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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ             ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..20η/2014..  

της ..29/10/2014.. 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Ταχ.  ∆/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..191/2014.. 
                      

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..29ης/10/2014.. της ..20ης/2014.. ∆ηµόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Σήµερα την .29η Oκτωβρίου 2014.. ηµέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..18:00.. το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

του ∆ήµου ∆ιονύσου συνήλθε σε Τακτική ∆ηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος, στο Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου 
επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ’ αριθ. .. 34056/23-10-2014.. πρόσκληση που 
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο χωριστά και στον κ. ∆ήµαρχο σύµφωνα µε τις δ/ξεις των 
άρθ.65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 
Πρόγραµµα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του ∆. Σ.» και 96 
«Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του ∆.Σ.» του ν. 3463/2006 (∆.Κ.∆.), για συζήτηση 
και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ 1ο: «Συζήτηση  επί του 1ου θέµατος  της αίτησης της µειοψηφίας µε αριθ. πρωτ. 
33447/17-10-2014 ».   
  
� ΘΕΜΑ 2ο: «Λήψη απόφασης σχετικά µε τη µη τοποθέτηση πλευρικών διοδίων Αγ. 

Στεφάνου του αυτοκινητόδροµου ΠΑΘΕ-Τµήµα «Μεταµόρφωση-Υλίκη κι επιπτώσεις στο 
∆ήµο ∆ιονύσου».  

 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση της αριθ. 83/14-10-2014 απόφασης του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆. Ο.Ν.Α.Π. Ο 
ΘΕΣΠΙΣ µε θέµα « Β’ Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ο.ε. 2014». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση  διενέργειας  της εργασίας Μαγνητοφώνηση, αποµαγνητοφώνηση 
βιβλιοδεσία και αναπαραγωγή των πρακτικών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής 
Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής». 
ΘΕΜΑ5ο:«∆ιενέργεια πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την περισυλλογή εγκαταλελειµµένων 
οχηµάτων, σύµφωνα µε το Π∆ 116/2004». 
ΘΕΜΑ 6ο:«Έγκριση ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 
2014 ( αρθ. Πρωτ 33130/15-10-2014)». 
ΘΕΜΑ 7ο:«Έγκριση ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 
2014 ( αριθ. πρωτ.33606/20-10-2014)». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:  
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «τοπικές επεµβάσεις για την 
απορροή οµβρίων στη ∆.Κ. Αγίου Στεφάνου ».  
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Ανάπλαση κόµβου επί των οδών Κοραή-Καΐρη-
Κυδωνιών µε τη δηµιουργία νησίδας πρασίνου και βελτίωση προσβασιµότητας ∆.Κ. ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Ορισµός εκπροσώπων στη ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµήθειας ‘’∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ’’ κατόπιν  
έγκρισης χρηµατοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών/ΕΦ∆ Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε, ».   
ΘΕΜΑ 13ο:  «∆ιαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Εισήγηση για την προµήθεια υπηρεσιών έκδοσης / εκτύπωσης, εµφακέλωσης και 
αποστολής ταχυδροµικών αντικειµένων (υβριδικό ταχυδροµείο και ταχυδροµικά τέλη)». 
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ΘΕΜΑ 15ο: «Ορισµός ∆ηµοτικών Συµβούλων ως µελών του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου 
Πολιτικής Προστασίας».  
ΘΕΜΑ 16ο: «Συγκρότηση Επιτροπής σφράγισης όλων των καταστηµάτων και επιχειρήσεων 
δικαιοδοσίας του ∆ήµου µας». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Λήψη απόφασης για τη συµµετοχή του ∆ήµου ∆ιονύσου στην πρόταση που θα 
υποβληθεί στο χρηµατοδοτικό εργαλείο «LIFE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής στο 
υποπρόγραµµα « Περιβάλλον και Αποδοτικότητα των πόρων» από το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο, µε θέµα την επίδειξη και λειτουργία ενός πρότυπου συστήµατος για την ξεχωριστή 
συλλογή των οικιακών διατροφικών αποβλήτων». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Παραχώρηση οικογενειακών τάφων στο Κοιµητήριο Κρυονερίου». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Εφαρµογή των άρθρων 18, 22 & 23 του Κανονισµού Κοιµητηρίου της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας ∆ροσιάς». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Παραχώρηση τάφων στο Κοιµητήριο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Παραχώρηση τάφου στον Ιερέα Ρουστάνη Αθανάσιο». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση συµµετοχής υπαλλήλων σε ηµερίδα για την παρουσίαση της εφαρµογής 
της διαδικασίας για το Εθνικό σύστηµα ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)». 

