκεηξα ηνπ Βαζηιείνπ
ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΚΑΣΟΤΛΖ ΠΔΣΡΟ
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