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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας  
Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού  
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών  
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής  
Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 30η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 352/2017 

Σήμερα 28/9/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που 
πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.191765/22-9-
2017 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόμιμα, στις 
22-9-2017, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς 
και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 
 

Θέμα 9ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του 
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Βριλησσίων. 

 

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο ογδόντα τριών (83) παρόντων Περιφερειακών 
Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη 
συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Δούρου Ρένα. 
 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Καραμέρος 
Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος 
Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Η Αντιπρόεδρος κ. Παπαδημητρίου – Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα 
Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
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Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμόπουλος Νικόλαος, 
Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος 
Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναλογίδου 
Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάμω, Αστρινάκη -
Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα 
(Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρύνα Φωτεινή, Γάκης Αντώνιος, 
Γιαννακάκη Μαρία, Γούλας Απόστολος, Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης), Δαμιανός 
Πέτρος, Δανάκος Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δημάκος Δημήτριος, Δημοπούλου 
Ελένη, Δήμου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, 
Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεμέ Ελένη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), 
Καλογεράκος Κυριάκος, Καμάρας Παύλος, Καραμάνος Χρήστος, Καράμπελας 
Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Κορδής Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, 
Κορομάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καμπά Σοφία, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), 
Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαμπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, 
Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Μεθυμάκη 
Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, 
Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, 
Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας 
Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, 
Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης, 
Σμέρος Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου 
Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζίβα Αιμιλία, Τουτουντζή Παρασκευή 
(Βούλα), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρμάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χρήστου -
Γερμενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος. 
  
Απόντες: 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Βρούστης Αριστείδης, Γαβράς Παναγιώτης, Γιάμαλη 
Αναστασία, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου Αικατερίνη, Κουκά Μαρίνα, 
Μαντούβαλος Πέτρος, Μαραβέλιας Δημήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, 
Ροκοφύλλου Άννα, Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), 
Χαρδαλιάς Νικόλαος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία. 
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. 
Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ.  Α. Αναγνωστόπουλο, ο
οποίος θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
129684/17/18-9-2017 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της 
Περιφέρειας Αττικής που έχει σταλεί μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής : 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010) 
2. Τον ισχύοντα Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 228/τ.Α./27-12-10) όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 109290/39629/29-12-2016 (Β΄4251) απόφαση 
«Έγκριση της υπ’ αριθ. 438/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας 
της Περιφέρειας Αττικής». 
3. Την υπ’ αριθμ. οικ. 97087/11 – 05 – 17 (ΦΕΚ 1688/τ.Β/16-5-2017) απόφαση της 
Περιφερειάρχου Αττικής με θέμα: «Συμπλήρωση της αριθ. οικ. 8840/13-01-2017 (ΦΕΚ 
39/τ.Β/2017) απόφασης της Περιφερειάρχου Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε 
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Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της 
Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής “Με εντολή 
Περιφερειάρχη” σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής», όπως αυτή τροποποιήθηκε 
- συμπληρώθηκε με τις αριθ. οικ. 14027/20-01-2017 (ΦΕΚ 97/τΒ΄/2017), οικ. 53499/13-
03-2017 (ΦΕΚ 804/τΒ’/2017), οικ. 59417/20-3-2017 (ΦΕΚ 945/τ.Β/2017) και οικ. 
62629/03-04-2017 (ΦΕΚ 1192/τΒ/2017) όμοιες», με ΑΔΑ: 7ΖΩΘ7Λ7-Η1Α. 
4. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 10057/16-01-2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί 
τοποθέτησης Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής 
Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής.  
5. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.Α/16.10.1986) για την προστασία του περιβάλλοντος, 
όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010 (ΦΕΚ Α΄ 91/25.04.2002) και το Ν.4014/11 (ΦΕΚ 
209Α/21-09-2011) για την «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 
ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες 
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» 
6. Την ΚΥΑ αριθ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/28-8-2006 (ΦΕΚ 1225/Β/5-9-2006) με 
θέμα: «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων κα 
προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ “ σχετικά με 
την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων” 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001». 
7. Την Εγκύκλιο του Υπουργού ΠΕΚΑ με α.π. οικ. 131334/15-10-2010 «Διευκρινίσεις επί 
ερωτημάτων σχετικών με τη διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) 
κατά την εκπόνηση των Μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και Σχεδίων 
Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.)». 
8. Το Ν. 4277/31-7-2014 (ΦΕΚ 156/Α/01-08-2014) «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – 
Αττικής και άλλες διατάξεις». 
9. Το Ν. 2508/11-6-1997 (ΦΕΚ 124/Α/13-6-1997) «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των 
πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις». 
10. Το Ν. 4269/28-6-2014 (Α΄142) «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση – 
Βιώσιμη ανάπτυξη». 
11. Το Ν. 4447/23-12-2016 (Α 241) «Χωροταξικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και 
άλλες διατάξεις». 
12. Την Απόφαση Υπουργού Π.ΕΝ. με αρ. πρωτ. 27016/6-6-2017 (ΑΔΑ: 63ΚΠ4653Π8-
46Ο) «Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (Τ.Χ.Σ.) του Ν. 
4447/2016 (Α΄241)». 
13. Το Ν. 3937/28-3-2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και 
άλλες διατάξεις». 
14. Το Ν. 3010/23-4-2002 (ΦΕΚ 91/Α/25-4-2002) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις 
Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε. διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα 
υδατορέματα και άλλες διατάξεις». 
15. Το Ν. 4258/14-4-2014 (Α’ 94) «Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα 
υδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». 
16. Την ΚΥΑ οικ. 140055/13-1-2017 (ΦΕΚ 428/Β/15-2-2017) «Τεχνικές προδιαγραφές 
σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5 
του άρθρου 2 του Ν. 4258/2014 – Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας 
οριοθέτησης». 
17. Το Π.Δ. 23-2-1987 (ΦΕΚ 166/Δ/6-3-1987) «Καθορισμός και περιεχόμενο χρήσεων 
γης». 
19. Το με αρ. πρωτ. 126905/22-6-2017 διαβιβαστικό από το Τμήμα Συλλογικών 
Οργάνων και Επιτροπών της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας 
Αττικής (αρ. πρωτ. εισερχ. 129684/23-6-2017) της ΣΜΠΕ του έργου του θέματος με 
συνημμένα: α) το με αρ. πρωτ. οικ. 27479/08-06-2017 διαβιβαστικό από το ΥΠΕΝ (αρ. 
πρωτ. εισερχ. 125913/20-6-2017), β) την από Ιούνιο 2015 ΣΜΠΕ του έργου του θέματος 
με συνημμένα αλληλογραφία με υπηρεσίες, αποφάσεις κλπ. 
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20. Το γεγονός ότι μέχρι και την παρούσα δεν έχουν υποβληθεί απόψεις κοινού και 
ενδιαφερόμενου κοινού στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης της ΣΜΠΕ του έργου 
του θέματος. 
  

Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, τη Στρατηγική 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου 
(ΓΠΣ) του Δήμου Βριλησσίων, για την έκφραση απόψεων μας, στο πλαίσιο της 
εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του υπό εξέταση έργου από την 
αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ. 

 
Αρχή Σχεδιασμού  
Αρχή Σχεδιασμού της μελέτης Τροποποίησης του Γ.Π.Σ. και της ΣΜΠΕ και Φορέας 
Εφαρμογής του νέου Γ.Π.Σ., μετά την έγκρισή του, είναι ο Δήμος Βριλησσίων.  
 
11..  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗ  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΙΙΣΣ  ΣΣ..ΜΜ..ΠΠ..ΕΕ..  
 
1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Ο Δήμος Βριλησσίων, με την υπ’ αρ. 211/2004 απόφαση του Δ.Σ. ξεκίνησε τη 
διαδικασία Τροποποίησης του Γ.Π.Σ. Στις 11-12-2005 παραδόθηκε στο Δήμο το Α’ 
στάδιο της μελέτης, επαϋποβλήθηκε διορθωμένο στις 17-12-2007 και γνωστοποιήθηκε 
σε 46 σχετικούς φορείς.  

Τον Ιούλιο 2008 παρουσιάσθηκε σε ανοιχτή συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβούλιου, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου για 3 μήνες, δημοσιοποιήθηκε στον 
τοπικό τύπο και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Με την υπ’ αρ. 200/2008 απόφασή του 
και με το υπ’ αρ. 1029/13.02.2009 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
δόθηκε η εντολή για την εκπόνηση του Β1 Σταδίου. Η Γεωλογική Μελέτη εγκρίθηκε με το 
υπ’ αρ. οικ. 48242/18-09-12 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Πολεοδομίας, Τμήμα Ο.Κ.Κ 
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με το 
υπ’ αρ. 9389/29.07.10 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου έγινε 
παραλαβή του Β1 Σταδίου και δόθηκαν εντολές για την εκπόνηση του Β2 Σταδίου, το 
οποίο υποβλήθηκε στις 29.09.2010. Το Β2 Στάδιο της μελέτης Τροποποίησης του 
Γ.Π.Σ., καθώς και η ΣΜΠΕ παραλήφθηκαν με την υπ’ 90/2012 Απόφαση του Δ.Σ.  

Μετά την παραλαβή τους, η Μελέτη Τροποποίησης του Γ.Π.Σ. διαβιβάσθηκε από 
το Δήμο Βριλησσίων, με το υπ’ αρ. 11687/26.07.2012 έγγραφο, στον Οργανισμό της 
Αθήνας για επαναδιατύπωση της πρότασης και τήρηση της νόμιμης διαδικασίας 
δημοσιοποίησης και η ΣΜΠΕ, με το υπ’ αρ. 11690/26.07.2012, διαβιβάσθηκε στην 
Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (Ε.Υ.ΠΕ.) του Υ.ΠΕ.Κ.Α. Η Ε.Υ.ΠΕ., με το υπ’ αρ. 
165652/29.01.2013 ζήτησε από τον Οργανισμό της Αθήνας να του υποβάλει ως αρμόδια 
Υπηρεσία τη ΣΜΠΕ και ταυτόχρονα έκανε γνωστό ότι η Ε.Υ.ΠΕ. προέβη σε έλεγχο 
πληρότητας της υποβληθείσας ΣΜΠΕ και διαπίστωσε ότι αυτή περιλαμβάνει κατ’ αρχήν 
τα απαραίτητα στοιχεία για την τήρηση της διαδικασίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής 
Εκτίμησης (ΣΠΕ).  

Το Τμήμα Σχεδιασμού του Οργανισμού της Αθήνας επαναδιατύπωσε την 
πρόταση της μελέτης «Τροποποίηση του Γ.Π.Σ. του Δήμου Βριλησσίων».  Η Εκτελεστική 
Επιτροπή του Οργανισμού της Αθήνας στη 2η Συνεδρίασή της, της 29ης.01.2014 
ενέκρινε με τροποποιήσεις την Εισήγηση του Τμήματος Σχεδιασμού του Οργανισμού και 
με το υπ. αριθμ. 232/12.02.2014 έγγραφο, διαβίβασε τη μελέτη σε 14 φορείς για 
γνωμοδότηση, μεταξύ των οποίων και στο Δήμο Βριλησσίων. Το Δ.Σ. Βριλησσίων, στην 
υπ’ αρ. 4/17.03.2014 Συνεδρίασή του, γνωμοδότησε σχετικά (αρ. Απόφασης 34/2014).  

Στη συνέχεια, η Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού, στην 10η Τακτική 
Συνεδρίασή της (21.07.2014), ενέκρινε κατ’ εισήγηση την πρόταση του Τμήματος 
Σχεδιασμού του Οργανισμού για την έγκριση του νέου Γ.Π.Σ., που τροποποιεί το ισχύον 
και ζήτησε από το Δήμο να ολοκληρώσει και να καταθέσει στον Οργανισμό της Αθήνας 
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Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων επί της πρότασης, όπως αυτή 
εγκρίθηκε τελικά στην 10η Τακτική Συνεδρίαση.  

Με το υπ’ αρ. 1349/09.09.14 έγγραφο, το Τμήμα Σχεδιασμού του Οργανισμού, 
διαβίβασε στο Δήμο Βριλησσίων το Πρακτικό της 10ης Τακτικής Συνεδρίασης της Ε.Ε. 
και το συνοδευτικό χάρτη, προκειμένου ο Δήμος να προχωρήσει σε 
διόρθωση/συμπλήρωση της ΣΜΠΕ. 

 
1.2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Σ.Μ.Π.Ε. 
 

Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (Σ.Π.Ε.) σύμφωνα με το εθνικό και 
κοινοτικό δίκαιο είναι μια διαδικασία εκτίμησης, αξιολόγησης και αντιμετώπισης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός σχεδίου ή προγράμματος, το βασικό θεσμικό 
πλαίσιο της οποίας καθορίζεται σε εθνικό επίπεδο στην Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. 
ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006 (ΦΕΚ1225/Β/5.9.2006) «Εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση 
με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ, σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων», στο πλαίσιο εναρμόνισης της 
Οδηγίας 2001/42/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 
2001.  

