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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Άγ. Στέφανος, 5 Απριλίου 2018 

   Αρ. Πρωτ.:  13451 

Δ/νση: Λεωφ. Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1 
 τ.κ. 14565 Άγ. Στέφανος 
e-mail: petroulakis@dionysos.gr 
τηλ.: 2132030 748 

 

 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

 
Θέμα: Έγκριση διενέργειας (αναγκαιότητας) εκδήλωσης ειρηνικής διαμαρτυρίας κατά της 

εγκατάστασης διοδίων (στους ανισόπεδους κόμβους Αγ. Στεφάνου και Βαρυμπόμπης) την 
Κυριακή 22 Απριλίου 2018 και ώρα  11:00  έως 13:00, στη Γέφυρα Βαρυμπόμπης. 

 
Ο δήμος Διονύσου έχει διαχρονικά και για 11 χρόνια  -  με αποφάσεις και ψηφίσματα  του Δημοτικού 

Συμβουλίου – επανειλημμένα εκφράσει την αντίθεσή του στην εγκατάσταση κάθε είδους διοδίων στους 
ανισόπεδους κόμβους Αγ. Στεφάνου και Βαρυμπόμπης. 

Λόγω της πρόσφατης έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με την οποία ανοίγει ο δρόμος 
για την υλοποίηση της εγκατάστασης των διοδίων,  η οποία θα: 

 υποβαθμίσει κυκλοφοριακά  και περιβαλλοντικά τη ζωή των πολιτών καθώς θα διοχετευθεί η 
υπερτοπική κυκλοφορία εντός του Δήμου Διονύσου,  

 επιβαρύνει οικονομικά κατοίκους, εργαζόμενους και επισκέπτες του δήμου Διονύσου, 
 αδικήσει τους δημότες και κατοίκους του Δήμου που θα κληθούν να πληρώνουν για πάντα ακριβό 

τίμημα για να γίνουν έργα εκτός Αττικής (Ιόνια οδός, κλπ), 
θα πραγματοποιηθεί η ειρηνική εκδήλωση διαμαρτυρίας «ΟΧΙ ΔΙΟΔΙΑ σε ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟ και ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ» σε 
συνεργασία με τον Δήμο Κηφισιάς και απώτερο στόχο την  τροποποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης και την 
οριστική αποτροπή της πιθανότητας εγκατάστασης διοδίων εντός του οικιστικού ιστού του δήμου Διονύσου. 
Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Κυριακή 22 Απριλίου 2018 και ώρα 11 π.μ., στη Γέφυρα Βαρυμπόμπης.  

Για την επιτυχία της  ειρηνικής εκδήλωσης διαμαρτυρίας είναι απαραίτητη η  ενημέρωση όλων των 
δημοτών και κατοίκων με φυλλάδια, επιστολές, αφίσες και αεροπανό ώστε να συμμετάσχουν σε αυτή το δυνατόν 
περισσότεροι πολίτες. Για τον σκοπό αυτό και προς ενημέρωση των δημοτών και κατοίκων  θα αναπαραχθούν και  
εκτυπωθούν φυλλάδια μεγέθους α5 & α4, αφίσες μεγέθους α3 & διαστάσεων 50 εκ. Χ 70 εκ. καθώς και αεροπανό 
ενώ για την επιτυχή έκβαση της θα υπάρξει ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης.  

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 
1. Την υπ΄αριθμ. 33/2012 πράξη των Ελεγκτικού Συνεδρίου του 7ου τμήματος του Ζ κλιμακίου, που με μία σειρά 

πράξεών του έκανε δεκτά τα εξής: Το άρθρο 65 παρ. 1 του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010) “Το Δημοτικό 
Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου 
στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο μεταβίβασε σε 
επιτροπή του” και σύμφωνα με το άρθρο 72  “Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και 
ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) (…), δ) 
αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από 
εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει 
αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών (…) σε εξαιρετικά επείγουσες 
περιπτώσεις, (…)”, 

2. Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, ως όργανο διοίκησης των 
Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, έχει γενική αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του 
οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέματα που, βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην αρμοδιότητα των λοιπών 
οργάνων του Δήμου. Όσον αφορά ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας ορισμένης δημοτικής προμήθειας, η 
αρμοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο και μόνο κατ’ εξαίρεση, όταν η προμήθεια διενεργείται με 
απευθείας ανάθεση, λόγω της συνδρομής εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο όργανο για την έγκρισή 
της είναι η Οικονομική Επιτροπή, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 “Περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου” 
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4. Το εδ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114/08-06-2006) “Πιστώσεις που είναι 
γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας μπορεί να 
διατεθούν με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών, που αφορούν: α) 
Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια 
και συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος ή η Κοινότητα, εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του περιφέρεια και 
συνδέονται με την προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και 
πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του” 

5. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α) και ειδικότερα του άρθρου 2 παρ. 2, β, οι οποίες ορίζουν ότι για 
τους λοιπούς φορείς της «Γενικής Κυβέρνησης», στους οποίους υπάγονται και οι Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού (σύμφωνα 
με παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014), η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε 
συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα 

6. Το άρθρο 54 παρ. 7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη 
της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61» 

7. Το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 “Αρμοδιότητες – Άσκηση αρμοδιοτήτων Δήμων και Κοινοτήτων” το οποίο 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 “Πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων”, 

8. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 
του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 

9. Την υπ΄αρίθμ. 333/2017 (ΑΔΑ: 6ΥΕΛΩ93-Γ0Κ) ΑΔΣ σχετικά με την Έγκριση του Προϋπολογισμού Δήμου 
Διονύσου ο.ε. 2018, η οποία επικυρώθηκε με την αρ. πρωτ. 103503/36449/22-01-2018 Απόφαση του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου στο Δήμο 
3218/25-01-2018, 

10. Το γεγονός ότι με βάσει τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι η έγκριση αναγκαιότητας διοργάνωσης της 
ειρηνικής εκδήλωσης διαμαρτυρίας  “ΟΧΙ Διόδια σε Άγιο Στέφανο και Βαρυμπόμπη». 

προτείνεται το ΔΣ να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για να εγκρίνει: 
 
1. Την αναγκαιότητα διοργάνωσης της ειρηνικής εκδήλωσης διαμαρτυρίας, σε συνεργασία με τον Δήμο Κηφισιάς, 

«ΟΧΙ ΔΙΟΔΙΑ σε ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟ και ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ» την Κυριακή 22 Απριλίου 2018 και ώρα 11 π.μ. στη Γέφυρα 
Βαρυμπόμπης  

2. Τις δαπάνες για ηχοφωτιστικά και εκτυπωτικά που θα καλυφθούν από τις ετήσιες συμβάσεις του Δήμου. 
 

 
 
 
 
Εσωτ. Διανομή   

1.  Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, 
 Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 

2. Γενικό Αρχείο 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Συντάκτης Προϊστάμενος Γενικός Γραμματέας 
Ονομ/μο    

Υπογραφή    

Ημερ/νία    

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 

 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΑΜΑΝΗΣ  


