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Από το πρακτικό της   9-2-2012 συνεδρίασης του συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας Ροδοπόλεως.
Σήμερα 9-2-2012   ημέρα Πέμπτη  και ώρα  16.00 μ.μ.το Συμβούλιο συνήλθε σε 
συνεδρίαση, δημοσία ,  στο γραφείο της δημοτικής Κοινότητας Ροδοπόλεως του 
Δήμου Διονύσου , ύστερα από την με αριθ.  32/2-2-2012 έγγραφη πρόσκληση 
του Προέδρου της δημοτικής κοινότητας Ροδοπόλεως , που δημοσιεύθηκε στον 
πίνακα ανακοινώσεων της δημοτικής Κοινότητας  και επιδόθηκε σε κάθε  ένα 
σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 88 του Ν. 3852/10 , για τη 
συζήτηση και διατύπωσης πρότασης στα κατωτέρω  θέματα της ημερήσιας 
δ/ξης:
Θέμα 1ο: Προτάσεις για το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας.     
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης  αυτής ο Πρόεδρος του συμβουλίου της 
δημοτικής Κοινότητας είπε ότι σε σύνολο πέντε [5] μελών  ήταν από τους 
συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας  :
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
1] Κλεφτάκης  Βασίλειος                                   Ουδείς
2] Κόκκαλης Εμμανουήλ
3] Ξανθός Ιωάννης
4] Πολύζου Δήμητρα
5] Θεοδώρου Ευαγγελία
Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από την υπάλληλο του Δήμου κ. 
Ευφροσύνη Μάμαλη.
  Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας ύστερα από την 
διαπίστωση  της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
Για το 1ο εντός ημερήσιας διάταξης  θέμα ο Πρόεδρος είπε τα εξής: 
Η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου   με το υπ΄αριθ. 2656/31-01-
2012 έγγραφό της,  μας γνώρισε ότι ο Οργανισμό Αθήνας έχει εκπονήσει το νέο 
Ρυθμιστικό Σχέδιο όπου περιλαμβάνονται και προτάσεις που αφορούν και το 
Δήμο μας.
Οι προτάσεις με τους χάρτες και με το σχέδιο Νόμου έχουν αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του Οργανισμού , απ΄ όπου μπορούμε να λάβουμε τις σχετικές 
πληροφορίες.
Ιδιαίτερα για την περιοχή μας αφορούν τα άρθρα 9 έως 12 του Νομοσχεδίου.