Ο αντικειμενικός στόχος της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ είναι η υψηλού επιπέδου 
προστασία του περιβάλλοντος και η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών ζητημάτων στην 
προετοιμασία και θέσπιση σχεδίων και προγραμμάτων με σκοπό την προαγωγή της 
βιώσιμης ανάπτυξης.  

Η διαδικασία της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (Σ.Π.Ε.) είναι ένα 
σημαντικό μέσο για την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών ζητημάτων στην 
προετοιμασία και την υιοθέτηση σχεδίων και προγραμμάτων, εξασφαλίζοντας ότι οι 
πιθανές σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις προσδιορίζονται, περιγράφονται, 
αξιολογούνται και λαμβάνονται υπόψη κατά την διάρκεια της λήψης αποφάσεων.  

Η διαδικασία της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (Σ.Π.Ε.), σύμφωνα με 
την Οδηγία 2001/42/ΕΚ και την Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. 
ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006 περιλαμβάνει:  
• την εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.),  
• τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων,  
• την συνεκτίμηση της Σ.Μ.Π.Ε. και των αποτελεσμάτων των διαβουλεύσεων κατά τη 
λήψη της απόφασης,  
• την ενημέρωση σχετικά με την απόφαση.  
 

Για τα σχέδια εκείνα ή προγράμματα που υποχρεούνται στην διαδικασία της 
Σ.Π.Ε. η εφαρμογή της Οδηγίας στα κράτη μέλη επιβάλλει την εκπόνηση της Στρατηγικής 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.), στην οποία εντοπίζονται, 
περιγράφονται και αξιολογούνται οι ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις που θα έχει στο 
φυσικό - βιοτικό και αβιοτικό - και ανθρωπογενές περιβάλλον η εφαρμογή ενός σχεδίου 
ή προγράμματος, καθώς και η αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των παραγόντων.  
Πιο αναλυτικά, η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) 
περιλαμβάνει:  
• τον εντοπισμό, την περιγραφή και την αξιολόγηση των ενδεχόμενων σημαντικών 
επιπτώσεων που θα έχει στο περιβάλλον η εφαρμογή του σχεδίου ή προγράμματος, 
καθώς και λογικές εναλλακτικές δυνατότητες, σε περιεκτική μορφή, λαμβανομένων 
υπόψη των στόχων και του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής του σχεδίου ή 
προγράμματος,  
• τις πληροφορίες, που ευλόγως μπορεί να απαιτούνται για την εκτίμηση των 
ενδεχόμενων σημαντικών επιπτώσεων που θα έχει στο περιβάλλον η εφαρμογή του 
σχεδίου ή προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες γνώσεις και μεθόδους 
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εκτίμησης, το περιεχόμενο και το επίπεδο λεπτομερειών του σχεδίου ή προγράμματος, 
το στάδιο της διαδικασίας εκπόνησής του και το βαθμό στον οποίο οι περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις δύνανται να αξιολογηθούν καλύτερα σε διαφορετικά επίπεδα σχεδιασμού 
ώστε να αποφεύγεται η επανάληψη εκτίμησής τους.  

Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (Σ.Π.Ε.) δεν αντικαθιστά την Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά σε ένα 
ανώτερο επίπεδο σχεδιασμού και προγραμματισμού της περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

Η παρούσα ΣΜΠΕ ασχολείται με τον εντοπισμό, περιγραφή και αξιολόγηση των 
ενδεχομένων σημαντικών επιπτώσεων, που μπορεί να επιφέρει η εφαρμογή των 
προτάσεων του Σχεδίου στο περιβάλλον και προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των 
επιπτώσεων αυτών.  

 
22..  ΥΥΦΦΙΙΣΣΤΤΑΑΜΜΕΕΝΝΗΗ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΟΟΣΣ 

 
2.1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Ο Δήμος Βριλησσίων, ο οποίος παρέμεινε αμετάβλητος ύστερα από τη διοικητική 
μεταρρύθμιση «Καλλικράτης» υπάγεται στην Περιφέρεια Αττικής και ειδικότερα στην 
Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών. Γεωγραφικά εντοπίζεται στο 
βορειοανατολικό τμήμα του πολεοδομικού συγκροτήματος (Π.Σ.) Αθηνών, στις υπώρειες 
του Πεντελικού Όρους και καθίσταται προσβάσιμος κυρίως από την Αττική Οδό, τον 
Προαστιακό Σιδηρόδρομο και το Μετρό (Σταθμοί Πεντέλης και Δουκ. Πλακεντίας).  

Συνορεύει ανατολικά και νότια (κατά μήκος της Αττικής Οδού) με το Δήμο 
Χαλανδρίου, δυτικά με τους Δήμους Αμαρουσίου (ρέμα Πεντέλης – Χαλανδρίου) και 
πρώην Δήμο Μελισσίων και βόρεια με την πρώην κοινότητα Πεντέλης. Η συνολική 
επιφάνεια του Δήμου είναι 3.856 στρέμματα εκ των οποίων μόνο τα 346,50 στρ. είναι 
περιοχές εκτός σχεδίου. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ. ΣΤΑΤ., κατά τις δύο τελευταίες απογραφές (2001 
και 2011) ο μόνιμος πληθυσμός ήταν 25.582 κατοίκους και 30.741 κατοίκους αντίστοιχα.  
 
2.2 ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
2.2.1 Ισχύον ΓΠΣ της περιοχής μελέτης – Χρήσεις Γης 

Το Γ.Π.Σ. του Δήμου Βριλησσίων εγκρίθηκε με την Υ.Α. 71869/3127/1086 (ΦΕΚ 
1135 Δ' /25-11-86) καθ’ όσον ίσχυε το Π.Δ. 81/80, περί χρήσεων γης, δηλαδή πριν από 
την ισχύ του από 23-2-87 Π.Δ. (ΦΕΚ 166 Δ'/87) και ρυθμίζει την εντός σχεδίου περιοχή 
του Δήμου.  
Οι ρυθμίσεις του είναι οι εξής:  
- Η πολεοδομική οργάνωση της τότε κοινότητας, για πληθυσμιακό μέγεθος 10.000 
κατοίκων για την επόμενη πενταετία (δηλαδή μέχρι το έτος 1991), με τη δημιουργία πέντε 
(5) πολεοδομικών ενοτήτων (Π.Ε.)  
- Οι Π.Ε. 1,2,3 και 5 ήταν ήδη ενταγμένες στο σχέδιο πόλης και με το Γ.Π.Σ. προτάθηκαν 
οι εξής εντάξεις: του Πατήματος, βόρεια της Ολύμπου, του "Κάτω Πατήματος", στα όρια 
με την Αττική οδό και της περιοχής Κρασά. Ως μέσος σ.δ. καθορίσθηκε 1,00 για τις 
Π.Ε.1, 2 και 3 και 0,80 για την Π.Ε. 5 (Κάτω Πάτημα) και για την Π.Ε.4 (Πάτημα) 0,60. 
Ειδικά για την Π.Ε. 4 έγινε τροποποίηση του Γ.Π.Σ. με την Υ.Α. 33727/1686/3-6-
87(ΦΕΚ 536Δ'/87) και ο συντελεστής δόμησης αυξήθηκε από 0,60 σε 0,80.  
- Για όλη την έκταση της κοινότητας καθορίσθηκε η "γενική χρήση κατοικίας", χωρίς να 
διακρίνεται σε αμιγή ή γενική, σύμφωνα με το Π.Δ. χρήσεων γης 81/80, με εξαίρεση τα 
πολεοδομικά κέντρα ανά πολεοδομική ενότητα.  
- Το 1992, όταν η Κοινότητα είχε ήδη γίνει Δήμος, τροποποιήθηκε το Γ.Π.Σ. με την Υ.Α. 
95891/7094/25-11-92 (ΦΕΚ 131Δ' /22-1-93), μόνο ως προς τις χρήσεις γης και τη 
συμπλήρωση στο χάρτη του βασικού οδικού δικτύου.  
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- Η περιοχή κατοικίας εξειδικεύεται πλέον σ' όλη την υπόλοιπη περιοχή (εκτός δηλαδή 
των πολεοδομικών κέντρων) στο πλαίσιο του ισχύοντος από το 1987 Π.Δ. (ΦΕΚ 
166Δ'/87) ως γενική και αμιγής κατοικία. Συγκεκριμένα, γενική κατοικία καθορίζεται στα 
ακίνητα τα έχοντα πρόσωπο επί των αξόνων Αττικής οδού, Λεωφόρου Πεντέλης μέχρι 
την οδό Βορείου Ηπείρου και Αναπαύσεως, απαγορευομένης της συνένωσής τους κατά 
την έννοια του βάθους από την 22-1-93 (ημέρα δημοσίευσης της τροποποίησης του 
Γ.Π.Σ.)  
- Ειδικά σ' όλο το μήκος της Λεωφόρου Πεντέλης το Γ.Π.Σ. του ‘92 επιτρέπει υπό όρους, 
που έχουν σχέση με την εξασφάλιση των απαιτουμένων θέσεων στάθμευσης 
τουλάχιστον εντός του ιδίου Ο.Τ, και τη χρήση πολυκαταστημάτων. Περιέλαβε δηλαδή 
μέσα στην περιοχή της Γενικής Κατοικίας και χρήση επιτρεπόμενη μέσα στα 
Πολεοδομικά Κέντρα, πράγμα που δεν επιτρέπεται πλέον, σύμφωνα με σχετική 
νομολογία του ΣτΕ.  
- Στα Πολεοδομικά Κέντρα που καθόρισε το Γ.Π.Σ. του ’92 επιτρέπονται οι χρήσεις του 
άρθρου 4 του Π.Δ. χρήσεων γης (ΦΕΚ 166/87)  
- Σε όλη την υπόλοιπη περιοχή καθορίσθηκε η χρήση Αμιγούς κατοικίας  
- Το βασικό οδικό δίκτυο, με το Γ.Π.Σ. του ’92 καθορίσθηκε και ιεραρχήθηκε ως εξής:  
η Αττική οδός ως ελευθέρα ταχεία λεωφόρος  
η Λεωφόρος Πεντέλης ως πρωτεύουσα αρτηρία και  
η Αγίου Αντωνίου ως δευτερεύουσα αρτηρία  

 
Γενικά,  κύριες χρήσεις γης είναι η κατοικία, το εμπόριο, η εστίαση και αναψυχή 

και η διοίκηση τοπικής εμβέλειας. Οι κύριες ελλείψεις του Δήμου αφορούν σε χώρους 
εκπαίδευσης, αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις και ελεύθερους χώρους, εκτός 
από την τέταρτη πολεοδομική ενότητα (Αναπαύσεως – Βριλησσού – Αμαζόνων – 
Ολύμπου – Πεντέλης), η οποία εντάχθηκε στο σχέδιο με το Ν.1337/83 και δεν έχει 
έλλειψη σε κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους. Ο Δήμος δεν αντιμετωπίζει, προς το 
παρόν, σημαντικό πρόβλημα στάθμευσης, εκτός από την περιοχή γύρω από το σταθμό 
μετρό «Δουκίσσης Πλακεντίας», γύρω από τις πλατείες και τη Λεωφόρο Πεντέλης. 
Ωστόσο, ο κίνδυνος εμφάνισης προβλήματος στάθμευσης στις περιοχές κατοικίας είναι 
υπαρκτός, δεδομένης της αύξησης ιδιοκτησίας Ι.Χ. Τέλος, ο Δήμος διαθέτει δίκτυο 
δημοτικής συγκοινωνίας και δίκτυο ποδηλατοδρόμων. 
 
2.2.2 Λοιπά θεσμικά καθεστώτα – Προστατευόμενες Περιοχές 
 
Α. Ρέμα Πολυδρόσου 
 

Υπό καθεστώς προστασίας, σύμφωνα με το Ν.1650/86, βρίσκονται τόσο το ρέμα 
Πεντέλης – Χαλανδρίου (ή αλλιώς ρέμα Πολυδρόσου), όσο και η παραρεμάτια περιοχή 
του. Συγκεκριμένα, με το από 09-08-1995 Π.Δ. (ΦΕΚ 659 Δ’/06-09-1995) το ρέμα 
Πεντέλης – Χαλανδρίου χαρακτηρίστηκε ως προστατευόμενο τοπίο και καθορίστηκαν τα 
όρια ζωνών προστασίας αυτού με επιβολή απαγορεύσεων και περιορισμών εντός 
αυτών. Τμήμα αυτού του ρέματος διέρχεται στις παρυφές του Δήμου και αποτελεί το όριο 
με τους γειτονικούς Δήμους Αμαρουσίου και Χαλανδρίου.  

