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Πεμςέλη, 06/09/2021     

Αο. Ποως.: 43 

Προς: Αμςιπ/ουη Β. Τξμέα Αθημώμ κα Κεταλξγιάμμη    

 Λ.Κηφισίας 20 & Γκύζη, Μαρούσι  

dtebt@patt.gov.gr 

  

    

    

Θέμα:  Καθαοιρμόπ ςμήμαςξπ κλάδξσ Αγ. Σίλα  ςξσ οέμαςξπ Παμςέληπ – Χαλαμδοίξσ 

 

Ανόςιμη κα Αμςιπτεοειάουη, 

Ποόρταςα, με ποχςξβξσλία ςηπ  Πεοιτέοειαπ,  εκςελέρςηκαμ εογαρίεπ αταίοερηπ τσςικήπ 

βλάρςηρηπ ρςξ ςμήμα ςξσ οέμαςξπ  ςξσ Αγ. Σίλα από ςημ ξδό Κητηρίαπ μέυοι ςημ ξδό Δελτώμ 

ρςημ Νέα Πεμςέλη, μήκξσπ 160 μ. πεοίπξσ, με ρκξπό ςημ αμςιπλημμσοική ποξρςαρία ςηπ 

πεοιξυήπ. 

Αμ και  όλξι ρσμτχμξύμε με ςημ αμαγκαιόςηςα εκςέλερηπ παοόμξιχμ  εογαριώμ, διαςηοξύμε 

πξλλέπ επιτσλάνειπ  για ςημ αμαλξγικόςηςα  ςξσ εγυειοήμαςξπ  με ςημ στιρςάμεμη καςάρςαρη και 

ςημ  απξςελερμαςικόςηςα  ςηπ παοέμαβρηπ, για ςξσπ παοακάςχ λόγξσπ. 

 Τξ μήκξπ ςξσ κλάδξσ από ςημ ξδό Δελτώμ και πάμχ αμέουεςαι ρςα 800 μ.,   με μεοικώπ 

τσςξκαλσμέμη και  αμαρκαμέμη λεκάμη απξοοξήπ εμβαδξύ πεοί ςα 750 ρςο. 

 Τξ καθαοιρθέμ ςμήμα διέουεςαι μέρα από ΟΤ με υοήρη – καςά ςξ εγκεκοιμέμξ ρυέδιξ -  

ποάριμξ, ςξ ξπξίξ καλύπςεςαι από πσκμή άγοια  βλάρςηρη,   εκςόπ από δύξ ξικόπεδα επί 

ςηπ Κητηρίαπ για ςα ξπξία ξι ιδιξκςήςεπ  πέςσυαμ δικαρςκώπ  άορη ςηπ απαλλξςοίχρηπ. 

 Η κξίςη ςξσ οέμαςξπ από ςημ μόςια πλεσοά  βοίρκεςαι ρε βάθξπ 4-6 μέςοχμ  κάςχ από ςξ 

ξδόρςοχμα ςηπ ξδξύ Παπαμδοέξσ  και από ςημ βόοεια πλεσοά, ςηπ ξδξύ Βαλςεςρίξσ,  ρε 

βάθξπ 6-8  μέςοχμ. Πληρίξμ ςηπ Κητηρίαπ η μάμδοα ςηπ παοακείμεμηπ ξικξδξμήπ, πξσ 

ρημειςέξμ είμαι υςιρμέμη μέρα ρςημ κξίςη,  έυει ύφξπ πάμχ από δύξ μέςοα. 

 Η κξίςη είμαι έμα διρδιάκοιςξ  ασλάκι, υχμέμξ μέρα ρςημ βλάρςηρη γεγξμόπ πξσ  

πιρςξπξιείςαι από ςξ γεγξμόπ όςι ρε κάπξια ρημεία ςξ ρσμεογείξ  καθαοιρμξύ δεμ ςξ 

αμαγμώοιρε 

 Καθ’ όλξ ςξ μήκξπ ςξσ καθαοιρθέμςξπ ςμήμαςξπ δεμ εμςξπίζεςαι καμέμα  ίυμξπ  

πλημμσοικήπ παοξυήπ. 