 Τo συμβούλιo της   Δημοτικής μας   Κοινότητας   στα πλαίσια της παρ. 2 του 
άρθρου 83 του Ν. 3852/10 θα πρέπει να  διατυπώσει τις προτάσεις του και να 
τις διαβιβάσει   προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  η οποία στη συνέχεια  στα 
πλαίσια της  παρ. Βii του άρθ. 73 του Ν. 3852/10 θα διαμορφώσει την εισήγησή 
της προς το Δημοτικό  Συμβούλιο για την έκδοση της σχετικής απόφασης.
    Για την Δημοτική Κοινότητα Ροδόπολης ο Πρόεδρος  προτείνει   τα εξής:
1) Η Δημοτική Κοινότητα Ροδόπολης οπωσδήποτε μέσα από το Ρυθμιστικό 
Σχέδιο της Αθήνας θα πρέπει να λύσει το χρόνιο  πρόβλημα του οικιστικού, 
με την αναγνώριση του σχεδίου διανομής των κτηνοτρόφων και την 
οριστική πολεοδόμηση  μέσα από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο , το οποίο 
θα πρέπει να επεκταθεί και στις υπόλοιπες περιοχές όπου δεν υπάρχουν 
δασικές εκτάσεις.
2) Τροποποίηση των ζωνών προστασίας Πεντελικού [ ΦΕΚ 755/1/1988 ]  Α 
& Β , σε ζώνη Γ, ώστε κληροτεμάχια και αγροτικοί κλήροι , να εντάσσονται 
στον  Γενικότερο Πολεοδομικό Σχεδιασμό του Δήμου.
3) Ο οικισμός της ΠΑΛΑΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΑΣ  προϋπάρχει του 1923 και σύμφωνα 
με την απογραφή του 1970 του Υπουργείου Εσωτερικών προϋπάρχει του 
1883, συνεπώς πρέπει να αναγνωριστεί ως υφιστάμενος όπως το λέει και η 
υπ΄αριθ. 16545/24-11-1997  απόφαση του Νομάρχη ώστε να ενταχθεί στον 
Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό του Δήμου.
4) Ανάδειξη και προστασία των δασικών εκτάσεων όπως θα 
οριστικοποιηθούν από τους δασικούς χάρτες και με τον καθορισμό των 
ειδικών διαδρομών και ειδικών χώρων αναψυχής.
5) Πρόβλεψη και χάραξη περιφερειακού δρόμου στις Δημ. Κοινότητες 
Ανατολικά και Βόρεια των Δημ. Κοινοτήτων Διονύσου – Ροδόπολης-
Σταμάτας – Αγ. Στεφάνου ώστε να συνδέονται με την Εθνική Οδό Αθηνών – 
Λαμίας. 
 Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι δημοτικοί συμβουλοι κ. Κανατσούλης, κ. 
Τσούκας & κα.  Ταουξή καθώς επίσης και ο Σύμβουλος του Δήμου κ. Ουρανός οι 
οποίοι έδωσαν διευκρινήσεις για το Ρυθμιστικό Σχέδιο.
Η σύμβουλος της Δημ. Κοινότητας κ. Ε. Θεοδώρου με αφορμή το θέμα της 
σημερινής συνεδρίασης , τις προτάσεις για το Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της 
Αθήνας , θα ήθελε να τονίσει την άμεση ανάγκη να βρεθεί λύση στο πρόβλημα 
που ταλανίζει τη Δημοτική Κοινότητα Ροδόπολης εδώ και πολύ καιρό. Είναι 
απαραίτητο η Δημοτική μας Κοινότητα να ενταχθεί στο σχέδιο ούτως ώστε οι 
κάτοικοι της περιοχής μας να μπορούν να οικοδομήσουν συμβάλλοντας 
κατ΄αυτό τον τρόπο στην ανάπτυξη της Ροδόπολης.
Ζητά λοιπόν από το Δήμαρχο και τους αρμόδιους αντιδημάρχους να  γίνει 
ενημέρωση  για τις ενέργειές τους αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα 
εντείνοντας παράλληλα τις προσπάθειές τους ώστε το εν λόγω θέμα να επιλυθεί 
όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
  Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το συμβούλιο ύστερα από διαλογική  συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του :



1] Την εισήγηση του Προέδρου
2] Τις διατάξεις  του άρθ. 83 παρ. 2 του Ν.  3852/2010 
3] Το υπ΄αριθ. 2656/31-01-2012 έγγραφο της Ποιότητας Ζωής του Δ.Διονύσου
                         Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α
Συμφωνεί με τις προτάσεις του Προέδρου  που αναφέρθηκαν στο 
εισηγητικό μέρος της παρούσης απόφασης. 
Η σύμβουλος κα. Δ.Πολύζου συμφωνεί με την εισήγηση  του Προέδρου και 
επιπροσθέτως καταθέτει  έγγραφο  του συνδυασμού ‘’ Συμμαχία για τον Πολίτη ‘’ 
με τις παρακάτω προτάσεις:

Αξιότιμε Κύριε /α Πρόεδρε, 
΄Ερχεται σήμερα για συζήτηση στη Δημοτική μας Κοινότητα το Ρυθμιστικό Σχέδιο 
Αθήνας/Αττικής με τον τίτλο « Σχέδιο Νόμου ΡΣΑ Αθήνας / Αττικής 2021- Οκτώβριος 2011 » .
Για ένα τέτοιο μεγάλο και κεφαλαιώδες για την περιοχή μας θέμα δυστυχώς η Δημοτική Αρχή 
αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά κατώτερη των προσδοκιών ακόμη και το πλέον πιστών της 
υποστηρικτών.