Ειδικότερα, θεσμοθετήθηκε ζώνη Α’ μέσα στην κοίτη και τα πρανή του ρέματος, 
μέχρι τη ρυμοτομική γραμμή του εν επαφή οικοδομήσιμου χώρου (Ο.Τ.), που 
χαρακτηρίστηκε “προστατευόμενος φυσικός σχηματισμός” και ζώνη Β’ στην οποία 
περιλαμβάνονται τα πρώτα Ο.Τ. που έχουν πρόσωπο στη ρεματιά (ζώνη Α) και 
χαρακτηρίστηκε "προστατευόμενο αστικό τοπίο".  

Το τμήμα της Α’ ζώνης προστασίας, που διοικητικά ανήκει στο Δήμο Βριλησσίων, 
από την κοίτη μέχρι το πρόσωπο των πρώτων παραρεμάτιων Ο.Τ. καταλαμβάνει έκταση 
60,529 στρ., ενώ της ζώνης Β καταλαμβάνει έκταση 116,563 στρ. 
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Εντός της Ζώνης Α επιβάλλονται οι παρακάτω όροι, περιορισμοί και 
απαγορεύσεις:  
- Επιτρέπεται η κατασκευή έργων προστατευτικής και περιβαλλοντικής διευθέτησης του 
χειμαρικού ρέματος, καθώς και έργων ανάσχεσης των στερεοπαροχών, τα οποία δεν 
αλλοιώνουν τη φυσική κοίτη και ροή, τη μορφολογία του τοπίου και του γεωφυσικού 
αναγλύφου.  
- Επιτρέπονται επίσης έργα διαμόρφωσης και ανάπλασης, εφόσον δεν έρχονται σε 
αντίθεση με τις διατάξεις του Ν.998/1979.  
Επιβάλλεται η διαμόρφωση των υφισταμένων οδών, πλην αυτών που εντάσσονται στο 
βασικό οδικό δίκτυο της περιοχής σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας ή πεζοδρόμους 
εφαπτόμενους στις ρυμοτομικές γραμμές των οικοδομικών τετραγώνων, για την 
αποκλειστική εξυπηρέτηση των παραρεμάτιων ιδιοκτησιών.  
Στην ως άνω Ζώνη Α απαγορεύεται:  
- Κάθε αφαιρετική επέμβαση στη βλάστηση  
- Οι γεωτρήσεις και η υδροληψία  
- Η θήρα και η καταστροφή θώκων, φωλεών και περιοχών διατροφής της πανίδας, 
καθώς και η απομάκρυνση ειδών.  
- Η μόλυνση των υδάτων και του περιβάλλοντος  
- Κάθε μη προβλεπόμενο έργο διευθέτησης  
- Οι φωτεινές επιγραφές-διαφημίσεις, γιγαντοαφίσες και διαφημιστικά πανό  
- Οποιαδήποτε κατασκευή ή αλλοίωση στην υφιστάμενη φυσική διατομή του ρέματος και 
στη μορφή του τοπίου.   
Η ζώνη Α ανήκει στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Βριλησσίων. 

Εντός της Ζώνης Β καθορίζονται χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης, ως 
εξής:  
- Στα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο επί του βασικού οδικού δικτύου επιτρέπεται η 
χρήση γενικής κατοικίας, πλην των επαγγελματικών εργαστηρίων, των πρατηρίων 
βενζίνης και των κτιρίων στάθμευσης αυτοκινήτων. Για τα διαμπερή οικόπεδα αυτής της 
κατηγορίας οι χρήσεις επιτρέπονται μόνο στα ισόγεια των κτιρίων και μόνο στο 
πρόσωπο αυτών επί των οδικών αξόνων και όχι στο πρόσωπο επί του ρέματος.  
- Για τους λοιπούς οικοδομήσιμους χώρους της Ζώνης Β επιτρέπεται η χρήση Αμιγούς 
Κατοικίας.  

 
Η περιοχή του ρέματος και η παραρεμάτια ζώνη του αποτελούν ιδιαίτερο χώρο, 

που συμβάλλει σημαντικά στο μικροκλίμα της περιοχής. Η φυσική διαμόρφωση και ο 
υδροφόρος του ορίζοντας ευνοούν την ανάπτυξη της χλωρίδας, η οποία είναι αρκετά 
πυκνή, με αυτοφυή και μη βλάστηση (πεύκα, ευκαλύπτους, πλατάνια, συκιές, 
κυπαρίσσια, αμυγδαλιές, αγριαχλαδιές, πικροδάφνες, δάφνες, σχίνα, βάτα, καλάμια 
κ.α.), ενώ και η πανίδα που καταφεύγει σ' αυτή είναι επίσης πλούσια (βατράχια, 
χελώνες, σκαντζόχοιροι, δεκαοχτούρες, σπίνοι, καρακάξες, κοτσύφια, σπουργίτια, 
κίσσες, γκιόνης, καρδερίνες, παπαγάλοι κ.α.). Ταυτόχρονα, αποτελεί ευεργετικό δίαυλο 
αερίων μαζών, που τους θερμούς μήνες ανανεώνει τον αέρα στα κατάντη.  

Το ρέμα παραμένει ανοιχτό μέχρι το Δήμο Χαλανδρίου. Μέσα στα διοικητικά όρια 
του Δήμου Βριλησσίων, τα πρανή του έχουν διατηρηθεί σαν ζώνες πρασίνου και τα 
σημαντικά οικοσυστήματά του έχουν διατηρηθεί. Το Υ.ΠΕ.Κ.Α., μέσω του ευρωπαϊκού 
προγράμματος LIFE, με μελέτη και επίβλεψη από τη Δ.Ε.Ε.Α.Π. (Διεύθυνση Ειδικών 
Έργων Αναβάθμισης Περιοχών), χρηματοδότησε και υλοποίησε, με τη συνεργασία του 
Δήμου Βριλησσίων, πιλοτικό πρόγραμμα αναμόρφωσης και ανάπλασης της 
παραρεμάτιας περιοχής, μεταξύ της οδού Σισμανογλείου και της οδού Μυκηνών. Η 
έκταση που διαμορφώθηκε έχει μέγεθος 13,68 στρ.  

Η υπόλοιπη περιοχή της Ζώνης Α δεν έχει ακόμη ενταχθεί σε αντίστοιχο 
πρόγραμμα ανάπλασης και διαμόρφωσης, καθώς απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 
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αποζημίωση των ιδιοκτησιών που ρυμοτομούνται και των κτισμάτων που βρίσκονται σ’ 
αυτές. 
 
Β. Πάρκο Μαρίας Κάλλας (πρώην Ναυτική Βάση) 

Στην τροποποίηση του Γ.Π.Σ. του ’92 ο χώρος της Ναυτικής βάσης, που 
απαλλοτριώθηκε για τη συγκεκριμένη στρατιωτική χρήση από το Ελληνικό Δημόσιο το 
1958 (ΦΕΚ 78/Α/16-5-58) και με το Π.Δ. 456/83 (ΦΕΚ 172/Α/83) χαρακτηρίσθηκε ως 
Ναυτικό οχυρό, καθορίσθηκε στο μεν κείμενο σαν "Αθλητικές εγκαταστάσεις - πυρήνας 
Α", στο δε χάρτη που το συνοδεύει ως "Χώρος Αστικού Πρασίνου".  

Με το Π.Δ. 11-8-87 (ΦΕΚ 859/Δ/8-9-87) ένταξης της περιοχής Πάτημα 
(Πολεοδομική Ενότητα 4) στο σχέδιο πόλης, ο χώρος χαρακτηρίσθηκε ως χώρος 
"Κοινοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων Κοινοχρήστου Πρασίνου" με όρους δόμησης για 
αθλητικές εγκαταστάσεις: κάλυψη 40%, σ.δ.=0,40, μέγιστο ύψος=11 μ. και καθορίστηκαν 
περιγράμματα κτιρίων.  

Με το Νόμο 2947/01 άρθρο 3, χωροθετήθηκε εντός της Ναυτικής Βάσης το 
Κέντρο Διανομής 10 της ΔΕΗ, ενώ με το άρθρο 21 παρ. 3 του ιδίου Νόμου, όπως 
τροποποιήθηκε και επαναδιατυπώθηκε με το άρθρο 82 παρ. 11 του Νόμου 3057/02, 
χωροθετήθηκε "η ανέγερση δημοτικού χώρου στάθμευσης, δημόσιου θερινού 
κινηματογράφου" και δόθηκε η εξουσιοδότηση στους Υπουργούς ΠΕΧΩΔΕ, Εθνικής 
Άμυνας και Πολιτισμού, με κοινή απόφασή τους, να τροποποιήσουν το εγκεκριμένο 
σχέδιο και να καθορίσουν όρους και περιορισμούς δόμησης και τυχόν ειδικότερες 
χρήσεις γης και τη γενική διάταξη των εγκαταστάσεων του κέντρου διανομής της ΔΕΗ.  

Με την ΚΥΑ 7069/17-2-2003 (ΦΕΚ 158/Δ/26-2-2003) Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, 
Εθνικής Άμυνας και Πολιτισμού έγινε η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού 
σχεδίου του Δήμου Βριλησσίων στη θέση "Ναυτικό Οχυρό" και χωροθετήθηκαν σ’ αυτό:  
1) Κέντρο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΔΗΕ) 150/20 KV,  
2) Δημοτικός χώρος στάθμευσης,  
3) Δημοτικός θερινός κινηματογράφος, 
με τους εξής όρους δόμησης:  
- Για το χώρο ΚΔΗΕ: κάλυψη 40%, δόμηση 0,40, μέγιστο ύψος 6,70, μέγιστος όγκος 
κτιρίου 7.500 κ.μ.  
- Για το Δημοτικό χώρο στάθμευσης και θερινού κινηματογράφου κάλυψη 30% (70% για 
τον υπόγειο χώρο στάθμευσης), σ.δ 0,30, μέγιστο ύψος 8 μ.  
- Καθορίσθηκε πρασιά 5 μ., καταργήθηκαν τα περιγράμματα των κτιρίων στο υπόλοιπο 
τμήμα το Ο.Τ. 334 (415) και καθορίσθηκαν κάλυψη 30%, σ.δ.= 0,30.  
 

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3144/04 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, η 
παραπάνω απόφαση 7069/17-2-2003 ακυρώθηκε στο σύνολό της για τους εξής λόγους:  
- Με τη ρύθμιση αυτή τροποποιήθηκε ουσιαστικά το Γ.Π.Σ. του Δήμου Βριλησσίων και 
επιδεινώθηκε, επί το δυσμενέστερον, το οικιστικό περιβάλλον και οι όροι διαβίωσης των 
κατοίκων, όπως είχαν διαμορφωθεί με το προϊσχύον πολεοδομικό καθεστώς, γιατί 
επήλθε μεταβολή της χρήσης από χώρο πρασίνου και αθλητικών εγκαταστάσεων σε 
χώρο στάθμευσης, θερινού κινηματογράφου, Κέντρου Διανομής της ΔΕΗ και άλλων 
χρήσεων εκτός από χρήσεις πρασίνου.  
- Δεν έγινε επίκληση “. . . ειδικού πολεοδομικού λόγου ο οποίος συνδυαζόμενος τυχόν 
με στάθμιση και άλλων μη αμιγώς πολεοδομικών αναγκών θα καθιστούσε ενδεχομένως, 
μετά από εκτίμηση των επιπτώσεων στο οικιστικό περιβάλλον, επιτρεπτές συνταγματικά 
τις συγκεκριμένες δυσμενείς για το περιβάλλον ρυθμίσεις”.  
- Είναι αντισυνταγματικές οι νομοθετικές ρυθμίσεις χωροθέτησης των χρήσεων αυτών 
σύμφωνα με τα : άρθρο 3 παρ. 1 παρ. 10 και άρθρο 21 παρ. 3 του Ν. 2947/01 και άρθρο 
82 παρ. 11 του Ν. 3057/01.  
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Στη συνέχεια εκδόθηκε δικαστική απόφαση της Επιτροπής Συμμόρφωσης του 
ΣτΕ, προκειμένου η ΔΕΗ να συμμορφωθεί με την προαναφερθείσα Απόφαση του ΣτΕ.  

Στην 2η Τακτική Συνεδρίαση της Ε.Ε. του Οργανισμού της Αθήνας (29-01-14) το 
Πάρκο Μαρίας Κάλλας (πρώην Ναυτική Βάση) προτάθηκε ως Ελεύθερος Χώρος – 
Αστικό Πράσινο και με τις ακόλουθες χρήσεις: Πράσινο, Γήπεδο ποδοσφαίρου, Ανοιχτό 
Κολυμβητήριο μεσαίου μεγέθους, Μικρό Αναψυκτήριο, Θερινός Κινηματογράφος, 
Πολιτιστικές Εγκαταστάσεις και οι αναγκαίοι χώροι στάθμευσης. Στην ίδια Συνεδρίαση 
της Ε.Ε., σχετικά με τη ΔΕΗ αποφασίσθηκε η χωροθέτηση του Κέντρου Διανομής 
150/20 KV Βριλησσίων στο Πάρκο Μαρίας Κάλλας (πρώην Ναυτική Βάση).  