 
  Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδοµένου      
ότι από τα ..41.. µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν ..34.. ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, Πρόεδρος. 
2. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.  
3. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
4. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
5.  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
6. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
7. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
8.  ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
9. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
10. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙ∆Η ΑΓΓΕΛΑ. 
11. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
12. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
13. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
14. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
15. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 

16. ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
17. ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΠΑΡΗ). 
18. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
19. ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
20. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
21. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
22. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
23. ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
24. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
25. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
26. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
27. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
28. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
29. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
30. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
31. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 
2. ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
3. ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
4. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
5. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
6. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
7. ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
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Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως και εµπροθέσµως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σηµερινή 
Συνεδρίαση. 
Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου κ. 
Χριστόπουλος ∆ηµήτριος καθώς και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ροδόπολης κ. Κόκκαλης 
Εµµανουήλ . 
 
Απουσίες: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Αφάρας Γεώργιος, Στασινοπούλου Αναστασία, Ίσσαρης Γρηγόριος και Τσουδερός Ιωάννης 
απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.  

• Η ∆.Σ. κ. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 
2ου θέµατος. 

• Η  ∆.Σ. κ. Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 
3ου θέµατος 

Προσελεύσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ.  ∆αρδαµάνης Βασίλειος και Πέππα Αγγελική προσήλθαν κατά τη διάρκεια των 
ανακοινώσεων. 

• Ο ∆.Σ. κ.  Πασιπουλαρίδης Αβραάµ προσήλθε  στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 11ου 
θέµατος 
Αποχωρήσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ.  Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα, Αγγέλικα Παρασκευή (Πάρη) και Κριεµάδης Στέφανος 
αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 11ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ.  Ζώτου  Βασιλική (Βάνα), Καλαφατέλης Ιωάννης, Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, Χιώτης ∆ηµήτριος, 
Ιωαννίδης Χαράλαµπος και Κανατσούλης Ιωάννης αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση 
του 14ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Σπηλιώτης Σπυρίδων αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 4ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κοντάκης Κυριάκος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 9ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 

 
 
� Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ιονύσιος Ζαµάνης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Πατσάκας Επαµεινώντας υπάλληλος του ∆ήµου για την τήρηση 
των πρακτικών. 

� Το 2ο θέµα της Ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο «Λήψη απόφασης σχετικά µε τη µη τοποθέτηση 
πλευρικών διοδίων Αγ. Στεφάνου του αυτοκινητόδροµου ΠΑΘΕ-Τµήµα «Μεταµόρφωση-Υλίκη 
κι επιπτώσεις στο ∆ήµο ∆ιονύσου» προτάχθηκε ως 1ο  λόγω παρουσίας στο χώρο διεξαγωγής της 
συνεδρίασης  3  Περιφερειακών Συµβούλων και πλήθος κόσµου (λεπτοµέρειες στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 

� Το 13ο,18ο , 19ο 20ο  και 21ο θέµα ΑΠΕΣΥΡΘΗΣΑΝ  από τη συζήτηση των θεµάτων της Ηµερήσιας 
∆ιάταξης. 

 
  ..Αριθ. Απόφασης:  ..191/2014.. 
 
� ΘΕΜΑ 2ο: «Λήψη απόφασης σχετικά µε τη µη τοποθέτηση πλευρικών διοδίων Αγ. 

Στεφάνου του αυτοκινητόδροµου ΠΑΘΕ-Τµήµα «Μεταµόρφωση-Υλίκη κι επιπτώσεις στο 
∆ήµο ∆ιονύσου».  

 

32. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
33. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΗΡΙ∆ΩΝ. 
34. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
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Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..1ου.. θέµατος της ηµερήσιας έδωσε το λόγο στον Aντιδήµαρχο 
Tκών Έργων, Υποδοµών, Χωροταξίας  & Πολεοδοµίας κ. Λυρούδια Ευάγγελο για να προβεί στην 
εισήγηση του θέµατος.  
Ο  Αντιδήµαρχος κ. Λυρούδιας Ευάγγελος είπε τα εξής: 
 
Λαµβάνοντας υπόψη: 
 

1)Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»  
2)Το Ν.3463/2006 Κώδικας  ∆ήµων και Κοινοτήτων. 