  Α. Ο Δήμος Διονύσου, οι Δημοτικές Κοινότητες και το ΡΣΑ/2021

Οι Δημοτικές Κοινότητες καλούνται χωρίς καμιά πληροφορία, χωρίς καμιά γνώση, χωρίς 
καμιά προετοιμασία να καταθέσουν, με την απουσία των Πολιτών, προτάσεις για ένα σύνολο 
στόχων, κατευθύνσεων πολιτικής, προτεραιοτήτων, προγραμμάτων και μέτρων, που 
προβλέπονται από το νόμο και θεωρούνται ως αναγκαίες για τη χωροταξική, πολεοδομική και 
οικιστική οργάνωση της Αττικής και την προστασία του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της αρχής 
της βιώσιμης ανάπτυξης.

Έτσι όπως μεθοδεύσατε την εξέλιξη αυτής της διαδικασίας, ποιος από εμάς και «εν ονόματι 
ποίου», μπορεί σήμερα να έχει ουσιαστικές προτάσεις, να θέσει στόχους, να προτείνει 
κατευθύνσεις και μέτρα που αναφέρονται:

· Στην προστασία, αποκατάσταση, αναβάθμιση και ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος και του τοπίου της Αττικής, καθώς και στην αντιμετώπιση της ρύπανσης;

· Στην κοινωνικοοικονομική ανασυγκρότηση του περιφερειακού χώρου, κυρίως με τη 
δημιουργία βιώσιμων αναπτυξιακών ενοτήτων σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο;

· Στη διάρθρωση του οικιστικού δικτύου;

· Στη χωροταξική δομή και οργάνωση των τομέων παραγωγής;

· Στη χωρική διάρθρωση των βασικών δικτύων και υπηρεσιών μεταφορικής,

· τεχνικής, διοικητικής και κοινωνικής υποδομής;

· Στην πολεοδομική δομή των πόλεων μας;

· Στην πολιτική γης και κατοικίας;



· Στο σχεδιασμό περιοχών ή ζωνών ειδικού ενδιαφέροντος ή ειδικών προβλημάτων;

Μπορούμε να δώσουμε προτάσεις για:

· Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης;

· Στρατηγικό Σχέδιο;

· Χωροταξική Οργάνωση – Αναπτυξιακοί Πόλοι;

· Χωρικές Ενότητες;

· Προστασία και Αναβάθμιση Περιβάλλοντος;

· Πολιτισμός και Αττικό Τοπίο;

· Οργάνωση Παραγωγικών Δραστηριοτήτων;

· Υποδοχείς Δευτερογενών / Τριτογενών Δραστηριοτήτων

· Μέσα Σταθερής Τροχιάς;

· Βασικό Οδικό Δίκτυο;

Δυστυχώς, η Δημοτική Αρχή πιστεύει ότι, μια απλή καταγραφή προβλημάτων εξαντλεί, 
«εξυπηρετεί» τη δημοκρατική της ευαισθησία για συμμετοχικές διαδικασίες των Πολιτών. Στην 
ουσία, πρόκειται για μια «βαλβίδα αποφυγής» της πίεσης, που μπορεί να της ασκηθεί και ένα 
καλό άλλοθι περί συμμετοχής των Πολιτών.

Αυτές είναι επικίνδυνες πολιτικές, που μπορεί να φέρουν σε αντιπαράθεση κοινωνίες και 
ενότητες Πολιτών.

Β. Η διαχρονική στάση του Κράτους απέναντι στους Πολίτες

Διαχρονικά, η Κεντρική Εξουσία μιλάει για ανάληψη ριζοσπαστικών πρωτοβουλιών και ένα 
κράτος που σέβεται, στηρίζει και προστατεύει τον πολίτη, για ένα κράτος που υπηρετεί το 
δημόσιο συμφέρον. Βάζει στόχους για την ανασυγκρότηση του κράτους που θα ανακτήσει την 
εμπιστοσύνη των πολιτών και θα πείσει ότι, μπορεί να διαχειριστεί έντιμα και αποτελεσματικά 
τα χρήματα του ελληνικού λαού, να διευκολύνει την παραγωγή και τη δίκαιη διανομή του 
πλούτου.

Αν όλα αυτά δεν μας γεμίζουν θλίψη, τουλάχιστον μας «ευθυμούν» στις πραγματικές 
δύσκολες ημέρες, που περνά η Πατρίδα μας και οι Έλληνες Πολίτες.