Στην υπ. αριθμ. 34/14 Απόφαση του Δ.Σ. Βριλησσίων, με την οποία γνωμοδότησε 
επί της προαναφερθείσας Απόφασης της Ε.Ε. του Οργανισμού, το Δ.Σ. Βριλησσίων δεν 
συμφωνεί και εμμένει στην υπ. αριθμ. 90/2012 Απόφασή του. Ο Δήμος θεωρεί ως 
προϋπόθεση για την μετατροπή του χώρου των 3,10 στρεμμάτων, που καταλαμβάνουν 
οι εγκαταστάσεις της ΔΕΗ σε οικοδομήσιμο χώρο με την προτεινόμενη ειδική χρήση γης, 
είναι η αντικατάσταση της έκτασης αυτής, με νέες κατάλληλες οικοδομήσιμες εκτάσεις 
εντός σχεδίου πόλης, που θα υποδειχθούν από το Δήμο και θα μετατραπούν σε χώρους 
αστικού πρασίνου, με δαπάνες της ΔΕΗ, σύμφωνα με τη μελέτη που εκπόνησε ο Δήμος 
και σύμφωνα με την υπ’ αρ. 90/2012 Απόφαση του Δ.Σ. Βριλησσίων.  

Στην 10η Τακτική Συνεδρίαση της Ε.Ε. του Οργανισμού της Αθήνας, σχετικά με το 
θέμα, αποφασίσθηκε τελικά η χωροθέτηση του Κέντρου Διανομής 150/20 KV 
Βριλησσίων στο Πάρκο Μαρίας Κάλλας (πρώην Ναυτική Βάση). 
  
2.3 ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΛΟΓΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
 
2.3.1 ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
 

Στο Βορειοδυτικό όριο του Δήμου, σε επαφή με τη λεωφόρο Πεντέλης και μέχρι το 
εγκεκριμένο σχέδιο των Άνω Βριλησσίων και τα όρια με τη Νέα Πεντέλη εκτείνεται ένα 
σημαντικό περιαστικό δημόσιο δάσος, έκτασης 153,05 στρ., το οποίο ανήκει στην 
αρμοδιότητα του Δασαρχείου Πεντέλης, όσον αφορά τη διαχείριση και το μεγαλύτερο 
τμήμα του (142,10 στρ.) είναι καταγεγραμμένο στο Κτηματολόγιο με ιδιοκτήτη το 
Ελληνικό Δημόσιο. 
 Ιδιοκτησιακά θέματα  

Στο μεγαλύτερο μέρος της, σε έκταση 142,1 στρ. (ποσοστό 93%), η περιοχή έχει 
καταχωρηθεί στο Ελληνικό Δημόσιο. Στο Δήμο Βριλησσίων έχει καταγραφεί έκταση 
περίπου 2,1 στρεμμάτων δίπλα στο Δημοτικό Θέατρο “Αλίκη Βουγιουκλάκη” (πρώην 
Νταμάρι). Ιδιωτικές εκτάσεις έχουν καταγραφεί μόνο επί της Λ. Πεντέλης, όπου και οι 
ταβέρνες - ουζερί (Νησιώτισσα - Αιγαίο) συνολικής έκτασης περίπου 8,8 στρ. Την 
έκταση φέρεται να διεκδικεί, για λογαριασμό των μελών του, Οικοδομικός Συνεταιρισμός 
με την επωνυμία Ο.Σ. Προσωπικού Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
"Ο Άγιος Θεόκλητος". Το Εθνικό Κτηματολόγιο και το Δασαρχείο Πεντέλης τη θεωρεί 
"Δημόσιο Δάσος" ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου, μέχρι τουλάχιστον να αποδείξει ο 
κάθε φερόμενος ιδιοκτήτης ότι, ενδεχομένως, έχει δικαιώματα.  
Περιβαλλοντικά και δασικά θέματα 

Για το Περιαστικό Δάσος Βριλησσίων δεν έχει γίνει πράξη χαρακτηρισμού 
σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 998/79. Μέσα στο δάσος έχουν σχηματιστεί 
ασφαλτόδρομοι και χωματόδρομοι, προερχόμενοι από την κατάτμηση που επιχείρησε ο 
Ο.Σ. Άγιος Θεόκλητος. Ο Δήμος ζήτησε να κηρυχθεί ως “αισθητικό περιαστικό δάσος” με 
κανονισμό λειτουργίας, προκειμένου να αναλάβει τη διαχείρισή του, ως επίσημος φορέας 
διαχείρισης, προς όφελος των κατοίκων του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής. Επίσης, 
συνέταξε το 2001 δασοτεχνική μελέτη, για τη δημιουργία χώρων αναψυχής και 
υπέγραψε πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης με το Υπ. Γεωργίας για τον καθαρισμό 
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του δάσους. Η μελέτη αυτή μέχρι σήμερα δεν έχει εγκριθεί αρμοδίως από το Δασαρχείο 
ή την Δ/νση Δασών. 

 
2.3.2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΟΥ 

 
Το ρέμα "Βριλησσός", που αποτελεί το ανατολικό όριο του Δήμου Βριλησσίων με 

το Δήμο Χαλανδρίου, όσον αφορά στην περιοχή ανάντη της οδού Αναπαύσεως έχει 
καθορισμένες οριογραμμές, με πρωτοβουλία του όμορου Δήμου Χαλανδρίου και έχει 
παραμείνει ανοικτό μέχρι την οδό Ολύμπου. Με νέα υδραυλική μελέτη το ρέμα 
διευθετήθηκε κατάντη της οδού Ολύμπου με κλειστό αγωγό διαμέτρου 2.50 μ. 
 
2.3.3 ΠΑΡΚΟ «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ» (ΠΡΩΗΝ ΚΤΗΜΑ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) 

 
Το πάρκο «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ» (πρώην κτήμα Τ.Υ.Π.Ε.Τ.), έκτασης 18 

περίπου στρεμμάτων, βρίσκεται εντός του αστικού ιστού και περικλείεται από τις οδούς 
Μπακογιάννη, Πλαταιών, Υμηττού και Λυκαβηττού.  

Πρόκειται για σημαντικότατο πνεύμονα πρασίνου της πόλης, όπου φύονται από 
δεκαετίες πολλά πεύκα. Ανήκει στην ιδιοκτησία του Δήμου, ο οποίος το 2006 
ολοκλήρωσε τα έργα ανάπλασης της περιοχής. Η ανάπλαση ακολούθησε τις αρχές του 
βιοκλιματικού σχεδιασμού και προέβλεψε τη δημιουργία διαμορφώσεων για τη φιλοξενία 
ήπιων αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων και την εξυπηρέτηση ατόμων με 
ειδικές ανάγκες καθώς και μικρό Πολιτιστικό Κτίριο.  

Όσον αφορά στη χλωρίδα της περιοχής, το Πάρκο περιλαμβάνει: 10 στρέμματα 
χλοοτάπητα, 100 μεγάλα πεύκα, 153 νέα δένδρα ύψους άνω των 5.00 μ. και εποχιακά 
φυτά. 

 
2.3.4 ΠΑΡΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 
  
 Πρόκειται για έκταση που σκεπάζει το τμήμα της Αττικής οδού, που διέρχεται από 
τα Βριλήσσια. Βρίσκεται υπό καθεστώς συνδιαχείρισης με το Δήμο Χαλανδρίου. Έχει 
καλυφθεί με γκαζόν, αλλά η διαμόρφωσή του χρήζει ανάπλασης και βελτίωσης. 
Χρησιμοποιείται από τους κατοίκους του Δήμου για περίπατο και ήπιες αθλητικές 
δραστηριότητες. 
 
2.3.5 ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΑΣΣΑ 

 
Η περιοχή αυτή, έκτασης 135 στρεμμάτων ανήκει επίσης (όπως και η Ζώνη Α του 

ρέματος Πολυδρόσου) στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Βριλησσίων. Οι 
υφιστάμενες χρήσεις της περιοχής είναι η αυθαίρετη κατοικία και διάσπαρτες δασικές 
εκτάσεις. Για την εν λόγω περιοχή έχουν εκδοθεί οι ακόλουθες διοικητικές πράξεις, όπως 
προκύπτει από τα στοιχεία του (19) σχετικού: 
- Η με αρ. πρωτ. 9030/27-11-2000 Πράξη Χαρακτηρισμού από το Δασαρχείο Πεντέλης. 
Σύμφωνα με αυτήν, από το σύνολο των 135 στρεμμάτων, τα 55 στρέμματα 
χαρακτηρίζονται ως μη δασική έκταση και τα 80 στρέμματα ως δασική έκταση της 
παρ. 2 και 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/78. 
- Κατά της ανωτέρω Πράξης Χαρακτηρισμού υποβλήθηκαν αντιρρήσεις και εκδόθηκε η 
υπ’ αρ. 38/2007 απόφαση της Α΄βαθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών 
Αμφισβητήσεων Ανατολικής Αττικής. Η εν λόγω απόφαση ακυρώνει την 
προαναφερθείσα 9030/27-11-2000 Πράξη Χαρακτηρισμού του Δασάρχη Πεντέλης 
για έκταση εμβαδού 40.847 τ.μ. η οποία χαρακτηριζόταν ως δασική της παρ. 2 του 
αρ. 3 του Ν. 998/79 και χαρακτηρίζει αυτή ως μη δασική, της παρ. 6α του αρ. 3 του 
Ν. 998/79. 
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- Κατά της υπ’ αρ. 28/2007 απόφασης της Α΄βαθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών 
Αμφισβητήσεων Ανατολικής Αττικής υποβλήθηκαν προσφυγές ενώπιον της Α΄βαθμιας 
Επιτροπής Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων του Εφετείου Αθηνών και εκδόθηκε η 
υπ’ αρ. 5/2013 απόφαση. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, κάποιες από τις 
προσφυγές γίνονται δεκτές, με αποτέλεσμα να ακυρώνεται η υπ’ αρ. 38/2007 
απόφαση για τις εκτάσεις των προσφυγών αυτών τις οποίες χαρακτηρίζει ως μη 
δασικές της παρ. 6α του αρ. 3 του Ν. 998/78. 
 
2.4 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

Ένα αξιόλογο στοιχείο ιστορικού - αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, μέσα στην 
περιοχή μελέτης, είναι η διαδρομή λιθαγωγίας των μαρμάρων, που 
χρησιμοποιήθηκαν για την ανέγερση των κτιρίων της Ακρόπολης, από τα λατομεία της 
Πεντέλης μέχρι τον Ιερό Βράχο. Η διαδρομή αυτή ταυτίζεται με την προέκταση της οδού 
Κέας μέσα στο παραρεμάτιο πάρκο και στη συνέχεια ακολουθεί την οδό Τροίας στην 
Πολεοδομική Ενότητα 1.  

Άλλα ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα αρχιτεκτονικά στοιχεία δεν υπάρχουν, δεδομένης 
της σχετικά πρόσφατης κατοίκισης της περιοχής, στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. 
Για λόγους ιστορικούς, αξιόλογα κτίσματα μπορεί να θεωρηθούν προπολεμικές 
μονοκατοικίες στο κέντρο (π.χ. η κατοικία Δ. Βερνάρδου, όπου και το σημερινό 
Δημαρχείο, την οποία δώρισε ο ιδιοκτήτης στο Δήμο). Αναγνωρίσιμο ως τοπόσημο και 
ιστορικό στοιχείο για τα Βριλήσσια είναι επίσης ο κοινοτικός υδατόπυργος, ο οποίος 
αξίζει να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί κατάλληλα. 
 
2.5 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΑ 
 

Ο Δήμος Βριλησσίων ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα (ΥΔ) Αττικής. Μέρος του 
Δήμου καλύπτει τμήμα της καρστικής υδρογεωλογικής ενότητας της Πεντέλης (έκταση 
250km2, συνολική απορροή 55hm3/έτος, ρυθμιστικό απόθεμα 30 hm3/έτος). Οι 
καρστικές υδρογεωλογικές ενότητες έχουν ανοιχτό μέτωπο στη θάλασσα, με αποτέλεσμα 
τα υπόγεια νερά να είναι ποιοτικώς υποβαθμισμένα, λόγω υφαλμύρισης, ώστε το 
εκμεταλλεύσιμο απόθεμα νερού, αν και είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί, θεωρείται ότι 
δεν υπερβαίνει το 30% του ρυθμιστικού αποθέματος. Όσον αφορά στα επιφανειακά 
ύδατα του Δήμου, πρόκειται για τα χειμαρικά ρέματα του Βριλησσού και του 
Πολύδροσου, τα οποία απορρέουν στην υδρολογική λεκάνη του Αττικού Κηφισού. Μετά 
την κατασκευή της Αττικής οδού και τα αντιπλημμυρικά έργα που ακολούθησαν, ο 
Βριλησσός απορρέει στο Ρέμα της Ραφήνας. 
 
