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ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                       Συνεδρίαση  6 
η
                                                                                                                                        

                                                               
 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                                     της 6-7-2016 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

Ταχ Δ/νση Πλαστήρα  50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ                                 Αριθ. Απόφασης 17/2016 
                     

 

                                               Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της 6-7-2016 της συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου. 

Σήμερα  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11:00 μμ το συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου συνήλθε σε  

έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Γραφείο Διονύσου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 139/4-7-

2016  πρόσκληση της  Προέδρου του Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του  Δημοτικού 

Γραφείου Διονύσου  και επιδόθηκε  στα μέλη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου σύμφωνα 

με την παρ.3 του άρθρου 88 του Ν.3852/2010,  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω  θέματα  

της ημερήσιας δ/ξης:  
 

Θέμα1ο «Ενημέρωση 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 αυτής διαπιστώθηκε ότι ήσαν παρόντα  (3) μέλη του συμβουλίου 

της δημοτικής κοινότητας Διονύσου.    

                                                                                                                                                           

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                                                                                                   

1) Μπάσης  Αναστάσιος του Ιωάννου (Πρόεδρος)              Μεθενίτη Σωτηρία Σόνια         

2)Πατσαλιάς Δανέζης Γεώργιος 

3) Φραντζή Ελένη                                                                 

4)Οικονομάκου Καλλιόπη                                       

        

 

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Επαμεινώνδα Πατσάκα  

 

 Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ.Δ.Ζαμάνης, ο Προεδρος ΔΣ κ.Α.Μπάσης , Αντιδήμαρχος 

κ.Ε.Λυρούδιας και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  Διονύσου κ.κ Ράικος,Κανατσούλης και Ι.Φωτάκης όπως 

επίσης και ο Πρόεδρος του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Διονύσου κ.Κ.Μπομπής 

   

 Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ.Α.Μπάσης του Ιωάννου  ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας 

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

 

Θέμα 1
ο
:« Ενημέρωση 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» 
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Με την έναρξη της συνεδρίασης κατατέθηκε στην γραμματεία το ψήφισμα διαμαρτυρία για τα διόδια το 

οποίο έχει ως παρακάτω:   

 

                                                  ΨΗΦΙΣΜΑ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 

 

Εμείς οι κατοίκοι του Δήμου Διονύσου είμαστε αντίθετοι με την πρωτοφανή πρόσφατη απόφαση 

σας για τοποθέτηση σταθμών ΔΙΟΔΙΩΝ στους κόμβους της Βαρυμπόμπης και Αγ. Στεφάνου, που θα 

δημιουργήσουν αρνητικές επιπτώσεις σε εμάς τους ιδίους, αλλά και στους εργαζομένους και τους 

επισκέπτες της περιοχής μας. 

 

ΕΠΕΙΔΗ 

 

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 σας 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. 

 

ΖΗΤΟΥΜΕ 
 

Την άμεση τροποποίηση του Νόμου 3555\2007 (ΦΕΚ Α81\16.04.2007) και τηναπαλλαγή του Δήμου 

μας από την τοποθέτηση σταθμών διοδίων στους ανωτέρω κόμβους. 

 
Στην συνέχεια πήρε το λόγο ο Σύμβουλος Διονύσου κ.Δ.Ράϊκος ο οποίος ανέφερε τομ ιστορικό της 

υπόθεσης των διοδίων. Ο Υπουργός κ.Σπίρτζης ανέφερε σε δηλώσεις του ότι θα γίνουν τα διόδια. Από το 

2009 , 2011 , 2013 έχουν γίνει κινήσεις και αναβλήθηκε η εγκατάσταση των διοδίων. Δεν υπάρχουν 

εναλλακτικές και παράπλευρες διαδρομές κάτι που καθιστά το έργο δυσλειτουργικό . Το περιφερειακό 

συμβούλιο , οι δήμοι Κηφισιάς –Διονύσου είναι εναντίον της εγκατάστασης των διοδίων. Το δημοτικό μας 

συμβούλιο έχει λάβει 3 εναντίον αποφάσεις. Υπερβαρύνει  υπέρμετρα την ποιότητα ζωής της περιοχής . Στην 

συνέχεια ανέφερε  το σχέδιο δράσης της διαπαραταξιακής επιτροπής 1) ενημέρωση 2) Συνάντηση Θωμάκου 

–Ζαμάνη με τον Υπουργό 3)Κοινή συνεδρίαση των συμβουλίων Κηφισιάς Διονύσου 4) Συλλογή υπογραφών 

5) Νομική υποστήριξη  

 

Αμέσως μετά πήρε το λόγο ο Δήμαρχος κ.Δ.Ζαμάνης ο οποίος ανέφερε  πως υπάρχει η πληροφορία ότι η 

μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα είναι έτοιμη τον Ιούλιο. Κινητοποιούμαστε τώρα μέσα στο 
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καλοκαίρι για να αποτρέψουμε την εγκατάσταση. Εχει γίνει ήδη αφόρητη η κίνηση προς Αγιο Στέφανο. 