         3)Το υπ’ αρ. 31281/30-9-2014 πρωτ. ∆ήµου ∆ιονύσου (οικ.188471/26-9-2014 πρ. Περιφέρειας 
         4) Το ΦΕΚ 45Β/2014 
         5) Την υπ’ αρ. 270/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου ∆ιονύσου. 
         6) Την υπ’ αρ. 102/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου ∆ιονύσου. 
         7) Την υπ’ αρ. 231/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου ∆ιονύσου. 
         8)Την υπ’αρ.26/2014 απόφαση της ΕΠΖ. 
 
Λόγω του εξαιρετικώς επείγοντος του θέµατος (µέχρι 10/11/2014 πρέπει να σταλούν οι απόψεις στη 
∆/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής),καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ιονύσου να αποφασίσει 
αφού λάβει υπ’όψιν την Εισήγηση-Ενηµέρωση του Αντιδηµάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών ,προκειµένου να 
εναρµονισθεί η δράση των  άµεσα θιγόµενων µερών (γειτονικοί ∆ήµοι), σχετικά µε την Οικονοµική και 
Περιβαλλοντική επιβάρυνση των δηµοτών που προκαλείται από τις σχεδιαζόµενες ρυθµίσεις. 
 
Οι θέσεις των προαναφερθέντων έργων παρουσιάζονται στο Σχήµα που ακολουθεί. 

 
 
Σχήµα 1: Χωροθέτηση των προτεινόµενων έργων.(Απόσπασµα από Εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας 
∆ήµου Κηφισιάς) 
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Στα κριτήρια χωροθέτησης των διοδίων δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι κυκλοφοριακές επιπτώσεις από την 
επιβολή διοδίων στο παράπλευρο/ όµορο τοπικό ή/ και ιεραρχηµένο οδικό δίκτυο. 
 
 Όσον αφορά στις Κυκλοφοριακές Επιπτώσεις από την Εκτροπή Κυκλοφορίας από τη ΝΕΟΑΛ στο 
παράπλευρο τοπικό οδικό δίκτυο που διέρχεται εντός κατοικηµένης περιοχής, µε σκοπό την αποφυγή των 
διοδίων, επισηµαίνονται τα ακόλουθα. 
Σύµφωνα µε την υφιστάµενη διεθνή βιβλιογραφία αλλά και τη µέχρι σήµερα εµπειρία, στις περιπτώσεις 
επιβολής διοδίων σε τµήµατα αυτοκινητόδροµων, οι µικρές ή µεσαίες µετακινήσεις και κυρίως αυτές µε 
σκοπό την εργασία, δηλαδή οι υψηλής/ καθηµερινής συχνότητας µετακινήσεις, επιλέγουν εναλλακτικές 
διαδροµές µε σκοπό την αποφυγή πληρωµής των διοδίων. Στη µελέτη «Toll Feasibility Study» (Baker et 
al. 2005), εξετάζεται η επίδραση των διοδίων στη ζήτηση οδικής µετακίνησης, δηλαδή ο βαθµός στον 
οποίο χρησιµοποιούν οι χρήστες τον αυτοκινητόδροµο όταν αυτός έχει διόδια. Η µελέτη καταλήγει στο ότι 
τα διόδια προκαλούν εκτροπή της πορείας των ταξιδιωτών προς άλλες εναλλακτικές διαδροµές χωρίς 
διόδια, προκαλώντας πιθανώς σε αυτές συµφόρηση. Αντίστοιχα συµπεράσµατα προκύπτουν και στη 
µελέτη  ''Examining Toll Feasibility Studies'' (R. Muller, 1996). Όσον αφορά στο ποσοστό της βαριάς 
κυκλοφορίας που εκτρέπεται από τους αυτοκινητόδροµους µε διόδια (toll roads) σε οδούς χωρίς διόδια 
(free roads), στη µελέτη ''Empirical Evidence of Toll Road Traffic Diversion and Implications for Highway 
Infrastructure Privatization'' (Peter Swan & Michael Belzer, 2007) αποδεικνύεται ότι τα φορτηγά 
µεταφοράς αγαθών τείνουν να εκτρέπονται από τους αυτοκινητόδροµους µε διόδια σε εναλλακτικές 
οδούς, σε ποσοστό που αγγίζει το 40% (!) (της βαριάς κυκλοφορίας του toll road), µειώνοντας το επίπεδο 
οδικής ασφάλειας των εναλλακτικών διαδροµών σε σηµαντικό βαθµό.  
Κατά τη φάση λειτουργίας των πλευρικών διοδίων στον Α/Κ Βαρυµπόµπης και στον Α/Κ Αγ. Στεφάνου, 
αναµένεται σηµαντική επιβάρυνση του αστικού οδικού δικτύου από την προαναφερθείσα εκτρεπόµενη 
κυκλοφορία και ιδιαίτερα του ιεραρχηµένου δικτύου που διέρχεται από περιοχές κατοικίας (αµιγούς ή 
γενικής) όπως η Νέα Κηφισιά, οι Αδάµες, η Εκάλη και η Νέα Ερυθραία. 
 