2.6 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΒΟΛΙΑ 

 
Βασική πηγή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο Δήμο Βριλησσίων θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ο υποσταθμός «Κέντρο Διανομής Βριλησσίων 150/20 ΚV», που 
έχει υλοποιηθεί από τη ΔΕΗ στο χώρο της πρώην Ναυτικής Βάσης. Οι γραμμές υψηλής 
και μέσης τάσης που καταλήγουν σ’ αυτόν είναι υπόγειες.  

Δεν έχει εκπονηθεί επίσημη μελέτη από το Δήμο Βριλησσίων για τη μέτρηση της 
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην περιοχή του ΚΔΗΕ. Από ανεπίσημες μετρήσεις 
προέκυψε το συμπέρασμα ότι έξω από το κτίριο του ΚΔΗΕ η ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία είναι μηδενική. Επίσης, σύμφωνα με τον υπεύθυνο του γραφείου μη 
ιοντιζουσών ακτινοβολιών της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) 
ισχύει ότι: «Στους εξωτερικούς χώρους των υποσταθμών υψηλής τάσης, τα ηλεκτρικά 
και μαγνητικά πεδία δημιουργούνται αποκλειστικά από τις γραμμές που συνδέονται σε 
αυτούς και όχι από τον εξοπλισμό τους. Από μετρήσεις που έχει διεξάγει το Γραφείο μη 
ιοντιζουσών ακτινοβολιών της ΕΕΑΕ προέκυψε ότι στις πλευρές των υποσταθμών που 



 13 

δεν διέρχονται γραμμές, τα επίπεδα των ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων είναι 
πρακτικά τα ίδια με αυτά που θα υπήρχαν και χωρίς την παρουσία του υποσταθμού 
(ακόμα και πολύ κοντά στην περίφραξή του), ενώ στις άλλες πλευρές του υποσταθμού 
που διέρχονται γραμμές, υπάρχουν οι τυπικές τιμές των ηλεκτρικών και μαγνητικών 
πεδίων στο περιβάλλον των γραμμών αυτών» Ταυτόχρονα σύμφωνα με το Εργαστήριο 
Παραγωγής, Μεταφοράς, Διανομής και Χρησιμοποιήσεως Ηλεκτρικής Ενέργειας: «Οι 
μέγιστες τιμές των πεδιακών εντάσεων, στο όριο περίφραξης των Υ/Σ, εκτός των 
περιοχών των γραμμών τροφοδότησης 150 kV και των εναέριων αναχωρήσεων 20 kV, 
αποκτούν εξαιρετικά χαμηλές, πρακτικά αμελητέες τιμές». 
 
2.7 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ 
 

Πιέσεις στο περιβάλλον του Δήμου Βριλησσίων εξασκούνται κυρίως, όσον αφορά 
στις χρήσεις γης στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
1. Η Αμιγής Κατοικία, με την έννοια του Π.Δ. των χρήσεων γης (ΦΕΚ 116Α’/87) 
σήμερα κατέχει το συντριπτικό ποσοστό του αστικού χώρου του Δήμου. Η πίεση που 
ασκείται στην περιοχή Αμιγούς Κατοικίας είναι ότι, λόγω της προβλεπόμενης αύξησης 
του πληθυσμού και κατά συνέπεια λόγω της αύξησης των αναγκών, θα νοθευτεί η αμιγής 
κατοικία από χρήσεις και πέραν της καθημερινής εξυπηρέτησης. Κατά συνέπεια 
προβλέπεται ότι θα επιβαρυνθεί και θα αλλοιωθεί η έννοια της γειτονιάς.  
2. Για τα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο στους άξονες της Αττικής οδού, της 
Πεντέλης και της Αναπαύσεως, ισχύει σήμερα Γενική Κατοικία, με μικρές 
διαφοροποιήσεις, σύμφωνα με τα κατά καιρούς νομοθετήματα που έχουν εκδοθεί. Η 
πίεση που ασκείται είναι σημαντική εντατικοποίηση των χρήσεων, κυρίως στους 
βασικούς άξονες κυκλοφορίας και πιο συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής:  
- Κατά μήκος της Αττικής οδού θα αναπτυχθούν εμπορικές δραστηριότητες υπερτοπικού 
χαρακτήρα και κτίρια γραφείων, λόγω της εύκολης προσέγγισης με τα Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς (Μετρό) και με Ι.Χ., μέσω της Αττικής οδού. Οι χρήσεις αυτές, αν δεν 
ληφθούν ειδικά μέτρα, πρόκειται να επιβαρύνουν τη γύρω γειτονιά, λόγω των μεγάλων 
αναγκών για θέσεις στάθμευσης.  
- Κατά μήκος της Λεωφόρου Πεντέλης θα διατηρηθεί η Γενική Κατοικία και θα 
αναπτυχθούν περισσότερα εστιατόρια, αναψυκτήρια, Τράπεζες, υπεραγορές και 
πολυκαταστήματα, λόγω της άμεσης προβολής στη διερχόμενη κίνηση.  
Οι χρήσεις αυτές θα λειτουργήσουν κυρίως μέσα στο υπάρχον κτιριακό απόθεμα και έτσι 
δεν θα υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησης πολλών νέων θέσεων στάθμευσης. Ειδικά οι 
χρήσεις των εστιατορίων και κέντρων αναψυχής δημιουργούν ιδιαίτερο πρόβλημα, 
καθώς η στάθμευση των χρηστών δεν είναι μια στάση ολιγόλεπτη, αλλά πολύωρη, και 
αυτό προκαλεί συνωστισμό σταθμευμένων αυτοκινήτων, τόσο πάνω στον οδικό άξονα 
της Λ. Πεντέλης, όσο και στους δρόμους που περιβάλλουν τα, πλησίον της Λεωφόρου 
Πεντέλης, οικοδομικά τετράγωνα.  
- Κατά μήκος της οδού Αναπαύσεως προβλέπεται η ανάπτυξη της Γενικής Κατοικίας και 
ειδικότερα συγκέντρωση χρήσεων όπως Επαγγελματικά Εργαστήρια και Χώροι 
Εκθέσεων. Τόσο οι χρήσεις αυτές, όσο και η διαμόρφωση του δρόμου, η οποία 
επιτρέπει υψηλές ταχύτητες και δεν παρέχει ασφάλεια για τους διερχόμενους πεζούς, θα 
συνεχίσουν να αποκόπτουν τον οικιστικό ιστό της πόλης, βόρεια και νότια της οδού 
Αναπαύσεως.  
3. Το τοπικό πολεοδομικό κέντρο της πλατείας Αναλήψεως λειτουργεί σε 
συνδυασμό με το κέντρο της πλατείας Ελευθερίας και αποτελούν τα τοπικά πολεοδομικά 
κέντρα των πολεοδομικών ενοτήτων 1 και 2, ταυτόχρονα όμως αποτελούν το ιστορικό 
και θρησκευτικό κέντρο καθώς και το κέντρο αναψυχής του Δήμου, κυρίως μετά τα 
τελευταία έργα ανάδειξης και ενοποίησης της πλατείας. Η πίεση που ασκείται είναι η 
εξάπλωση των λειτουργιών αναψυχής που θα προκαλέσει ακόμα πιο έντονο πρόβλημα 
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στάθμευσης και κυκλοφοριακής συμφόρησης στην περιοχή γύρω από το κέντρο της 
πλατείας Αναλήψεως.  
- Το τοπικό πολεοδομικό κέντρο της οδού Κύπρου, έχει διαμορφωθεί σε διαφορετική 
θέση από την προβλεπόμενη στο ισχύον Γ.Π.Σ και στην Απόφαση τροποποίησης των 
χρήσεων, λειτουργεί σε συνδυασμό με την Πλατεία της οδού Υμηττού, το χώρο του 1ου 
Γυμνασίου - Λυκείου και την Πλατεία της οδού Μακεδονίας και έχει κυρίως τοπικό 
εμπορικό χαρακτήρα. Η πίεση που ασκείται είναι ότι θα αναπτυχθούν στην περιοχή και 
άλλες εμπορικές χρήσεις, που ναι μεν θα εξυπηρετούν τους κατοίκους της γύρω 
περιοχής, αλλά θα επιβαρύνουν την περιοχή με στάθμευση και κυκλοφορία.  
- Το τοπικό πολεοδομικό κέντρο της Π.Ε. 5 του Άνω Πατήματος έχει θεσμοθετηθεί 
σύμφωνα με το ισχύον Γ.Π.Σ., στην έκταση δύο οικοδομικών τετραγώνων, η οποία 
έκταση όμως παραμένει, είκοσι χρόνια μετά την θεσμοθέτηση του ισχύοντος Γ.Π.Σ., 
σχεδόν αποκλειστικά περιοχή κατοικίας, ενώ το κέντρο της ενότητας αυτής έχει 
αναπτυχθεί στην περιοχή της Πλατείας 28ης Οκτωβρίου και έχει κυρίως χρήση εμπορική 
και αναψυχής (διαθέτει αρκετά εστιατόρια-ταβέρνες). Η ασκούμενη πίεση δημιουργεί 
ανάμιξη των χρήσεων αναψυχής, μεταξύ Αμιγούς και Γενικής Κατοικίας.  
 

Γενικά, η πίεση στο περιβάλλον, στον συγκεκριμένο Περιβαλλοντικό Τομέα, είναι 
η εξής:  
α. τα τοπικά κέντρα θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται όχι στις θέσεις που είχαν 
προβλεφθεί από τον σχεδιασμό, όπου και υλοποιήθηκαν κατοικίες, αλλά σε γειτονικές 
περιοχές και θα εξακολουθούν να συνδυάζονται με της κοινόχρηστες και κοινωφελείς 
(σχολεία, πλατείες κ.λπ.)  
β. τα τοπικά κέντρα θα έχουν περιορισμένη εμπορική ανάπτυξη, σε σύγκριση με την 
προβλεπόμενη από τον σχεδιασμό, λόγω της ανάπτυξης των γραμμικών χρήσεων κατά 
μήκος των αξόνων.  
4. Πολεοδομικό Κέντρο επιπέδου Δήμου  
Το Δημαρχείο λειτουργεί σε περιοχή Αμιγούς Κατοικίας και η μετατροπή του Ο.Τ. 365, 
όπου είναι χωροθετημένο το Διοικητικό Κέντρο του Δήμου, σε χώρο Αθλητικών 
εγκαταστάσεων και άλλων υπερτοπικών εκδηλώσεων, ιδιωτικού κυρίως χαρακτήρα, 
προβλέπεται να μην υλοποιηθεί άμεσα.  
5.Κοινόχρηστος και Κοινωφελής Εξοπλισμός  
Λόγω οικονομικών δυσκολιών, κινδυνεύει η εξασφάλιση των εγκεκριμένων και μη 
απαλλοτριωμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και του επιπλέον 
κοινόχρηστου και κοινωφελούς εξοπλισμού, που απαιτείται για την εξυπηρέτηση του 
σημερινού και μελλοντικού πληθυσμού του Δήμου. Ο Δήμος ανέθεσε μελέτη 
Αναθεώρησης του σχεδίου, με κύριο στόχο την εξεύρεση των κατάλληλων χώρων για 
την ικανοποίηση ων σχετικών αναγκών, αλλά η μελέτη δεν έχει εγκριθεί μέχρι σήμερα.  
6. Οδικό Δίκτυο  
Βασικά προβλήματα που αποτρέπουν τη βέλτιστη αξιοποίηση της κυκλοφοριακής 
ικανότητας του πρωτεύοντος οδικού δικτύου και επιβαρύνουν το φυσικό και 
ατμοσφαιρικό περιβάλλον της περιοχής, προκαλώντας ηχορρύπανση και ρύπανση του 
αέρα, είναι οι διαμπερείς κινήσεις στο εσωτερικό του Δήμου, η επιβάρυνση της 
λεωφόρου Πεντέλης λόγω υπερτοπικής κυκλοφορίας και ανάπτυξης γραμμικής 
εμπορικής δραστηριότητας καθ’ όλο το μήκος της, η παρόδια στάθμευση και η ανάπτυξη 
εμπορικών χρήσεων, κατά μήκος των δρόμων του. Τέλος, η ύπαρξη μεγάλων 
νοσοκομειακών μονάδων στα όρια του Δήμου (Σισμανόγλειο, Φλέμινγκ, ΠΙΚΠΑ Πεντέλης 
κ.λπ.), καθώς οι ανάγκες των εργαζομένων και των επισκεπτών δημιουργούν μεγάλη 
φόρτιση στους δρόμους πρόσβασης σε αυτά.  
7. Εξωαστικός Χώρος  
Το φυσικό περιβάλλον του Δήμου δέχεται έντονες πιέσεις από την οικιστική ανάπτυξη, 
που απειλεί τα δάση, καταπάτηση της δημόσιας γης και αυθαίρετη δόμηση. 
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33..  ΠΠΕΕΡΡΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΕΕΙΙΝΝΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ  ΓΓΠΠΣΣ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΒΒΡΡΙΙΛΛΗΗΣΣΣΣΙΙΩΩΝΝ    
 
