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Θέµα: Παραχώρηση τµήµατος Στρδου «ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ Α’»
Αξιότιµε κ. Υπουργέ,

Όπως είναι γνωστό, η µέχρι σήµερα σταδιακή παραχώρηση τµηµάτων του
παραπάνω στρδου, δίχως στρατηγικό σχεδιασµό, αποτέλεσε αντικείµενο εύλογης
κριτικής στο παρελθόν όπως φαίνεται και από τα συνηµµένα.
Παρότι στο πρόσφατο παρελθόν, παραχωρήθηκαν σηµαντικά τµήµατα του
Στρδου στο ∆ήµο Χαϊδαρίου, δεν υπήρξε µέριµνα από τον δήµο για διασφάλιση
της αναγκαίας λύσης σύνδεσης

των ακραίων στο

ΓΠΣ Χαϊδαρίου (ΦΕΚ

255∆/1985) οδών ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ και ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ (ΡΙΜΙΝΙ), ενδεχοµένως
και λόγω αδιαφανών πολεοδοµικών επιλογών, στην αποτροπή (κλείσιµο
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ προς ανατολικά) των οποίων, ως ∆ηµοτική Κίνηση, συµβάλλαµε
καθοριστικά.
Στο ΦΕΚ 921∆/2003, µε το οποίο εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Αττικής η
πολεοδοµική µελέτη στη ΠΕ3 (ΟΤ Γ451) του Άνω ∆άσους και η τροποποίηση στα
όρια του σχεδίου, αποτυπώθηκε η θέληση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Χαϊδαρίου,
κατά την περίοδο έκδοσης του, για επέκταση της προβλεπόµενης από το ΦΕΚ
255∆/1985 (Έγκριση Πολεοδοµικής Μελέτης Άνω ∆άσους του ∆ήµου Χαϊδαρίου)
οδού 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ έναντι του ΟΤ Γ450, και εντός των ορίων του στρδου,
δίχως όµως σύνδεση – προέκταση των καθέτων οδών (ΠΑΛΑΜΑ, ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ,
Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ ) µεταξύ των οδών ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ και 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ και
χωρίς

ενδεχόµενη

ανακουφιστική

σύνδεση

των

οδών

Όλες οι επιστολές µας αναρτώνται στο blog της Κίνησης

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ-

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ, (περιµετρικά του ΓΠΣ Χαϊδαρίου)
Προκειµένου να υλοποιηθούν τα παραπάνω ΦΕΚ κρίνουµε σκόπιµο να έχει
ο ∆ήµος Χαϊδαρίου τη σύµφωνη γνώµη του ΥΕΘΑ για την αρχική διάνοιξη (ΦΕΚ
255∆/1985) και την επέκταση (ΦΕΚ 921∆/2003) της οδού 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ,
έναντι των ΟΤ Γ450 και ΟΤ Γ451(νέο) αντίστοιχα, επειδή αυτή βρίσκεται εντός της
ιδιοκτησίας του ΤΕΘΑ, που πρόσφατα απ’ ότι γνωρίζουµε ανακοινώθηκε η
παραχώρηση του κατά χρήση στο ∆ήµο Χαϊδαρίου από την προηγούµενη
κυβέρνηση,

προκειµένου

να

συµπεριλάβει

τις

αναγκαίες

εργασίες

στην

ανακοινωθείσα υπό σύνταξη µελέτη του ∆ήµου για την αξιοποίηση της
παραχωρηµένης έκτασης.
Η παραπάνω σύµφωνη γνώµη σας, είναι αναγκαία προκειµένου αφενός να
δοθεί οριστική κυκλοφοριακή λύση στη σύνδεση του Άνω ∆άσους και των
αθλητικών εγκαταστάσεων του, µε το κεντρικό µέρος της πόλης, το Νοσοκοµείο
Αττικόν και τις περιοχές Γρηγορούσας και Περιστερίου, και αφετέρου λόγω της
επικείµενης χορήγησης όρων δόµησης στο ΟΤ Γ451 (ΦΕΚ 921∆/2003)

να

αντιµετωπιστεί η δόµηση εντός των ιδιοκτησιών του ΟΤ ως να έχουν µέτωπο
(οικοδοµική και ρυµοτοµική γραµµή) στις παράλληλες οδούς ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ
και 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ και όχι µόνο στη ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ, η οποία θα
προκαλούσε αντιµετώπιση της πλευράς προς το στρδο ως όµορη ιδιοκτησία µε
επακόλουθο την αντιαισθητική κατασκευή τοίχων ύψους ίσως και 7,5µ χωρίς
ανοίγµατα, προς την πλευρά της έκτασης του στρδου.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε για τις ενέργειες σας και την έγκριση
κατασκευής της οδού 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, για την επίλυση των προβληµάτων που
αναφέρθηκαν παραπάνω.
για την ∆ηµοτική Κίνηση
∆ηµήτρης Βίτσας

επικεφαλής της ∆.Κ
Συνηµµένα αποστέλλονται :
α) ΦΕΚ 255∆/1985
β) ΦΕΚ 921∆/2003
γ) Πολεοδοµικός Χάρτης Χαϊδαρίου
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