Ενα μέτρο  που κινούμαστε είναι η νομική οδός. Θέλουμε να προσβάλλουμε την απόφαση με νομικά 

επιχειρήματα. Θα είμαστε παρόντες μέσα στο καλοκαίρι για να μην έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις. Υπάρχει 

ρήτρα   1.500.00 ευρώ για κάθε μήνα καθυστέρησης του έργου. 

Αμέσως μετά πήρε το λόγο ο Αντιδήμαρχος κ.Ε.Λυρούδιας  ο οποίος  ανέφερε ότι οι κατασκευαστικές 

εταιρείες δεν θα έρθουν σε σύγκρουση με τον κόσμο αν υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση .Εχει γίνει τρείς φορές 

αναχρηματοδότηση. Λέω ναι στο έργο όχι στα διόδια. Για το θέμα της μελέτης των Περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων εξαρτάται την  ανάγνωση που θα  γίνει. Δεν είναι εποχές για να επιβαρυνθούμε ούτε 1 ευρώ.  

Στην συνέχεια ξαναπήρε το λόγο   ο Δήμαρχος κ.Δ.Ζαμάνης ο οποίος είπε ότι πρέπει  να γίνουν οι 

παράδρομοι και δεν έχει γίνει το παραμικρό. Βασικό νομικό επιχείρημα είναι ότι υπάρχει μία  σύμβαση αλλά 

πρέπει να τηρηθούν τα της σύμβασης. Θα προσφύγουμε στην δικαιοσύνη  έχουμε αναθέσει την υπόθεση σε 

ειδική δικηγόρο. 

Κατόπιν πήρε το λόγο ο Πρόεδρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου Διονύσου κ.Κ.Μπομπής ο οποίος είπε ότι  2 
μήνες πρίν από αυτή την αίθουσα ξεκίνησε η νέα κίνηση εναντίον των διοδίων. Η διαπαραταξιακή επιτροπή 

και η δημοτική αρχή πήραν την σκυτάλη . 

Στην συνέχεια πήρε το λόγο ο σύμβουλος Διονύσου κ.Κ.Φωτάκης ο οποίος είπε πως είναι θετικό πως 

είμαστε όλοι παρόντες εδώ με επικεφαλής την δημοτική αρχή. Είναι άδικο να πληρώνουμε  εμείς διόδια για 

να γίνουν έργα στην Ιόνιο οδό ή στον Μαλιακό μια και είναι με τέτοιο τρόπο ανταποδοτικά τα τέλη. Η 

πρότασή μου είναι αφού τα έργα της Ιόνιας οδού και του Μαλιακού τελειώνουν  πρέπει  να τροποποιηθεί  η 

σύμβαση και η χρηματοδότηση να γίνει αυτά τα έργα   

Πήραν επίσης το λόγο οι κκ Ι Κανατσούλης, Σύμβουλος Διονύσου, ο Γ. Πατσαλιάς Δανέζης Τοπικός 

Σύμβουλος Διονύσου, και οι πολίτες Βελιώτης, Ρεπούλης, Βαρβαρόπουλος και Α.Σαρρής.      

 

   

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου αφού άκουσε την Πρόεδρο έλαβε γνώση των  διατάξεων της 

παρ. 2 του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 «αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικής κοινότητας»,         

                                                   

                                      

 

                                                        ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου, το ψήφισμα – διαμαρτυρία για μη εγκατάσταση των 

διοδίων όπως αναφέρετε παραπάνω.  

  

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΔΚΔ.                                ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                               

           ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι. ΜΠΑΣΗΣ                  

                                                                                1) Πατσαλιάς Δανέζης Γεώργιος  

                                                                                2) Φραντζή Ελένη    

                                                                                3) Οικονομάκου Καλλιόπη                                                                                                                   

                                                                            

 

 

                                                                           Ακριβές αντίγραφο 

         Διόνυσος 6-7-2016 

 

 

                             Ο Πρόεδρος του ΣΔΚΔ 

                                                                   Αναστάσιος Ι.Μπάσης   
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Σχέδιο              

4-Γ,  

Εσωτ. Διανομή:  

Γραφείο Δημάρχου κ.Δ.Ζαμάνη   

Γραφείο Τύπου  

Κοινοποίηση :  


