ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ. 19/13.2.2018 τακτικής συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Βριλησσίων
Αριθμός Απόφασης 19/2019

Περίληψη
Έκδοση Ψηφίσματος
Στα Βριλήσσια σήμερα 13 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βριλησσίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Κισσάβου 11, ύστερα από την
με αριθμό πρωτοκόλλου 1835/08-02-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου, που γνωστοποιήθηκε στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα
με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.
πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:




Την εισήγηση του Προέδρου
Το κατατεθέν Σχέδιο Ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ηλία Ορέστη
Την πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου και Αντιδημάρχου Οικονομικών και
Ανθρώπινου Δυναμικού, κ. Βαφειάδη Κωνσταντίνου, για σύσταση και
λειτουργία νέων λεωφορειακών γραμμών για την εξυπηρέτηση της
μετακίνησης των δημοτών
και μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει
Ομόφωνα

Εγκρίνει την έκδοση ψηφίσματος σχετικό με τη απόφαση παραχώρησης από την
Αττικό Μετρό Α.Ε των χώρων στάθμευσης σε ιδιώτες, το οποίο έχει ως εξής :
ΨΗΦΙΣΜΑ
Η Αττικό Μετρό Α.Ε. παραχώρησε τον μέχρι πρότινος ελεύθερο χώρο στάθμευσης 500
θέσεων στη Δουκίσσης Πλακεντίας σε ανάδοχη ιδιωτική εταιρία προς εκμετάλλευση, με
σκοπό να λειτουργήσει ως ιδιωτικό πάρκινγκ με ημερήσια χρέωση 6 ευρώ!
Έτσι, εκατοντάδες πολίτες από Αγία Παρασκευή, Βριλήσσια, Γέρακα, Χαλάνδρι, Γλυκά
Νερά και τα Μεσόγεια, μένουν αποκλεισμένοι από τη δυνατότητα ελεύθερης
στάθμευσης.
Αυτή η κερδοσκοπική παραχώρηση προσθέτει και άλλα έξοδα στον κόσμο που
χρησιμοποιεί καθημερινά το Μετρό για να πάει στην εργασία του, την εκπαίδευση ή την
ψυχαγωγία
Προκαλεί τεράστια επιβάρυνση από ανεξέλεγκτο πάρκινγκ στις γύρω γειτονιές.

ΑΔΑ: ΨΨΔΓΩ9Ρ-470

Ο Δήμος Βριλησσίων διεκδικεί:
1. Να ακυρωθεί η απόφαση παραχώρησης από την Αττικό Μετρό Α.Ε. των χώρων
στάθμευσης στον σταθμό Δουκίσσης Πλακεντίας σε ιδιώτες.
2. Αστικές και δημοτικές συγκοινωνίες, περισσότερα και συχνότερα δρομολόγια,
δωρεάν για όλους.
3. Να προβεί σε δικαστική προσφυγή κατά της παραχώρησης, στη βάση εισήγησης της
νομικής υπηρεσίας του Δήμου.
4. Τη σύσταση και λειτουργία νέων λεωφορειακών γραμμών για την εξυπηρέτηση της
μετακίνησης των δημοτών
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