Από το 1985 (ΡΣΑ Γ. Πέτσου) μέχρι και σήμερα έχουν δοθεί στη δημοσιότητα και σε δημόσια 
διαβούλευση αρκετά Ρυθμιστικά Σχέδια. Όλα αυτά ήταν για τα «μάτια του κόσμου» και για να 
δείξουν ότι, κάτι κάνουν για την Αττική στην οποία κατοικούν περίπου 6 στους 10 Έλληνες 
Πολίτες.



Μεγάλα τα προβλήματα, μεγάλες οι πιέσεις, μεγάλα τα συμφέρονται. Αυτό το τρίπτυχο κανένα 
Κράτος, καμιά Κεντρική Εξουσία δεν είχε τη δύναμη να το προσπεράσει, γιατί είναι «Πολλά τα 
λεφτά….. Πολίτη μου».

Να θυμίσουμε τα ΒΙΠΑ, τους νόμους για την προστασία της Πεντέλης και της Πάρνηθας; Το 
αλαλούμ με τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια; Τα σχέδια πόλης, που σε πολλές περιοχές από 
την εποχή του αείμνηστου Τρίτση προσπαθούν να τεθούν σε εφαρμογή; 

Πρόσφατα με το νόμο «Καλλικράτης», που η Δημοτική μας Παράταξη σε αντίθεση με άλλες 
Παρατάξεις υποστήριξε, είδε κανείς από εμάς, κατάλαβαν οι Πολίτες της Αττικής κάποια 
αλλαγή;Τι έγινε με τη Μητροπολιτική Περιφέρεια; Τι λέει γι’ αυτήν ο «Καλλικράτης»; Γιατί δεν 
εφαρμόστηκαν, άρθρα 210 – 212 του 5ου Μέρους του νόμου;

Η Δημοτική μας Παράταξη, παρά την κριτική που άσκησε στα προηγούμενα κεφάλαια του 
παρόντος, θα συνδράμει με προτάσεις της για το ΡΣΑ και θα συμμετάσχει σε όποιες και όσες 
Κινήσεις, Συμβούλια, Συγκεντρώσεις και Ενημερώσεις γίνουν.

Γ. Ο Δήμος Διονύσου και το ΡΣΑ Αθήνας / Αττική 2021

Όπως είναι γνωστό, ο Δήμος Διονύσου και οι υπαγόμενες σε αυτόν Δημοτικές Κοινότητες 
αποτελούν τη Χωρική Υποενότητα Βόρειας Αττικής.

Η Χωρική Υποενότητα Βόρειας Αττικής χαρακτηρίζεται από σημαντικούς φυσικούς και 
παραγωγικούς πόρους, που συνεισφέρουν στη βιωσιμότητα του συνόλου της Αττικής. 
Συγκριτικά, περιλαμβάνει τα μεγαλύτερα μεγέθη γεωργικών εκτάσεων, ενώ η διάρθρωση των 
λειτουργιών της καθορίζεται από την γραμμική ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων κατά 
μήκος του εθνικού οδικού άξονα.

Σε αυτή την Υποενότητα, με το ΡΣΑ προάγεται η περιβαλλοντική και οικονομική αειφορία, με 
κύριους άξονες την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, καθώς και την ανάδειξη του διεθνούς 
ακτινοβολίας δικτύου πολιτιστικής κληρονομιάς που διαθέτει, σε συνδυασμό με την 
προστασία και ανάδειξη του Αττικού και του φυσικού περιβάλλοντος, το οποίο 
αντιμετωπίζεται επιπλέον και ως πλουτοπαραγωγικός πόρος. Οι πιέσεις αστικοποίησης 
προσανατολίζονται στις υφιστάμενες οικιστικές συγκεντρώσεις πρώτης και παραθεριστικής 
κατοικίας, η πολεοδομική οργάνωση των οποίων αποτελεί άμεση προτεραιότητα.

Υποδοχείς ανάπτυξης για την Υποενότητα Βόρειας Αττικής αποτελούν οι ήδη θεσμοθετημένες 
περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων, καθώς και νέες, που χωροθετούνται στην πύλη 
εισόδου της Αττικής και κοντά στο εθνικό οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο.