Με βάρη ςα παοαπάμχ μάςαια ποξρπαθξύμε μα καςαλάβξσμε  πξιχμ  ξι ζχέπ και ςα πεοιξσριακά 

ρςξιυεία ποξρςαςεύξμςαι  από ςημ πλημμσοική παοξυή ςξσ εμ λόγχ οέμαςξπ  και ςημ 

ρκξπιμόςηςα ςηπ καςαρςοξτήπ εμόπ παοθέμξσ βιόςξπξσ ρςα όοια ςξσ ξικιρςικξύ ιρςξύ, εμώ 

ςασςόυοξμα διέλαθε ςηπ ποξρυήπ ςχμ σπηοεριώμ ραπ  όςι: 

 Σςξ αμάμςι άκοξ ςξσ  καθαοιρμέμξσ ςμήμαςξπ, ξ κάςχ από ςημ ξδό Δελτώμ ξυεςόπ, πξσ 

σπξςίθεςαι ςοξτξοδξςεί ςξ οέμα με ςιπ πλημμσοικέπ παοξυέπ ςηπ αμάμςι λεκάμηπ   είμαι 

επιυχμέμξπ καςά ςα 4/5 ςηπ διαςξμήπ ςξσ. 
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 Αμάμςι ςηπ ξδξύ Δελτώμ και για μήκξπ 130 μ. πεοίπξσ η κξίςη ςξσ οέμαςξπ  διέουεςαι 

μέρα από πεοιτοαγμέμη – καςαπαςημέμη έκςαρη και είμαι  αποξρπέλαρςη  

Παοαθέςξσμε ρςη ρσμέυεια ρυεςική τχςξγοατική ςεκμηοίχρη για εμημέοχρή ραπ. 

Αμςί λξιπόμ μα αμςιμεςχπίρξσμε ςα  ποαγμαςικά ποξβλήμαςα ςξσ οέμαςξπ,  δηλαδή ςημ 

απελεσθέοχρη ςηπ καςαπαςημέμηπ κξίςηπ και ςημ απξκαςάρςαρη ςηπ παοξυεςεσςικόςηςαπ ςξσ 

ξυεςξύ  κάςχ από ςημ Δελτώμ, διαθέςξσμε κξμδύλια για ςημ αταίοερη τσςικήπ βλάρςηρηπ, η 

ξπξία χπ γμχρςόμ λειςξσογεί αμαυεςικά  ρςα πλημμσοικά ταιμόμεμα  και ποξρςαεςύει ςξ έδατξπ 

από ςημ διάβοχρη. 

Καςόπιμ ασςώμ παοακαλξύμε μα μαπ γμχοίρεςε  για ςιπ  ξσριαρςικέπ εμέογειεπ αμςιπλημμσοικήπ 

ποξρςαρίαπ ρςιπ ξπξίεπ ρκξπεύεςε μα ποξβείςε,  όπχπ: 

1. Τημ  απξμάκοσμρη ςχμ ασθαίοεςχμ καςαρκεσώμ από ςξ αμάμςι ςηπ ξδξύ Δελτώμ 

ςμήμαςξπ και ςημ απελεσθέοχρη ςηπ κξίςηπ 

2. Τημ διάμξινη ςξσ ξυεςξύ κάςχ από ςημ ξδό Δελτώμ 

3. Τη απξμάκοσμρη από ςημ κξίςη ςξσ οέμαςξπ ξγκχδώμ αμςικειμέμχμ (βαοέλια, ρχλήμεπ 

απξυέςεσρηπ, κλπ.) 

Αμαμέμξμςεπ ςημ απάμςηρή ραπ παοαμέμξσμε ρςημ διάθερή ραπ για παοξυή διεσκοιμήρεχμ και 

ρσμπληοχμαςικήπ πληοξτόοηρηπ. 

 

Για ςξ  Π.Σ.Δ.Π 

Ο Ποόεδοξπ Ο Γεμικόπ Γοαμμαςέαπ 
  
 
 

Ζύγοαπ Νέρςχο 

 
 

Απξρςξλίδηπ Κχμ/μξπ 
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Ο ξυεςόπ κάςω από ςημ ξδό Δελτώμ                                            Η ξδόπ Δελτώμ πάμω από ςξμ ξυεςό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η πεοίτοανη ςηπ κξίςηπ ρςημ Παπαμδοέξσ                                  Η πεοίτοανη ςηπ κξίςηπ ρςημ  Βαλςεςρίξσ 

                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

  Τα αρατή όοια ςηπ κξίςηπ                                                                              Η μάμδοα εμςόπ ςηπ κξίςηπ 

 

 

 
 

  

  


