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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της ΕΚΤΑΚΤΗΣ  8
ης

  Συνεδρίασης   στις    4/07/2016  του  Δ.Σ. της 

Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου. 

 

Σήμερα   4  Iουλίου  2016, ημέρα  Δευτέρα και ώρα  19:00 το ΔΣ της Δημοτικής 

Κοινότητας Αγίου Στεφάνου συνήλθε σε ΄Εκτακτη Συνεδρίαση στο Πολιτιστικό 

Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου, ύστερα από την υπ’ αρ. 7869/28-

03-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που εστάλει με email  στα 

Μέλη της Δημοτικής Κοινότητας και επιδόθηκε στους Συμβούλους σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/06 (ΔΚΚ) . 

 

Αριθμός απόφασης    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  27/2016 

 

Θέμα: «« Eνημέρωση δημοτών για  ενδεχόμενη  εγκατάσταση σταθμών πλευρικών 

διοδίων στους  κόμβους  Αγίου  Στεφάνου  και  Βαρυμπόμπης ,οι  επιπτώσεις  

από αυτή και οργάνωση ενεργειών  για  την  αποτροπή  της  εγκατάστασης  » 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είπε ότι σε σύνολο 5 

μελών, ήταν παρόντες από τους κ.κ. Τ. Σύμβουλοι οι εξής: 

 

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                  ΑΠΟΝΤΕΣ: 

Κασαπάκης Μιχαήλ  Πρόεδρος                 Μελετίου Βασιλική ,Τ. Σύμβουλος                          

Νικηφοράκης Νικ. ,Τ. Σύμβουλος              Καριπίδης  Ιωάννης 

Τσάμης Δημήτριος,  Τ.Σύμβουλος 

 

 

Στη συνεδρίαση επίσης παρευρίσκονται  ο Δήμαρχος κ. Ζαμάνης , 

Οι Δημ. Σ/λοι κα Ταουξή ,κ. Υφαντής ,ο Αντιδήμαρχος κ. Κρητικός ,ο Επικεφαλής 

της Δημ. Παράταξης «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» κ. Καλαφατέλης ,η  Δημ. 

Σύμβουλος του Δήμου Διονύσου κα Ντούντα , εκπρόσωποι Συλλόγων και Φορέων 

της δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου και Δημότες. 

 

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από την υπάλληλο του Δήμου Διονύσου, 

Γεροντογιάννη   Ιωάννα.   

 

O Πρόεδρος της Δημοτικής κοινότητας, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης.  

 

 

 

Πριν την συζήτηση της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος εισηγήθηκε για τον κατεπείγοντα 

χαρακτήρα του θέματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 67 παρ.7 του Ν.3852/2010 (Νέα 

Συνεδρίαση    8
η
   

στις    4/07/2016 

Αρ. Απόφασης   27/2016 



Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης), επικαλούμενος την άμεση ανάγκη εξέτασης  για το σοβαρό χαρακτήρα  της 

ενδεχόμενης  εγκατάστασης  σταθμών πλευρικών διοδίων στους  κόμβους  Αγίου  Στεφάνου 

Δήμου Διονύσου και  Βαρυμπόμπης ,  λόγω των νέων εξελίξεων  που παρουσιάστηκαν . 
 
Το Συμβούλιο απεφάνθη ομόφωνα για το επείγον του θέματος. 
Για   το   θέμα  της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος είπε τα εξής: 
 

Σας  γνωρίζουμε ότι σύμφωνα : 

Με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί- 

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  

προβλέπεται  ότι :  

Το  Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας ασκεί τις  ακόλουθες  αρμοδιότητες στα όρια 

της  Δημοτικής  Κοινότητας : 

Παρ 2. «Ο Πρόεδρος και τα συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων εκφράζουν γνώμες   

και  διατυπώνουν προτάσεις  είτε με δική τους πρωτοβουλία  είτε κατόπιν  παραπομπής  

από τα αρμόδια όργανα του Δήμου , σχετικά  με τα ακόλουθα  θέματα : 

ε) την κυκλοφορία και …. Της  περιοχής  της Δημ. Κοινότητας , 

στ) την  εκτέλεση  νέων έργων , ….. 

ζ) την  προστασία του  φυσικού περιβάλλοντος και του πολιτιστικού,  την αναβάθμιση 

 της  αισθητικής περιοχών καθώς  και  την καθαριότητα αυτών , 

η) την προστασία των  κατοίκων από την  ηχορύπανση 

    

 Και   με το υπ΄ αριθμ. Πρωτ.  18611/01-07-2016 έγγραφο  του Δήμου  μας καλεί για  

την έκτακτη συνεδρίαση με κύριο θέμα την ενδεχόμενη εγκατάσταση των   σταθμών 

πλευρικών διοδίων στο  κόμβο  Αγίου  Στεφάνου Δήμου Διονύσου  και στον κόμβο  

της Βαρυμπόμπης . 