Σύμφωνα με το ΡΣΑ, η Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου (στο σχέδιο νόμου αναφέρεται 
σαν Δήμος Αγίου Στεφάνου) χαρακτηρίζεται σαν Διαδημοτικό Κέντρο Ευρείας Ακτινοβολίες, 
που συγκεντρώνει πολυδιάστατη ανάπτυξη και έχει σημαντική εμβέλεια μέσα στη Χωρική 
Ενότητα που ανήκει, αναδεικνύοντας τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της. 

Ο Άγιος Στέφανος, λοιπόν, συνιστά δίκτυο συμπληρωματικών κέντρων πολλαπλών 
δραστηριοτήτων, το οποίο διατηρεί ταυτόχρονα τη λειτουργική του αυτοτέλεια και ετερογένεια, 
προωθώντας την εσωτερική συνοχή και την ισόρροπη ανάπτυξη. Αποτελεί δε συγχρόνως και 
έδρα του Δήμου Διονύσου.



Η επιλογή της πόλης του Αγίου Στεφάνου έγινε με βάση πολλαπλά κριτήρια όπως:

· Γεωγραφική θέση στο ευρύτερο οικιστικό δίκτυο,

· βέλτιστη διασύνδεση με εθνικές και διαπεριφερειακές μεταφορές, 

· επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών διοίκησης, πρόνοιας, εκπαίδευσης κα, 

· πληθυσμιακό μέγεθος, 

· επίπεδο απασχόλησης, κοινωνική συνοχή, 

· πολυλειτουργικότητα,

· προοπτικές ανάπτυξης χρήσης κατοικίας, προσβασιμότητα στα Μέσα Σταθερής Τροχιάς.

Από τα ανωτέρω γίνεται φανερό ότι, ο Δήμος Διονύσου πρέπει να αντιμετωπιστεί με μια 
«Συστημική Θεώρηση», γιατί κάθε ενέργεια, αλλαγή ή μεταβολή του status σε οποιαδήποτε 
Δημοτική Κοινότητα έχει σοβαρότατη επίπτωση στο σύνολο του Δήμου.

Ειδικότερα, δεν μπορούμε να μη θεωρήσουμε ύψιστης σημασίας θέματα όπως αυτά, που 
μπορούν να ενταχθούν στα κεφάλαια του Παραρτήματος Ι του σχεδίου νόμου:

1. Σχέδιο Πόλης – Οικιστικό 

• Λύση στο πρόβλημα ένταξης, οριοθέτησης και αναγνώρισης των ορίων οικισμών, που 
προϋφίσταντο του 1923. 

• Ολοκλήρωση των Σχεδίων Πόλης, Χωροταξικός Ανασχεδιασμός, Πολεοδομική 
Αναβάθμιση για να αντιμετωπισθούν χρόνια προβλήματα.

2. Αποχέτευση Ακαθάρτων - Όμβρια 

• Ολοκλήρωση των υποδομών για να λειτουργήσει η αποχέτευση (αντλιοστάσια, 
πρωτεύοντες κλάδοι, πρωτεύοντα και δευτερεύοντα δίκτυα).

3. Γενικά Θέματα

• Λύση των προβλημάτων, που δημιουργεί η διέλευση των τρένων.
• Κατασκευή Περιφερειακής οδού, που θα συνδέει την παράπλευρο της Εθνικής Οδού 

με τη Λεωφόρο Λίμνης Μαραθώνος, έξω από τα όρια του Αγίου Στεφάνου και 
Σταμάτας.

• Αναβάθμιση της μορφής κάθε μιας πόλης του Δήμου, ανάδειξη των ιστορικών 
Κέντρων και κάθε ιστορικού τους μνημείου.

• Κατασκευή υπόγειου δημοτικού χώρου στάθμευσης, ώστε να εξυπηρετούνται οι 
επιβάτες του ΟΣΕ, καθώς και χώρων στάθμευσης στις περιοχές του Δήμου, που 
παρουσιάζονται προβλήματα.

• Αναμόρφωση των εισόδων πρόσβασης των Πόλεων, ώστε να προδιαθέτουν θετικά 
τον πολίτη και να προσελκύουν τον επισκέπτη.

• Εξεύρεση χώρων για τη δημιουργία Δημοτικών Κοιμητηρίων.



