
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ                    Αριθ.Απόφ. 17/2016     

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

   

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 

Από το Πρακτικό της 06ης/10-06-2016 συνεδρίασης του Τοπικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς. 

 

ΘΕΜΑ : 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. 

 

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

Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. το 

Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς του Δήμου Διονύσου 

συνήλθε σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 

πρωτ. 18661/04-07-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 

Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύθηκε στον Πίνακα Ανακοινώσεων 

της Δημοτικής Κοινότητας και επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, για 

συζήτηση και γνωμοδότηση των παραπάνω θεμάτων της ημερήσιας  

δ/ξης. 

    Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. Δροσιάς είπε ότι σε σύνολο 

πέντε (5) μελών είναι παρόντες πέντε (5) από τους Συμβούλους της 

Δημοτικής Κοινότητας: 

 

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

    Ποτίδης Χρήστος                              ΟΥΔΕΙΣ 

    Ουσταμπασίδης Σταύρος                    

    Συμεωνίδης Παναγιώτης 

    Τεχλικίδης Μιχαήλ 

    Ιατρίδου Μαργαρίτα 

 

   Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από τον υπάλληλο του 

Δήμου Διονύσου κ. Αργυρόπουλο Παναγιώτη. 

   Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης. 

   Κατά την συνεδρίαση παρευρέθη και ο Δήμαρχος Διονύσου Ζαμάνης 

Διονύσιος. 

   Το ψήφισμα διάβασε ο κος Ράϊκος Θεόδωρος.  

   ΨΗΦΙΣΜΑ–ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 

 

Εμείς οι κάτοικοι 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 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. 

 

   Κατόπιν ο Δήμαρχος έδωσε περισσότερες εξηγήσεις επί του θέματος 

και απάντησε σε ερωτήσεις.  

     

Μετά από διαλογική συζήτηση τo Τοπικό Συμβούλιο, 

            

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

 

Εγκρίνει το ψήφισμα και ζητά 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 απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθ. 17/2016 

Το  παρών  πρακτικό  υπογράφεται  ως  ακολούθως. 

 



      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΤΑ  ΜΕΛΗ 

      

    ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                 ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                    ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

                                    ΤΕΧΛΙΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

                                    ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

                                     

    

 

 

                         Ακριβές  απόσπασμα 

              Ο   Πρόεδρος  του    Τοπικού  Συμβουλίου   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                           Ποτίδης Χρήστος 