       Στη συνέχεια  ο κ. Πρόεδρος  κάνει γνωστό στα μέλη του Σ/λίου και στους 

παρευρισκόμενους  ότι θα ακολουθήσει   ενημέρωση   για την   ενδεχόμενη  εγκα-

τάσταση των σταθμών πλευρικών  διοδίων  δίνοντας  τον  λόγο στον  κ. Δήμαρχο ο 

οποίος  θα  μας ενημερώσει  για τις  νέες   επιπτώσεις   που θα  δημιουργηθούν από   

αυτήν την  εγκατάσταση  καθώς και για την πρόταση –ψήφισμα  που  αφορά την 

αντίθεση όλων των κατοίκων  στην  πρωτοφανή πρόσφατη  απόφαση  για  αυτήν την 

τοποθέτηση των σταθμών ΔΙΟΔΙΩΝ στους κόμβους του Αγ. Στεφάνου στο Δήμο 

Διονύσου  και  στον  κόμβο  Βαρυμπόμπης . 

Ενημερώνοντας  για τα ακόλουθα ο κ. Δήμαρχος  είπε τα εξής :   

Α. Η τοποθέτηση σταθμών διοδίων στον αστικό ιστό του Δήμου Διονύσου είναι 

άδικη και έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής (Ρ.Σ.Α..2021) 

και όλων όσων προβλέπονται για την συγκεκριμένη χωρική υποενότητα Βόρειας 

Αττικής. 

Β. Δεν υπάρχουν σύγχρονες και ασφαλείς εναλλακτικές οδοί διοχέτευσης της 

κυκλοφορίας (ΔΜΕΟ\3092\0898\Φ252\14.05.2008),όπως ορίζει και η Ευρωπαϊκή 

Νομοθεσία, θα δημιουργηθεί καθημερινή κυκλοφοριακή συμφόρηση, με πολύ 

δυσμενείς οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις για τους κατοίκους του 

Δήμου Διονύσου, τους εργαζομένους και τους επισκέπτες της περιοχής μας, από 

την υπερβολική κατανάλωση καυσίμων και την υπέρμετρη μόλυνση του 

περιβάλλοντος. 

Γ. Η τοποθέτηση σταθμών διοδίων δεν είναι σύννομη, αφού δεν έχουν εγκριθεί οι 

περιβαλλοντικές μελέτες, στο παρελθόν από τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων 

Διονύσου και Κηφισιάς, αλλά και το Περιφερειακό Συμβούλιο και στερείται επίσης 



πρόσφατης ανάλογης έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από το 

αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος, όπως απαιτεί ο Νόμος. 

Δ. Η εξαγγελία για δήθεν απαλλαγή των μονίμων κατοίκων του Δήμου Διονύσου 

από την πληρωμή του τέλους διοδίων είναι επισφαλής, αφού κανείς δεν 

διασφαλίζεται από την απαλλαγή αυτή, η οποία θα μπορούσε να ανατραπεί σε 

οποιαδήποτε χρονική στιγμή στο μέλλον, με απλή Υπουργική απόφαση. 

 

Γι΄  αυτό προτείνει  να ψηφίσουμε    την άμεση τροποποίηση του Νόμου 3555\2007 

(ΦΕΚ Α81\16.04.2007) και την απαλλαγή του Δήμου μας από την τοποθέτηση 

πλευρικών  σταθμών διοδίων στους ανωτέρω κόμβους  ώστε  να οργανώσουμε  

τις  ενέργειες μας   πιο  συντονισμένες  ως Δήμος  . 

 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την  πρόταση –ψήφισμα  του  κ. Δημάρχου  , 

ακολούθησε  διαλογική συζήτηση παίρνοντας το λόγο οι  Τ. Σύμβουλοι  και  οι 

παρευρισκόμενοι , οι οποίοι κατέθεσαν την  σύμφωνη  γνώμη τους με την προϋπό- 

θεση  να γίνουν πιο  συντονισμένες και  δυναμικές  κινήσεις  συνολικά από όλο τον 

Δήμο . 

Στη συνέχεια  ο κ. Πρόεδρος  αφού  άκουσε τις απόψεις των Συμβούλων  και  αφού  

έλαβε υπ’ όψιν  του τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 3852/2010 παρ.2
 
ε   προτείνει   

στο Δ.Σ. της Δημ. Κοιν. , να αποφασίσει για το σχετικό  ψήφισμα . 

Τα  μέλη  του  Δ.Σ. της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου  αποφασίζουν τα κάτωθι  

  

                                    ΑΠΟΦΑΣΊΖΕΙ    ΟΜΟΦΩΝΑ         

 

Την  άμεση  απαλλαγή  του Δήμου μας  από  την   εγκατάσταση  των  πλευρικών 

σταθμών  ΔΙΟΔΙΩΝ  στο κόμβο του Αγ. Στεφάνου Δήμου Διονύσου  όσο και στον 

κόμβο Βαρυμπόμπης  γιατί  θα δημιουργήσουν  υπέρμετρη   μόλυνση  του 

περιβάλλοντος   καθώς  και   την άμεση   τροποποίηση του Νόμου 3555\2007 

(ΦΕΚ Α81\16.04.2007)  .  

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί  

 

 

 

                Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                             

ΤΗΣ  ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

                                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ : 

                                                                                              NIKΗΦΟΡΑΚΗΣ  ΝΙΚ. 

 ΤΣΑΜΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ                                

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ   ΜΙΧΑΗΛ  

 