4. Περιβάλλον – Ποιότητα Ζωής

• Διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
• Πρόληψη και αντιμετώπιση επιπτώσεων από δραστηριότητες στους παραγωγικούς 

οικονομικούς τομείς. 
• Προστασία, διαχείριση, ανάδειξη του δάσους και των τοπίων ιδιαιτέρου φυσικού 

κάλλους, με τη δημιουργία πόλων αναψυχής.

5. Διαχείριση Απορριμμάτων

• Χωροθέτηση σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων
• Διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών
• Διαχείριση «πράσινων» απορριμμάτων (κλαδιά κλπ)

6. Πολιτική Γης

· Αύξηση της εγγείου ιδιοκτησίας του Δήμου μέσα από:

o Την κρατική περιουσία, που υπάρχει στα όρια του Δήμο

o Την περιουσία των Τραπεζών, Ιδρυμάτων, Συνεταιρισμών κλπ

o Τα αδιάθετα κληροτεμάχια από το Υπουργείο Γεωργίας

o Το Στρατόπεδο Αγίου Στεφάνου

o Την εφαρμογή προγράμματος αποκατάστασης των καμένων εκτάσεων. Δημιουργία ζωνών 
αντιπυρικής προστασίας.

7. Φυσικό Αέριο

Εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου για οικιακή και επαγγελματική χρήση. 

8. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – Πράσινη Οικονομία

· Ενεργειακός σχεδιασμός με συγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης για βιώσιμη ενέργεια & κατάρτιση 
ενεργειακής πολιτικής, που περιλαμβάνει επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα δημοτικά 
κτίρια.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα παρακάτω θέματα:

· Εγκατάσταση διοδίων στο κόμβου Αγίου Στεφάνου – Κρυονερίου με τη Νέα Εθνική Οδό 
Αθηνών Λαμίας.

· Αναβάθμιση του παράπλευρου της Εθνικής Οδού δρόμου, ώστε να μπορεί να δεχθεί μεγάλο 
όγκο οχημάτων από τη μελλοντική λειτουργία του κέντρου Απορριμμάτων στο Γραμματικό και 
τη λειτουργία μέσα στον πεντελικό ορεινό όγκο του ελληνικού “silk valley”.

· Εξασφάλιση κατάλληλων οδών για την εξυπηρέτηση του Διοικητικού Μεγάρου της ΕΡΤ, σε 
περίπτωση μεταφοράς του από την Αγία Παρασκευή.



Προσπαθήσαμε στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας, με την πληροφόρηση που έχουμε, την 
απουσία των προτάσεων της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα του τμήματός της Ανατολικής 
Αττικής να δώσουμε τις προτάσεις μας για το ΡΣΑ Αθήνας / Αττική 2021, σας τις καταθέτουμε 
αν και εξακολουθούμε να εκφράζουμε την άποψη ότι, η Κεντρική Διοίκηση δεν έχει τη 
δυνατότητα ή καλύτερα τη θέληση να το εφαρμόσει.

Η απαισιοδοξία μας αυτή πηγάζει και από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του ΡΣΑ, που 
αναφέρεται στο σχέδιο νόμου και το οποίο που έχει ολισθήσει χρονικά πριν καν ξεκινήσει έχει 
ολισθήσει χρονιικά.

Ντούντα – Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα                  ΄Αγιος Στέφανος

Σοφούλη Ευαγγελία                                                   ΄Ανοιξη

Αντάμπασης Νίκος                                                     Διόνυσος

Καρκούλης Νίκος                                                        Δροσιά

Παπαντωνίου Αντώνης                                              Κρυονέρι

Πολύζου Δήμητρα                                                      Ροδόπολη

Λάσκαρης Ηλίας                                                         Σταμάτα 

            
Ο Πρόεδρος της Δημ. Κοινότητας                           Τα  Μέλη
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ                            1. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

2. ΞΑΝΘΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

3. ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

4. ΠΟΛΥΖΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ

                                 Ακριβές αντίγραφο
                              Ροδόπολη  9  -  2  -2012
                          Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου
                           Της Δημοτικής Κοινότητας

                            
                           ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ        
                             
                                                           
                                                           



        