 Για παράδειγµα: 
Οι µετακινούµενοι µε προέλευση τον Άγιο Στέφανο, τη ∆ροσιά, Ροδόπολη κλπ και προορισµό την Αθήνα 
µε σκοπό την εργασία (καθηµερινή µετακίνηση), προκειµένου να αποφύγουν την καθηµερινή πληρωµή 
διοδίων (έστω και µε τις προτεινόµενες  ελαφρύνσεις για τους συχνούς χρήστες), αναµένεται σε σηµαντικό 
ποσοστό τους να φορτίσουν το αστικό δίκτυο παρακάµπτοντας τα διόδια του Α/Κ Αγ. Στεφάνου. 
Συγκεκριµένα, είναι πιθανό να χρησιµοποιήσουν π.χ. τον εναλλακτικό άξονα Λ. Κρυονερίου-Λ. Λίµνης 
Μαραθώνος -Λ.Θησέως- Αγ. Σαράντα -Τατοϊου- Λύρα-Ελαιών- Ιλισίων και να ''βγουν'' στη ΝΕΟΑΛ µέσω 
του Α/Κ Ιλισίων-Καλυφτάκη (= χωρίς διόδια). Ωστόσο, ο εν λόγω άξονας δεν προβλέπεται να εξυπηρετεί 
τέτοιου είδους µετακινήσεις και µε βάση το Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής . 
Παρά τα προαναφερθέντα, στο τεύχος τεχνικής έκθεσης της ΜΠΕ δεν αναφέρεται τυχόν εκπόνηση 
Μελέτης Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων που συνοδεύει το έργο κατασκευής των Α/Κ και την τοποθέτηση 
πλευρικών διοδίων στους Α/Κ Βαρυµπόµπης και Αγ. Στεφάνου. ∆εν αναφέρονται ούτε εξετάζονται τυχόν 
κυκλοφοριακές επιπτώσεις από την εκτρεπόµενη κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο του ∆ήµου Κηφισιάς, το 
οποίο επιβαρύνεται κατά κύριο λόγο. 
Στη ΜΠΕ δεν αναφέρονται ούτε εξετάζονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εκτροπή 
µετακινήσεων από τη ΝΕΟΑΛ στο τοπικό οδικό δίκτυο παραπλεύρως της ΝΕΟΑΛ µε σκοπό την αποφυγή 
πληρωµής των διοδίων. 
Σύµφωνα µε την ίδια τη ΜΠΕ σηµαντικό τµήµα των φόρτων εισόδου – εξόδου της ΠΑΘΕ τόσο στον Άγιο 
Στέφανο όσο και στη Βαρυµπόµπη αφορούν τοπικού χαρακτήρα µετακινήσεις από και προς 
αστικοποιηµένες περιοχές παραπλεύρως του αυτοκινητόδροµου. Στο πλαίσιο αυτό, ΜΠΕ (2014) 
προτείνεται να ληφθούν κατάλληλα µέτρα για την ενθάρρυνση συνέχισης χρήσης του ΠΑΘΕ, ως 
ακολούθως:  
«Όσον αφορά στην εξυπηρέτηση των τοπικού χαρακτήρα µετακινήσεων από και προς αστικοποιηµένες 
περιοχές παραπλεύρως του αυτοκινητόδροµου και λαµβάνοντας υπόψη ότι αυτές αποτελούν σηµαντικό 
τµήµα των φόρτων εισόδου – εξόδου της ΠΑΘΕ τόσο στον Άγιο Στέφανο όσο και στη Βαρυµπόµπη 
προτείνεται να ληφθούν κατάλληλα µέτρα για την ενθάρρυνση συνέχισης χρήσης του ΠΑΘΕ. Στο πλαίσιο 
αυτό θα µπορούσε να εξετασθεί η εφαρµογή ειδικών µειωµένων τιµολογίων ή η υιοθέτηση χρήσης ειδικής 
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«ταυτότητας συχνού χρήστη» για κατοίκους των γειτονικών δήµων. Η µέχρι σήµερα εµπειρία έχει δείξει ότι 
είναι εφικτή η λήψη τέτοιων ειδικών µέτρων εξυπηρέτησης και ότι τελικά τέτοια µέτρα λειτουργούν θετικά 
τόσο για τους κατοίκους – συχνούς χρήστες όσο και για το κοινωνικό σύνολο αφού: (Α) Ενθαρρύνουν την 
«ένταξη» του αυτοκινητόδροµου, έστω και για µικρό τµήµα, στην καθηµερινότητα των κατοίκων, 
εξασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα εξυπηρέτησης στις τοπικές µετακινήσεις. (Β) Μειώνουν τους 
κυκλοφοριακούς φόρτους σε παράπλευρα ή τοπικά δίκτυα που µπορούν να παρέχουν χαµηλότερα 
επίπεδα εξυπηρέτησης. (Γ) Συµβάλλουν στην διαµόρφωση καλύτερων περιβαλλοντικών συνθηκών και 
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο στον τοµέα της ατµοσφαιρικής ρύπανσης όσο και σε αυτόν του 
θορύβου.» 
Πλην των ανωτέρω προτάσεων που κυρίως αποσκοπούν στην αύξηση των διελεύσεων και των εσόδων 
στον αυτοκινητόδροµο, στη ΜΠΕ δεν προτείνονται µέτρα ούτε γίνεται µνεία στη λήψη µέριµνας σχετικά µε 
τις επιπτώσεις στο οικιστικό και κοινωνικό περιβάλλον πλησίον του αυτοκινητόδροµου από την 
εκτρεπόµενη κυκλοφορία. 
Σύµφωνα µε τη ΜΠΕ «Ο κύριος λόγος της µεγαλύτερης αναµενόµενης µείωσης των φόρτων στις ράµπες 
της ΠΑΘΕ που θα φέρουν πλευρικά διόδια σχετίζεται µε το ότι σηµαντικό τµήµα των αναµενόµενων 
θεωρητικά φόρτων εξυπηρετεί τοπικού χαρακτήρα µετακινήσεις που µπορούν να εξυπηρετηθούν µε 
εναλλακτικές διαδροµές αξιοποιώντας το παράπλευρο δίκτυο της ΠΑΘΕ ή άλλο τοπικό οδικό δίκτυο». 
Συνεπώς, στη ΜΠΕ αναγνωρίζεται ρητά η εκτροπή µετακινήσεων τοπικού χαρακτήρα σε εναλλακτικές 
διαδροµές στο παράπλευρο τοπικό οδικό δίκτυο. 
4) Όσον αφορά στις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από την εκποµπή αέριων ρύπων και το θόρυβο κατά 
την προσέλευση/ αναχώρηση οχηµάτων προς/ από τους σταθµούς διοδίων: 
Σε γενικές γραµµές, οι µεγαλύτερες ποσότητες ΠΑΥ (Πολυκυκλικοί Αρωµατικοί Υδρογονάνθρακες: CO, 
NO2, O3, SO2, Pb κλπ) εκπέµπονται κατά την επιτάχυνση, επιβράδυνση ή την πορεία µε υψηλή ταχύτητα 
ενός οχήµατος ενώ οι µικρότερες κατά την πορεία µε σταθερή µέση ταχύτητα (Baek et al., 1991). Επίσης, 
µέγιστες τιµές παρατηρούνται όταν το όχηµα κινείται µε ταχύτητα 40 km/h και βρίσκεται στη φάση της 
επιτάχυνσης. Επίσης, η σηµαντικότερη κινητή πηγή ΠΑΥ που δεν οφείλεται στην καύση είναι η τριβή των 
ελαστικών. Ο µέλανας άνθρακας (carbon black), που χρησιµοποιείται για την παραγωγή ελαστικών, 
περιέχει ΠΑΥ (Nikolaou et al., 1984). Πρόσθετα, ΠΑΥ σχηµατίζονται και από τη φθορά των φρένων λόγω 
των υψηλών θερµοκρασιών που αναπτύσσονται κατά το φρενάρισµα (Rogge et al. 1993b).         
Καθώς η χωροθέτηση σταθµών διοδίων προϋποθέτει τη σταδιακή επιβράδυνση και ακολούθως 
επιτάχυνση των οχηµάτων που πλησιάζουν ή αποµακρύνονται αντίστοιχα από τους σταθµούς διοδίων, 
είναι αναµενόµενη η επιβάρυνση της κατοικηµένης περιοχής πλησίον του αυτοκινητόδροµου µε 
µεγαλύτερες εκποµπές αέριων ρύπων ΠΑΥ. Οµοίως, αναµένεται αύξηση του επιπέδου θορύβου από την 
επιτάχυνση/ επιβράδυνση οχηµάτων από/ προς τα διόδια αντίστοιχα.  
Ωστόσο, όσον αφορά στις αυξηµένες εκποµπές αέριων ρύπων λόγω της τοποθέτησης σταθµών διοδίων, 
η ΜΠΕ δεν εξετάζει αναλυτικά τις επιπτώσεις και τις εκποµπές ΠΑΥ, αλλά αναφέρει µόνο την άρση των εν 
