
 
 
 

                                                        Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της µε αριθ.09

η
/31-10-2014 

Συνεδρίασης του  Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του ∆ήµου ∆ιονύσου 
   

Αριθµός Απόφασης  46 /2014                      Π ε ρ ί λ η ψ η 

 

 

ΘΕΜΑ : «Λήψη απόφασης σχετικά µε τη µη τοποθέτηση πλευρικών διοδίων Αγ.Στεφάνου  

του αυτοκινητοδρόµου ΠΑΘΕ-Τµήµα Μεταµόρφωση-Υλίκη κι επιπτώσεις στο ∆ήµο  

∆ιονύσου».   

 

 
 Στο Κρυονέρι και στο Πνευµατικό Κέντρο Κρυονερίου  σήµερα την 31

η
 του µήνα Οκτωβρίου 

του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή και ώρα 19:00µµ ήλθε σε τακτική Συνεδρίαση 

το Τοπικό Συµβούλιο Κρυονερίου µετά την από υπ’ αριθ. πρωτ.34091/24-10-2014 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου της ∆ηµοτικής Κοινότητας, που επιδόθηκε σε καθέναν από τους 

Συµβούλους, σύµφωνα µε τα άρθρα 83,88 και 95 του Ν.3852/2010 και Ν.3463/2006 παρ.4. Και 

αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 5 µελών βρέθηκαν 
παρόντα 5 δηλαδή: 

 

Π α ρ ό ν τ ε ς:       

                                                                                                Α π ό ν τ ε ς: 
1.-Χριστόπουλος ∆ηµήτριος    
2.-Κάουλα Βασιλική                                                        

3.-Κολοτούρος Κωνσταντίνος                                                   
4.-Χιώτης Ηρακλής 

5.-Χατζηαθανασίου Αντιγόνη-Μαριάνθη   
                                                                                
Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκε ο κος Ράικος ∆ηµήτριος Εντεταλµένος Σύµβουλος 

∆.Κ.Κρυονερίου  νοµίµως κληθείς. 
  

   Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης και αφού εκφώνησε θέµα εκτός 

ηµερήσιας διάταξης, εξέθεσε ότι σύµφωνα µε τον υπ΄αριθ. 188471/26-9-2014  έγγραφο που 
δεχθήκαµε από την Περιφέρειας Αττικής ζητά να σταλούν οι απόψεις µας µέχρι 10/11/2014 
σχετικά µε τη Μελέτη που αφορά την τοποθέτηση πλευρικών διοδίων Αγ.Στεφάνου του 

αυτοκινητοδρόµου ΠΑΘΕ-Τµήµα «Μεταµόρφωση-Υλίκη». Το Τοπικό Συµβούλιο αφού έλαβε 
υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης) και τις διατάξεις του αρθ. 95 παρ. 
4 «Σύγκληση και λειτουργία του ∆.Σ.» του Ν. 3463/2006 και µετά από διαλογική συζήτηση 

απεφάνθη οµόφωνα  για το επείγον του θέµατος.  Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέµα ως εξής: 

  Λαµβάνοντας υπόψη:   

  1)Το υπ’ αρ. 188471/26-9-2014  έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής. 

  2) Το ΦΕΚ 45Β/2014. 

   Εισηγούµε τη µη κατασκευή και λειτουργία σταθµών πλευρικών διοδίων στην περιοχή µας, διότι 
θεωρώ ότι η Oικονοµική και Περιβαλλοντική επιβάρυνση των δηµοτών που προκαλείται από τις 

σχεδιαζόµενες ρυθµίσεις θα είναι µεγάλη. Η επιβολή πλευρικών διοδίων θα φορτίσει µε 
εκτρεπόµενη κυκλοφορία (συµπεριλαµβανοµένου µεγάλου ποσοστού βαρέων οχηµάτων) το 
τοπικό οδικό δίκτυο της ∆ηµοτικής Ενότητας Κρυονερίου και θα υποβαθµίσει το φυσικό 

περιβάλλον της περιοχής µας. Επίσης θα αυξηθεί η ατµοσφαιρική ρύπανση και θα προκληθεί 
ηχορύπανση. Η προαναφερόµενη κυκλοφορία θα εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο προκειµένου 

να αποφευχθεί η πληρωµή των διοδίων.  

 



 

 
Η επιβολή διοδίων εντός αστικής περιοχής θα επιφέρει σοβαρή και άδικη οικονοµική επιβάρυνση 

στους ∆ηµότες, οι οποίοι χρησιµοποιούν είτε συστηµατικά, είτε περιστασιακά το επίµαχο τµήµα 
της Εθνικής Οδού. Επίσης προτείνω να συµµετέχουµε σε οποιαδήποτε κινητοποίηση 

αποφασιστεί από τον ∆ήµο µας ή όµορο ∆ήµο για το συγκεκριµένο θέµα.  
 

 Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου αφού άκουσε την εισήγηση του 
Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν 3463/06, τις διατάξεις του άρθρου 83 
του Ν3852/2010 και τα συνοδευτικά έγγραφα,  και µετά από διαλογική συζήτηση,        

                                    

                                Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

                                          
Εγκρίνει τη µη τοποθέτηση πλευρικών διοδίων Αγ.Στεφάνου του αυτοκινητοδρόµου ΠΑΘΕ-
Τµήµα «Μεταµόρφωση-Υλίκη» . 

 

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 46/2014. 

 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό  υπογράφεται ως κατωτέρω. 

 

 
 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                ΤΑ  ΜΕΛΗ 
 

                                                                                         1.-Κάουλα Βασιλική 

Χριστόπουλος ∆ηµήτριος 

                                                                                         2.-Κολοτούρος Κωνσταντίνος 
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                         3.-Χιώτης Ηρακλής 

                                                                                         

                                                                                         4. Χατζηαθανασίου Αντιγόνη-Μαριάνθη                   

                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                              