3.1 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ  
 
Οι λόγοι για τους οποίους ξεκίνησε ο ίδιος ο Δήμος τη διαδικασία τροποποίησης του 
ΓΠΣ είναι οι ακόλουθοι: 
- Με το πέρασμα του χρόνου ο χαρακτήρας του Δήμου έχει αλλάξει και ο 
θεσμοθετημένος κοινωνικός εξοπλισμός και εξοπλισμός σε ελεύθερους χώρους είναι 
σήμερα εντελώς ανεπαρκείς. Προσπάθειες του Δήμου για απόκτηση χώρων, 
σκοντάφτουν στο παρωχημένο σήμερα Γ.Π.Σ. 
- Παρατηρούνται πολλά προβλήματα και αντιφάσεις που αφορούν τόσο στο ισχύον 
Γ.Π.Σ. και στις τροποποιήσεις του, όσο και προβλήματα και αντιφάσεις μεταξύ του Γ.Π.Σ. 
και των διαταγμάτων και αποφάσεων που ψηφίστηκαν για την εφαρμογή του 
(τροποποιήσεις ρυμοτομικού - διατάγματα χρήσεων γης).  
- Τέλος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 285Δ / 5-3-04 η υπ’ αρ. 10788 Υ.Α. με την οποία 
τροποποιούνται τα πολεοδομικά σταθερότυπα με τα οποία καθορίζονται οι ανάγκες σε 
κοινωφελείς και κοινόχρηστους χώρους.  
 

Για τους παραπάνω λόγους κρίθηκε απαραίτητη η τροποποίηση του ισχύοντος 
Γ.Π.Σ. ώστε να ληφθούν υπ' όψη τα νέα πληθυσμιακά δεδομένου και ο νέος ρόλος της 
πόλης. Ο Δήμος Βριλησσίων στην ίδια απόφασή του (υπ’ αρ. 211/2004) έκρινε 
απαραίτητη ταυτόχρονα την αντιμετώπιση και των παρακάτω προβλημάτων:  
1. Καθορισμό χρήσεων στο σύνολο των διοικητικών ορίων του Δήμου π.χ., Περιαστικό 
Δάσος Βριλησσίων, Κρασάς, Νταμάρι κ.λπ.  
2. Καταγραφή των υφιστάμενων χρήσεων, πλην κατοικίας, σε υπόβαθρα του 
Κτηματολογίου (ομαδοποίηση, κατηγοριοποίηση), διαπίστωση προβλημάτων, προθέσεις 
του Δήμου για επανακαθορισμό των χρήσεων, άρση προβλημάτων που έχουν 
δημιουργηθεί από την σωρεία των αντιφατικών διατάξεων του μέχρι σήμερα θεσμικού 
πλαισίου (π.χ. τρία είδη αμιγούς κατοικίας, τέσσερα είδη γενικής κατοικίας, τρία είδη 
πολεοδομικών κέντρων, μέσα στα οποία δεν περιλαμβάνεται το σημερινό κέντρο της 
πλατείας Αναλήψεως)  
3. Καθορισμός χρήσεων για τα ακίνητα ιδιοκτησίας του Δήμου  
4. Διερεύνηση για καθορισμό ζώνης υποδοχής συντελεστή δόμησης 
 
3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ 
 

Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πρόταση τροποποίησης του ΓΠΣ του 
Δήμου Βριλησσίων.  
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Εικόνα 3.1: Πρόταση τροποποίησης του ΓΠΣ Δήμου Βριλησσίων 
Συγκεκριμένα: 
Α. Ο Δήμος Βριλησσίων οργανώνεται πολεοδομικά για πληθυσμό περίπου 51.000 
κατοίκων.  
Β. Οι Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ) της Δ.Ε. οργανώνονται σε πέντε (5) 
Πολεοδομικές Ενότητες (Π.Ε.) με την αντίστοιχη μέση πυκνότητα και μέσο συντελεστή 
δόμησης όπως παρουσιάζονται στον επόμενο Πίνακα 3.1 
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Πίνακας 3.1: Μέσος συντελεστής δόμησης και πυκνότητα ανά Πολεοδομική Ενότητα 

 
Γ. Στις Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης τροποποιούνται οι χρήσεις γης με τον 
καθορισμό χρήσεων γης αμιγούς κατοικίας, γενικής κατοικίας και πολεοδομικού κέντρου 
ως κατωτέρω:  
- αμιγής κατοικία σύμφωνα με το άρθρο 2 του από 23.2.87 Π.Δ. (ΦΕΚ 166Δ/87), με 
εξαίρεση τους ξενώνες μικρής δυναμικότητας (περί τις 20 κλίνες).  
- γενική κατοικία σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 23.2.87 Π.Δ. (ΦΕΚ 166Δ/87), με 
εξαίρεση τα ξενοδοχεία μέχρι 100 κλινών και ξενώνες, καθώς και τις αποθήκες, όπως 
ορίζονται στην παρ. 1γ του άρθρου 2 του Ν 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α/2005). Στα οικόπεδα 
που έχουν πρόσωπο επί της οδού Ολύμπου στο Ο.Τ.304, στα οικόπεδα που έχουν 
πρόσωπο επί της οδού Κύπρου στο Ο.Τ.7 και στα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο στην 
οδό 28ης Οκτωβρίου στο Ο.Τ.4 καθορίζεται χρήση γενικής κατοικίας, εξαιρουμένων των 
χρήσεων ξενοδοχείων, τραπεζών, εστιατορίων, αναψυκτηρίων, θρησκευτικών χώρων 
και πρατηρίων καυσίμων.  
- πολεοδομικό κέντρο Δήμου και τοπικά κέντρα γειτονιάς σύμφωνα με το άρθρο 4 
του από 23.2.87 Π.Δ. (ΦΕΚ 166Δ/87), με εξαίρεση τα ξενοδοχεία μέχρι 100 κλινών και 
τους ξενώνες, τα κέντρα διασκέδασης – αναψυχής, τις εγκαταστάσεις εμπορικών 
εκθέσεων – εκθεσιακά κέντρα, τις εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών και τη 
διεξαγωγή τυχερών και τεχνικών «ψυχαγωγικών» παιγνίων. 
- Ελεύθεροι Χώροι – Αστικό Πράσινο. Στις περιοχές Ελεύθερων Χώρων – Αστικού 
Πράσινου προτείνεται να επιτρέπονται γενικά, οι χρήσεις του άρθρου 9 του ως άνω Π.Δ. 
ήτοι: αναψυκτήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές 
εγκαταστάσεις και χώροι συνάθροισης κοινού.  
 
Οι περιοχές του Δήμου που προτείνονται ως Ελεύθεροι Χώροι – Αστικό Πράσινο είναι οι 
ακόλουθες:  
- Πάρκο Μαρίας Κάλλας (πρώην Ναυτική Βάση): προτείνεται χρήση «Ελεύθεροι Χώροι – 
Αστικό Πράσινο» και ειδικότερα οι χρήσεις: Πράσινο, Γήπεδο ποδοσφαίρου, Ανοιχτό 
Κολυμβητήριο μεσαίου μεγέθους, Μικρό Αναψυκτήριο, Θερινός Κινηματογράφος, 
Πολιτιστικές Εγκαταστάσεις και οι αναγκαίοι χώροι στάθμευσης. 
- Πάρκο Μίκη Θεοδωράκη (πρώην ΤΥΠΕΤ): προτείνεται η χρήση «Αστικό Πράσινο» και 
ειδικότερα οι χρήσεις: Πράσινο, Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει Πολιτιστικές 
Εγκαταστάσεις και Αναψυκτήριο.  
- Πάρκο Αττικής Οδού: Προτείνεται ομοίως χρήση «Αστικό Πράσινο» και ειδικότερα: 
ανοιχτές Αθλητικές Εγκαταστάσεις, Υπαίθριες Πολιτιστικές Εγκαταστάσεις και Πράσινο .  
- Υδατόπυργος Δήμου και Υδατοδεξαμενή πλατείας Αγίας Λαύρας: Ο Υδατόπυργος 
προτείνεται να κηρυχθεί διατηρητέος, ως τοπόσημο του Δήμου. Προτείνεται χρήση 
«Αστικό Πράσινο» και συγκεκριμένα: Πολιτιστικές Εγκαταστάσεις (όπως εκθετήριο του 
Δήμου ή κιόσκι πώλησης εισιτηρίων για το Φεστιβάλ, σε συνδυασμό με κάποια πιθανή 
εικαστική παρέμβαση με θέμα το νερό) και Πράσινο. 
Δ. Η γενική εκτίμηση των αναγκών σε γη (Ha) για κοινωνική υποδομή στο σύνολο του 
Δήμου φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί: 
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Πίνακας 3.2: Κοινωνικός Εξοπλισμός ανά Πολεοδομική Ενότητα 

 
3.3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
 

Για τη βιώσιμη λειτουργία των οικιστικών περιοχών προτείνονται:  
- Δημιουργία Ιεραρχημένου Οδικού Δικτύου  
Ορίζεται ως ελεύθερη λεωφόρος η Αττική Οδός (Ελευσίνος – Σταυρού - Διεθνούς 
Αερολιμένα Αθηνών), ως πρωτεύουσα οδική αρτηρία η Λεωφόρος Πεντέλης και ως 
δευτερεύουσες οδικές αρτηρίες οι οδοί Αναπαύσεως (σε συνέχεια της οδού Ηρακλείτου) 
και η Σισμανογλείου. Η οδός Αγίου Αντωνίου αποχαρακτηρίζεται από δευτερεύουσα 
οδική αρτηρία και εφεξής ορίζεται ως συλλεκτήριος.  
- Το δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών συμπληρώνεται από γραμμές δημοτικής 
συγκοινωνίας που θα συνδέουν τους όμορους σταθμούς των μέσων σταθερής τροχιάς 
(δηλ. το σταθμό Πεντέλης του Προαστιακού και το σταθμό Δουκίσσης Πλακεντίας του 
Προαστιακού και του Μετρό), με το εσωτερικό του Δήμου και το πολεοδομικό του κέντρο.  
- Διαμόρφωση ευρύτατου δικτύου ροής πεζών και ποδηλατοδρόμων στα πλαίσια 
ρυθμίσεων για τη βιώσιμη κινητικότητα, με στόχο τη δικτύωση των χώρων πρασίνου και 
των κοινωφελών 
εγκαταστάσεων της πόλης και τη σύνδεση της με το μέτωπο εμπορικών χρήσεων της 
Λεωφόρου Πεντέλης, καθώς και με τους όμορους σταθμούς του Προαστιακού και του 
Μετρό (Πεντέλης και Δουκίσης Πλακεντίας).  
- Καθορισμός ζωνών ελεγχόμενης στάθμευσης κατά μήκος των οδών και λεωφόρων με 
εμπορικές χρήσεις και δημιουργία οργανωμένων χώρων στάθμευσης πλησίον των 
σταθμών των μέσων σταθερής τροχιάς.  
- Προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού περιβάλλοντος με την προστασία και ανάδειξη 
της Διαδρομής της Λιθαγωγίας (τμήμα οδού Τροίας) και του υδατόπυργου επί της οδού 
Κύπρου και Γράμμου στην πλατεία Αγίας Λαύρας. 
 
3.4 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΕΠ)– ΕΞΩΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 
 
3.4.1 ΠΕΠ 1 (ΑΠ) Περιαστικό Πράσινο – Δάσος Βριλησσίων 
Στη περιοχή αυτή απαγορεύεται η δόμηση, διατηρούνται όμως οι χρήσεις εστίασης και 
αναψυχής που λειτουργούν σήμερα κατά μήκος της Λεωφόρου Πεντέλης και μπορεί να 
ανανεώνεται η άδεια λειτουργίας τους, με τον περιορισμό 300 τ.μ. δόμησης ανά 
ιδιοκτησία. 

 
3.4.2 ΠΕΠ 2 (ΑΠ) Ζώνη Προστασίας Ρεμάτων 
Στις περιοχές αυτές απαγορεύεται η δόμηση και η οποιαδήποτε παρέμβαση στο 
ανάγλυφο του χώρου. 
 