λόγω επιπτώσεων από την προτεινόµενη αντικατάσταση των διοδίων από ηλεκτρονικά διόδια στο µέλλον 
(βλ. σελ. 153): «Όσον αφορά στις εκποµπές αερίων ρύπων κατά τη λειτουργία των διοδίων (επιβράδυνση 
και επιτάχυνση οχηµάτων), έχει εκτιµηθεί ότι, οι εκποµπές CO από τη χρήση συµβατικών διοδίων είναι 
υπερδιπλάσιες σε σύγκριση µε τη χρήση ηλεκτρονικών διοδίων. Σύµφωνα µε την εµπειρία της Αττικής 
οδού, η διείσδυση των ηλεκτρονικών διοδίων ξεκινά από 30% κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας ενός 
αυτοκινητόδροµου και προσεγγίζει το 60% περίπου κατά την ώρα αιχµής σε συνθήκες πλήρους 
λειτουργίας. Συµπεραίνεται εποµένως ότι, η όποια επίπτωση στο ατµοσφαιρικό περιβάλλον της άµεσης 
περιοχής χωροθέτησης των πλευρικών διοδίων Βαρυµπόµπης και Αγ. Στεφάνου θα αποµειωθεί 
περαιτέρω µε τη διείσδυση των ηλεκτρονικών διοδίων. Συµπερασµατικά, δεν αναµένεται να 
διαφοροποιηθεί η κατάσταση στο ατµοσφαιρικό περιβάλλον της περιοχής µελέτης ουσιαστικά σε σχέση µε 
την υφιστάµενη κατάσταση, καθώς τα υπό µελέτη στην παρούσα συνοδά έργα είναι µικρής, συγκριτικά, 
κλίµακας και εποµένως κρίνεται απολύτως ασφαλές ότι η τήρηση των εν ισχύ Π.Ο. για το κυρίως έργο 
καλύπτει επαρκώς τυχόν επιπτώσεις στο ατµοσφαιρικό περιβάλλον τόσο κατά την κατασκευή όσο και 
κατά τη λειτουργία τους. (...) προβλέπεται η εγκατάσταση δύο τουλάχιστον αυτόµατων σταθµών µέτρησης 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης και µετεωρολογικών συνθηκών, ο ένας εκ των οποίων βρίσκεται στην περιοχή 
µεταξύ Νέας Ερυθραίας και Κρυονερίου πλησίον των υπό µελέτη έργων. 
5) Όσον αφορά στη συµβατότητα του έργου µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο:  
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Στη σελ. 181 της ΜΠΕ επισηµαίνεται ότι το έργο είναι συµβατό µε το εν ισχύ θεσµικό πλαίσιο χωροταξικού 
σχεδιασµού και χρήσεων γης στις περιοχές ανάπτυξής του. Ωστόσο: 
σύµφωνα µε το προσφάτως ψηφισθέν Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής/ ΡΣΑ (Ν. 4277/2014), η Λ. 
Κηφισίας υποβαθµίζεται λειτουργικά στο τµήµα της βορειότερα της Αττικής Οδού. Συγκεκριµένα, στο 
τµήµα της: Αττική Οδός - λ. Θησέως/ λ. Λίµνης Μαραθώνος προβλέπεται να εξυπηρετεί κύριες αστικές 
µετακινήσεις και όχι µετακινήσεις διαπεριφερειακής ή/και µητροπολιτικής σηµασίας/ κλίµακας (Ν. 
4277/2014, άρθρο 30 παρ.4) 
 Ωστόσο, ο άξονας Λ. Κηφισίας -Λ. Θησέως- Λ. Λίµνη Μαραθώνος συνιστά το βασικότερο άξονα που 
κινείται παράλληλα στη ΝΕΟΑΛ και είναι δυνατό να αποτελέσει παράλληλη εναλλακτική διαδροµή για τις 
µετακινήσεις που θα εκτρέπονται από τη ΝΕΟΑΛ µε σκοπό την αποφυγή των σταθµών διοδίων. Το 
γεγονός ότι η Λ. Κηφισίας αναµένεται να εξυπηρετεί µετακινήσεις διαπεριφερειακής σηµασίας 
(εκτρεπόµενες από τη ΝΕΟΑΛ) έρχεται σε αντίθεση µε το νέο ΡΣΑ. 
 
