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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Συνεδρίαση 7
η
 /08-07-2016 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                            Αριθ. Απόφασης  13/2016 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ  

             

                        

 

                                           Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

                               

Από το πρακτικό της 08-7-2016 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Σταμάτας. 

Στη Σταμάτα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 08η του μηνός Iουλίου του 

έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ. το Συμβούλιο της Δημοτικής 

Κοινότητας Σταμάτας του Δ-Διονύσου συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από 

την με αρ. Πρωτ. 18619/01-7-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής 

Κοινότητας, που δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας και 

επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο,καθώς και στους κοινωνικούς φορείς της Δημοτικής 

Ενότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 88 του Ν. 3852/2010,   για συζήτηση και 

διατύπωση γνώμης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης : 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Ενημέρωση δημοτών για ενδεχόμενη εγκατάσταση σταθμών πλευρικών διοδίων 

στους κόμβους Αγίου Στεφάνου και Βαρυπόμπης, οι επιπτώσεις  από αυτή και οργάνωση 

ενεργειών για την αποτροπή της εγκατάστασης. 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Σταμάτας είπε ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών ήταν παρόντες: 

 

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1)Πέππας E.                                                          Μαραθιά Α.  

2) Πέππας Γ.                                                   Κόκκαλης Γ.  

3)Χρήστου Γ.                                       (αν και νόμιμα είχαν κληθεί)                                               

 

  Αλλάζει η σειρά της αρίθμησης και προηγείται η 7η Συνεδρίαση της 6ης. 
    

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν παρών o  Δήμαρχος του Δ-Διονύσου κ.Ζαμάνης Διονύσιος.,ο 

Αντιδήμαρχος Τ.Υ. Δ-Διονύσου κ.Λυρούδιας Ε., ο εντεταλμένος σύμβουλος Πολιτικής 

Προστασίας κ.Τσούκας Παν.,  οι Δ.Σ.  κ.Γιαννουλάτος Σπ. , κ.Ράικος , Καλαφατέλης Ι, 

Σπηλιώτης Σπ, Ζυγούνας, Κριεμάδης Στ.  

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από την υπάλληλο του Δ-Διονύσου 

Λιάλιαρη Καλλιόπη. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της εντός της ημερήσιας διάταξης είπε τα 

εξής: 

Σύμφωνα με το υπ' αρ.πρωτ. 18611/1-7-2016 έγγραφο καλούμαστε σε συνεδρίαση 

για την ενημέρωση των δημοτών για την ενδεχόμενη εγκατάσταση σταθμών πλευρικών 

διοδίων στους κόμβους Αγ.Στεφάνου και Βαρυπόμπης. 

 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου μετά από διαλογική συζήτηση 

αποφάσισαν  

 

                                                  ομόφωνα 
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   ΨΗΦΙΣΜΑ  
Εμείς οι κάτοικοι του Δήμου Διονύσου είμαστε αντίθετοι με την πρωτοφανή 

πρόσφατη απόφαση σας για τοποθέτηση σταθμών ΔΙΟΔΙΩΝ  στους κόμβους της 

Βαρυπόμπης και Αγ.Στεφάνου, που θα δημιουργήσουν αρνητικές επιπτώσεις σε εμάς 

τους ίδιους , αλλά και στους εργαζόμενους και τους επισκέπτες της περιοχής μας. 

 

ΕΠΕΙΔΗ 

 

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

άδικη 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 εργαζόμενους 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. 

 

ΖΗΤΟΥΜΕ 

 

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.   

΄ 
  Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό :13/2016 

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής             Τα  Μέλη 

    Κοινότητας Σταμάτας                             

 

ΠΕΠΠΑΣ Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                             1. ΠΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

                                                                           2. ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  
 

                                                               Ακριβές αντίγραφο 

                                                          Σταμάτα 08-07-2016                              

                                                     Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου 

                                                              της Δ.Ε Σταμάτας 

                                                               

                                                                Πέππας Ευάγγελος     
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