3.4.3 Δασικές Εκτάσεις περιοχής Κρασσά  
Στη περιοχή αυτή ισχύουν όσα προβλέπονται από τη δασική νομοθεσία. Το όριο της 
ΠΕΠ 3 καθορίζεται βάσει της υπ’ αρ. 5/2013 Απόφασης της Α’ δευτεροβάθμιας Ε.Ε.Δ.Α. 
Εφετείου Αθηνών. Όσες ιδιοκτησίες χαρακτηρίζονται ως δασικές ή αναδασωτέες 



 19 

σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση και αποχαρακτηρισθούν με τελεσίδικη απόφαση 
εξαιρούνται του ορίου της ΠΕΠ3 και εντάσσονται στην Π.Ε.5β. 
 
3.5 ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 
- ΔΕΗ: Αφορά στη χωροθέτηση του Κέντρου Διανομής 150/20 KV Βριλησσίων στο 
Πάρκο Μαρίας Κάλλας (πρώην Ναυτική Βάση)  
- ΦΥΤΩΡΙΟ ΔΗΜΟΥ στο Πάρκο Μαρίας Κάλλας (πρώην Ναυτική Βάση). 
 
44..  ΕΕΚΚΤΤΙΙΜΜΗΗΣΣΗΗ  &&  ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΠΠΙΙΠΠΤΤΩΩΣΣΕΕΩΩΝΝ  
                             
4.1 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΗ ΒΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
4.1.1 ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ο έλεγχος των χρήσεων γης, ο περιορισμός της έκτασης των τοπικών 
πολεοδομικών κέντρων στις θέσεις που υλοποιήθηκαν, η εξασφάλιση χώρων για τον 
κοινόχρηστο και κοινωφελή εξοπλισμό, οι μεγάλοι εντός σχεδίου χώροι Αστικού 
Πρασίνου, οι μεγάλες εκτός σχεδίου εκτάσεις που χαρακτηρίζονται σαν περιοχές Ειδικής 
Προστασίας (ΠΕΠ), η ιεράρχηση του οδικού δικτύου, το δίκτυο δημόσιας και δημοτικής 
συγκοινωνίας, ο καθορισμός δικτύου ροής πεζών και ποδηλατοδρόμων και οι ζώνες 
ελεγχόμενης στάθμευσης συντελούν στη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων και κατ’ 
επέκταση στην εξασθένιση του φαινομένου του θερμοκηπίου.  

Η οικιστική ανάπτυξη στην περιοχή Κρασά, με πολεοδόμηση της περιοχής, που 
είχε ήδη εγκριθεί με το Γ.Π.Σ. του 87, είναι σίγουρα πιο θεμιτή διαδικασία, εάν συγκριθεί 
με την καταπάτηση και την αυθαίρετη δόμηση που συμβαίνει σήμερα.  

Επιπλέον ο χαμηλός συντελεστής δόμησης (0,60) σε σχέση με τον επιτρεπόμενο 
(0.80) και περιοχές ειδικής προστασίας (ΠΕΠ) αδόμητες στα δασικά τμήματα της 
περιοχής, αίρουν τις επιπτώσεις της ένταξης του Κρασά στο σχέδιο. 
 
4.1.2 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Όσον αφορά στο αστικό τοπίο, το σύνολο των δράσεων θα είναι ευνοϊκό ως προς 
τη βελτίωσή του και την αισθητική του αναβάθμιση. Η σωστή χωροθέτηση των 
επιτρεπομένων χρήσεων και ο περιορισμός τους σε σχέση με τις επιτρεπόμενες από τη 
σχετική νομοθεσία, η αύξηση του κοινόχρηστου και κοινωφελούς εξοπλισμού, ο 
κυκλοφοριακός και συγκοινωνιακός σχεδιασμός, ο καθορισμός ζωνών ελεγχόμενης 
στάθμευσης κατά μήκος των οδών και λεωφόρων με εμπορικές χρήσεις και η δημιουργία 
οργανωμένων χώρων στάθμευσης πλησίον των σταθμών των μέσων σταθερής τροχιάς 
θα έχουν θετικές επιπτώσεις στην περιοχή μελέτης.  

Οι επιπτώσεις στο τοπίο θα επιφέρουν μόνιμη αναβάθμιση της προσφερόμενης 
ποιότητας ζωής. Σημαντικό για το Δήμο είναι και η προστασία και ανάδειξη της 
Διαδρομής Λιθαγωγίας (τμήμα οδού Τροίας) και του υδατόπυργου στην πλατεία Αγίας 
Λαύρας, που θα αποτελέσουν στο εξής σημεία αναφοράς (αστικά τοπόσημα) και 
πολιτιστικής κληρονομιάς.  

Όσον αφορά στο φυσικό τοπίο και τη γραμμή του ορίζοντα, θα προστατευθούν 
από το χαμηλό συντελεστή δόμησης, καθώς και το χαρακτηρισμό των δασικών 
τμημάτων ως Π.Ε.Π. στην περιοχή Κρασσά. 
 
4.1.3 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ, ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τα μέτρα συγκράτησης της οικιστικής ανάπτυξης (έλεγχος χρήσεων γης, σωστή 
χωροθέτηση των πολεοδομικών κέντρων, μειωμένος σ.δ. στην περιοχή Κρασσά, 
επιπλέον κοινόχρηστοι χώροι), και τα μέτρα προστασίας και ενίσχυσης του φυσικού 
πρασίνου, με χαρακτηρισμό Περιοχών Ειδικής Προστασίας αδόμητων (ΠΕΠ) στο 
Περιαστικό Δάσος Βριλησσίων, στη Ζώνη Προστασίας Ρεμάτων – Παρόχθιων 
Οικοσυστημάτων και στις Δασικές Εκτάσεις της περιοχής Κρασά θα έχουν θετικά 
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αποτελέσματα, θα ελαττωθεί ο βαθμός κατάληψης του εδάφους, ενώ θα αυξηθεί το 
ποσοστό πράσινων χώρων και άρα θα μειωθεί η διάβρωση των εδαφών. Αμεσότερα 
αποτελέσματα θα εμφανιστούν από την ολοκλήρωση των αντιπλημμυρικών έργων. 
Σημαντική συμβολή στην ποιότητα του εδάφους θα προσφέρει και το Δημοτικό Φυτώριο 
στο Πάρκο Μαρίας Κάλλας (πρώην Ναυτική Βάση).  
 
4.2 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Θετικές επιπτώσεις θα έχουν τα μέτρα περιορισμού των χρήσεων γης, 
εξασφάλισης κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων πρασίνου εντός του αστικού ιστού, 
ο καθορισμός μεγάλων εντός σχεδίου εκτάσεων ως ελεύθερων Χώρων- Αστικού 
Πρασίνου και ο χαρακτηρισμός Περιοχών Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ).  
 
4.3 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
4.3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η ρύθμιση των χρήσεων γης, ο περιορισμός της έκτασης και η επαναχωροθέτηση 
των πολεοδομικών κέντρων, σε συνδυασμό με τα μέτρα για το οδικό δίκτυο και το δίκτυο 
ροής πεζών, θα συμβάλουν σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στο Δήμο, 
καθώς θα μειωθούν οι χρονοαποστάσεις των καθημερινών μετακινήσεων και θα 
διευκολυνθεί η άσκηση καθημερινών δραστηριοτήτων και λειτουργιών, με άμεσο 
αντίκτυπο στη μείωση του άγχους και της κούρασης και στην καλύτερη ψυχολογία των 
κατοίκων. Η εξασφάλιση των απαραίτητων κοινωφελών και κοινοχρήστων χώρων και οι 
υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας θα συνδράμουν στη βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος θα λειτουργήσουν 
άμεσα ως προς τη βελτίωση της αισθητικής του Δήμου και την παροχή προσιτής 
αναψυχής, ενώ μακροχρόνια θα έχουν ευεργετικές συνέπειες στην υγεία του 
πληθυσμού.  

Όσον αφορά στα υλικά περιουσιακά στοιχεία, αναμένεται αύξηση της αξίας των 
ιδιοκτησιών, λόγω της γενικότερης αναβάθμισης της περιοχής.  
 
4.3.2 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η ιστορική διαδρομή του Δήμου (διαδρομή Λιθαγωγίας) και ο Υδατόπυργος θα 
προστατευτούν και θα αναδειχτούν με τη συνεργιστική δράση των πολιτικών διευθέτησης 
του αστικού ιστού και προστασίας του περιβάλλοντος.  

 
4.3.3 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Ο χαρακτηρισμός μεγάλων εντός σχεδίου εκτάσεων ως περιοχών Αστικού 
Πρασίνου, ο χαρακτηρισμός εκτός σχεδίου περιοχών σαν ΠΕΠ και οι κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις θα έχουν θετική επίδραση στην ποιότητα της ατμόσφαιρας. Παράλληλα, το 
δίκτυο ροής πεζών και ποδηλάτων και ο έλεγχος της στάθμευσης θα συμβάλουν έμμεσα 
στη μείωση των αερίων ρύπων, καθώς θα ελαττωθεί η χρήση Ι.Χ. και θα περιορισθεί η 
κυκλοφορία.  

 
4.3.4 ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΔΟΝΗΣΕΙΣ, ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ  
Θόρυβος  
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η απομάκρυνση των οχλουσών χρήσεων θα επιφέρουν 
άμεση πτώση των επιπέδων θορύβου.  
Δονήσεις - Ακτινοβολίες  
Όπως προαναφέρθηκε η εγκατάσταση (ΚΔΗΕ) της ΔΕΗ εκπέμπει σχεδόν μηδενική 
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.  

 
4.3.5 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΑ 



 21 

Έμμεσες θετικές επιπτώσεις αναμένονται από τα μέτρα προστασίας του 
περιβάλλοντος και ειδικά από αυτά που αφορούν στις παραρεμάτιες περιοχές.  

 
55..  ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΑΑΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗΣΣ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΟΟΣΣ 
 

Βάσει των ανωτέρω και κατόπιν αξιολόγησης της μελέτης, όπως αυτή διαβιβάστηκε 
και εξετάστηκε από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της 
Περιφέρειας Αττικής επισημαίνονται τα ακόλουθα, έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη κατά τη 
διαδικασία αξιολόγησης και λήψης απόφασης έγκρισης της εν λόγω ΣΜΠΕ.  

1. Σχετικά με την περιοχή Κρασσάς 
Με το προτεινόμενο ΓΠΣ προτείνεται στην εν λόγω περιοχή η δημιουργία α) Π.Ε. 5β για 
όσες περιοχές είναι μη δασικές βάσει της υπ’ αρ. 5/2013 απόφασης του Εφετείου 
Αθηνών και β) ΠΕΠ 3 για τις εκτάσεις που είναι δασικές, βάσει αυτής της απόφασης. 
Δεδομένου ότι η δεν υπάρχει Τελεσίδικη Πράξη Χαρακτηρισμού εκτάσεως (μιας και η 
Πράξη Χαρακτηρισμού υπ’ αρ. 9030/27-11-2000 του Δασάρχη Πεντέλης κρίθηκε εν 
μέρει άκυρη), προτείνουμε ο Δήμος Βριλησσίων να επισπεύσει τις διαδικασίες 
χαρακτηρισμού της εκτάσεως και τελεσιδικίας αυτής και κατόπιν να προβεί στην 
υλοποίηση των Π.Ε. 5β και ΠΕΠ 3 στην περιοχή. Διαφορετικά η περιοχή θα βρίσκεται 
διαρκώς σε καθεστώς ενστάσεων και αμφισβητήσεων από ιδιοκτήτες ακινήτων, με 
ακίνητα να αποχαρακτηρίζονται από δασικά σε μη δασικά ή και το αντίθετο. 
 

2. Σχετικά με το Πάρκο Μαρίας Κάλλας (πρώην Ναυτική Βάση) 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου αλλά και όπως προαναφέρθηκε στην 

παρούσα εισήγηση, με την ΚΥΑ 7069/17-2-2003 (ΦΕΚ 158/Δ/26-2-2003) Υπουργών 
ΠΕΧΩΔΕ, Εθνικής Άμυνας και Πολιτισμού έγινε η τροποποίηση του εγκεκριμένου 
ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Βριλησσίων στη θέση "Ναυτικό Οχυρό" και 
χωροθετήθηκαν σ’ αυτό:  
1) Κέντρο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΔΗΕ) 150/20 KV,  
2) Δημοτικός χώρος στάθμευσης,  
3) Δημοτικός θερινός κινηματογράφος, 

Επίσης σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3144/04 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, η 
παραπάνω απόφαση 7069/17-2-2003 ακυρώθηκε στο σύνολό της για τους λόγους που 
συνοπτικά αναφέρονται στην παρούσα εισήγηση. Με την εξεταζόμενη τροποποίηση του 
ΓΠΣ, διαπιστώνεται ότι προτείνεται ο χαρακτηρισμός του χώρου σε Ελεύθερο Χώρο – 
Αστικό Πράσινο με τις χρήσεις που πρότεινε η ακυρωθείσα απόφαση και την προσθήκη 
των αθλητικών εγκαταστάσεων, του αναψυκτηρίου και των πολιτιστικών εγκαταστάσεων. 
Συγκεκριμένα οι νέες χρήσεις που προτείνονται στην περιοχή είναι: πράσινο, γήπεδο 
ποδοσφαίρου, ανοικτό κολυμβητήριο μεσαίου μεγέθους, μικρό αναψυκτήριο, θερινός 
κινηματογράφος, πολιτιστικές εγκαταστάσεις και οι αναγκαίοι χώροι στάθμευσης. 
Ταυτόχρονα χωροθετείται και το Κέντρο Διανομής 150/20 kV Βριλησσίων. 

Μετά τα ανωτέρω προτείνουμε η περιοχή να υιοθετήσει την υπ’ αρ. 3144/2004 
απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, εκτός και αν υπάρχει μεταγενέστερη απόφαση που 
ρυθμίζει διαφορετικά την περιοχή και δεν περιλαμβάνεται στα στοιχεία του 
διαβιβασθέντος φακέλου της εξεταζόμενης ΣΜΠΕ. 

 
3. Σχετικά με Περιαστικό Δάσος Βριλησσίων 

Όπως προαναφέρθηκε στην παρούσα εισήγηση, το Περιαστικό Δάσος Βριλησσίων αν 
και ανήκει στην αρμοδιότητα του Δασαρχείου Πεντέλης, όσον αφορά στη διαχείρισή του 
και το μεγαλύτερο τμήμα του (142,10 στρ. από τα 153 στρ. περίπου) είναι 
καταγεγραμμένο στο Κτηματολόγιο με ιδιοκτήτη το Ελληνικό Δημόσιο, εντούτοις δεν έχει 
γίνει πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 998/79. Ταυτοχρόνως μέσα 
στο δάσος έχουν σχηματιστεί ασφαλτόδρομοι και χωματόδρομοι, προερχόμενοι από 
κατατμήσεις.  
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Προκειμένου να προστατευτεί το φυσικό περιβάλλον της περιοχής, προτείνεται η 
επίσπευση της διαδικασίας χαρακτηρισμού της έκτασης από το Δασαρχείο και 
τελεσιδικία αυτής και κατόπιν ο χαρακτηρισμός αυτής ως ΠΕΠ1, διότι, σύμφωνα με τα 
στοιχεία του διαβιβασθέντος φακέλου, φαίνεται να εγείρονται στην περιοχή ιδιοκτησιακά 
θέματα ανάλογα με την περιοχή Κρασσάς. 
 
4. Στα προτεινόμενα μέτρα για την πολεοδομική - χωροταξική οργάνωση της 
περιοχής μελέτης, θα πρέπει να ενσωματωθεί τόσο ο παράγοντας της κλιματικής 
αλλαγής όσο και η προσαρμογή σε αυτήν. 
 
 

Στη συνέχεια ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναγνωστόπουλος προτείνει τη θετική ψήφο 
για την αναφερόμενη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ενσωματώνοντας και τις 
παρατηρήσεις του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου σε θέματα χωρικού 
σχεδιασμού κ. Π. Πατσαβού που αφορούν: 

1. Στην προστασία του ρέματος Βριλησσού με την επισήμανση «να εκπονηθεί μελέτη 
οριοθέτησης του ρέματος Βριλισσού στο σύνολό του και να ολοκληρωθούν οι 
διαδικασίες εγκρίσεως της μελέτης (Ν. 4258/14)». 

2. Στην Κυκλοφορία και τις Αστικές πιέσεις  με την επισήμανση «Η αύξηση του 
πληθυσμού και η συγκέντρωση δραστηριοτήτων, όπως και η χωροθέτηση υπερβολικών 
κόμβων κυκλοφορίας στα όρια του Δήμου Βριλησσίων (προαστιακός, Δουκίσης 
Πλακεντίας κ.α.), απαιτούν κυκλοφοριακές μελέτες, ρυθμίσεις και χωροθετήσεις χώρων 
στάθμευσης και εγκαταστάσεων, για την εξυπηρέτηση των αναγκών της πόλης και 
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων».  
 
 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Γνωμοδοτεί υπέρ της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) 
του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Βριλησσίων, σύμφωνα με : 

 
Α) τις επισημάνσεις που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος 

Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής 
Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής και έχουν ως εξής: 

 
1. Σχετικά με την περιοχή Κρασσάς 
Με το προτεινόμενο ΓΠΣ προτείνεται στην εν λόγω περιοχή η δημιουργία α) Π.Ε. 5β 

για όσες περιοχές είναι μη δασικές βάσει της υπ’ αρ. 5/2013 απόφασης του Εφετείου 
Αθηνών και β) ΠΕΠ 3 για τις εκτάσεις που είναι δασικές, βάσει αυτής της απόφασης. 
Δεδομένου ότι η δεν υπάρχει Τελεσίδικη Πράξη Χαρακτηρισμού εκτάσεως (μιας και η 
Πράξη Χαρακτηρισμού υπ’ αρ. 9030/27-11-2000 του Δασάρχη Πεντέλης κρίθηκε εν 
μέρει άκυρη), προτείνεται ο Δήμος Βριλησσίων να επισπεύσει τις διαδικασίες 
χαρακτηρισμού της εκτάσεως και τελεσιδικίας αυτής και κατόπιν να προβεί στην 
υλοποίηση των Π.Ε. 5β και ΠΕΠ 3 στην περιοχή. Διαφορετικά η περιοχή θα βρίσκεται 
διαρκώς σε καθεστώς ενστάσεων και αμφισβητήσεων από ιδιοκτήτες ακινήτων, με 
ακίνητα να αποχαρακτηρίζονται από δασικά σε μη δασικά ή και το αντίθετο. 
 

2. Σχετικά με το Πάρκο Μαρίας Κάλλας (πρώην Ναυτική Βάση) 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου της μελέτης, με την ΚΥΑ 7069/17-2-2003 

(ΦΕΚ 158/Δ/26-2-2003) Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, Εθνικής Άμυνας και Πολιτισμού έγινε η 
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τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Βριλησσίων στη θέση 
"Ναυτικό Οχυρό" και χωροθετήθηκαν σ’ αυτό:  

1) Κέντρο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΔΗΕ) 150/20 KV,  
2) Δημοτικός χώρος στάθμευσης,  
3) Δημοτικός θερινός κινηματογράφος, 
Επίσης σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3144/04 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, η 

παραπάνω απόφαση 7069/17-2-2003 ακυρώθηκε στο σύνολό της για τους εξής λόγους:  
- Με τη ρύθμιση αυτή τροποποιήθηκε ουσιαστικά το Γ.Π.Σ. του Δήμου Βριλησσίων 
και επιδεινώθηκε, επί το δυσμενέστερον, το οικιστικό περιβάλλον και οι όροι 
διαβίωσης των κατοίκων, όπως είχαν διαμορφωθεί με το προϊσχύον πολεοδομικό 
καθεστώς, γιατί επήλθε μεταβολή της χρήσης από χώρο πρασίνου και αθλητικών 
εγκαταστάσεων σε χώρο στάθμευσης, θερινού κινηματογράφου, Κέντρου Διανομής 
της ΔΕΗ και άλλων χρήσεων εκτός από χρήσεις πρασίνου.  
- Δεν έγινε επίκληση “. . . ειδικού πολεοδομικού λόγου ο οποίος συνδυαζόμενος 
τυχόν με στάθμιση και άλλων μη αμιγώς πολεοδομικών αναγκών θα καθιστούσε 
ενδεχομένως, μετά από εκτίμηση των επιπτώσεων στο οικιστικό περιβάλλον, 
επιτρεπτές συνταγματικά τις συγκεκριμένες δυσμενείς για το περιβάλλον ρυθμίσεις”.  
- Είναι αντισυνταγματικές οι νομοθετικές ρυθμίσεις χωροθέτησης των χρήσεων 
αυτών σύμφωνα με τα : άρθρο 3 παρ. 1 παρ. 10 και άρθρο 21 παρ. 3 του Ν. 
2947/01 και άρθρο 82 παρ. 11 του Ν. 3057/01.  
Με την εξεταζόμενη τροποποίηση του ΓΠΣ, διαπιστώνεται ότι προτείνεται ο 

χαρακτηρισμός του χώρου σε Ελεύθερο Χώρο – Αστικό Πράσινο με τις χρήσεις που 
πρότεινε η ακυρωθείσα απόφαση και την προσθήκη των αθλητικών εγκαταστάσεων, 
του αναψυκτηρίου και των πολιτιστικών εγκαταστάσεων. Συγκεκριμένα οι νέες χρήσεις 
που προτείνονται στην περιοχή είναι: πράσινο, γήπεδο ποδοσφαίρου, ανοικτό 
κολυμβητήριο μεσαίου μεγέθους, μικρό αναψυκτήριο, θερινός κινηματογράφος, 
πολιτιστικές εγκαταστάσεις και οι αναγκαίοι χώροι στάθμευσης. Ταυτόχρονα 
χωροθετείται και το Κέντρο Διανομής 150/20 kV Βριλησσίων. 

Μετά τα ανωτέρω προτείνεται η περιοχή να υιοθετήσει την υπ’ αρ. 3144/2004 
απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, εκτός και αν υπάρχει μεταγενέστερη απόφαση που 
ρυθμίζει διαφορετικά την περιοχή και δεν περιλαμβάνεται στα στοιχεία φακέλου της 
εξεταζόμενης ΣΜΠΕ. 

 
3. Σχετικά με Περιαστικό Δάσος Βριλησσίων 
Το Περιαστικό Δάσος Βριλησσίων αν και ανήκει στην αρμοδιότητα του Δασαρχείου 

Πεντέλης, όσον αφορά στη διαχείρισή του και το μεγαλύτερο τμήμα του (142,10 στρ. 
από τα 153 στρ. περίπου) είναι καταγεγραμμένο στο Κτηματολόγιο με ιδιοκτήτη το 
Ελληνικό Δημόσιο, εντούτοις δεν έχει γίνει πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με το άρθρο 
14 του Ν. 998/79. Ταυτοχρόνως μέσα στο δάσος έχουν σχηματιστεί ασφαλτόδρομοι και 
χωματόδρομοι, προερχόμενοι από κατατμήσεις.  

Προκειμένου να προστατευτεί το φυσικό περιβάλλον της περιοχής, προτείνεται η 
επίσπευση της διαδικασίας χαρακτηρισμού της έκτασης από το Δασαρχείο και 
τελεσιδικία αυτής και κατόπιν ο χαρακτηρισμός αυτής ως ΠΕΠ1, διότι, σύμφωνα με τα 
στοιχεία του φακέλου της μελέτης, φαίνεται να εγείρονται στην περιοχή ιδιοκτησιακά 
θέματα ανάλογα με την περιοχή Κρασσάς. 
 

4. Στα προτεινόμενα μέτρα για την πολεοδομική - χωροταξική οργάνωση της 
περιοχής μελέτης, θα πρέπει να ενσωματωθεί τόσο ο παράγοντας της κλιματικής 
αλλαγής όσο και η προσαρμογή σε αυτήν. 

 
Β) Τις κάτωθι παρατηρήσεις που αφορούν : 
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1. Στην προστασία του ρέματος Βριλησσού με την επισήμανση «να εκπονηθεί μελέτη 
οριοθέτησης του ρέματος Βριλησσού στο σύνολό του και να ολοκληρωθούν οι 
διαδικασίες εγκρίσεως της μελέτης (Ν. 4258/14)». 

2. Στην Κυκλοφορία και τις Αστικές πιέσεις  με την επισήμανση «Η αύξηση του 
πληθυσμού και η συγκέντρωση δραστηριοτήτων, όπως και η χωροθέτηση υπερβολικών 
κόμβων κυκλοφορίας στα όρια του Δήμου Βριλησσίων (προαστιακός, Δουκίσης 
Πλακεντίας κ.α.), απαιτούν κυκλοφοριακές μελέτες, ρυθμίσεις και χωροθετήσεις χώρων 
στάθμευσης και εγκαταστάσεων, για την εξυπηρέτηση των αναγκών της πόλης και 
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων».  

 
 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. 
Μανουσογιαννάκης, Χρ. Αγγελονίδη, Ε. Ζαφειρίου, Α. Μπαλού, Ν. Αδαμόπουλος, Α. 
Βασιλάκη, Α. Μαντάς, Φ. Νικολιδάκη, Ζ. Ράικου. 
 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 