Είναι αξιοµνηµόνευτη η πρώτη απόπειρα επιβολής διοδίων εντός του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 
Πρωτευούσης.  
 
Η ΕΠΖ κατά την 7η/17-10-2014 Συνεδρίασή της, συζήτησε το θέµα «εκτός ηµερήσιας διάταξης» και 
αποφάσισε να συζητήσει εκ νέου σε επόµενη Συνεδρίαση το θέµα. Λόγω του κατεπείγοντος του θέµατος 
σύµφωνα µε το υπ’αρ. πρωτ  31281/30-9-2014 εγγράφου της Περιφέρειας   
και λαµβάνοντας υπ’όψιν όλα τα παραπάνω, 
 
Παρακαλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου ∆ιονύσου, να λάβει απόφαση  σχετικά µε τη µη 
τοποθέτηση πλευρικών διοδίων Αγ.Στεφάνου του αυτοκινητοδρόµου ΠΑΘΕ-Τµήµα «Μεταµόρφωση-Υλίκη 
κι επιπτώσεις στο ∆ήµο ∆ιονύσου 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 72 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.) 
� Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ. ∆. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α΄) 

«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
� Το υπ’ αρ. 31281/30-9-2014 πρωτ. ∆ήµου ∆ιονύσου (οικ.188471/26-9-2014 πρ. Περιφέρειας). 
� Το ΦΕΚ 45Β/2014. 
� Τις υπ’ αρ. 270/2011, 102/2012,  231/2013 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου ∆ιονύσου. 
� Την υπ’αρ.26/2014 απόφαση της ΕΠΖ. 
� Το γεγονός ότι οι «εναλλακτικές διαδροµές» που υποχρεούνται να εξασφαλίσει ο παραχωρησιούχος 

διαπιστώθηκε από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν ότι δεν είναι λειτουργικές και δηµιουργούν 
συνθήκες «ΓΚΕΤΟ»-Κοινωνικού Αποκλεισµού, χωρίζοντας ασχεδίαστα τις περιοχές κατοικίας από τις 
οποίες διέρχονται. 

� Από άποψη χηµείας Περιβάλλοντος η κυκλοφοριακή συµφόρηση επιβαρύνει την ατµόσφαιρα, λόγω 
ατελών καύσεων κινητήρων των οχηµάτων και προκαλούνται συνθήκες ιδιαίτερα επιβαρυντικές  για 
την υγεία των περιοίκων. 

� ∆ηµιουργούνται συνθήκες άνισης οικονοµικής επιβάρυνσης από τη συγκεκριµένη τοποθέτηση των 
διοδίων εντός του οικιστικού ιστού σε συνδυασµό µε τη µη πρόβλεψή τους εντός των ορίων του 
ρυθµιστικού σχεδίου της Αττικής 

� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (Λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).     
 

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

1)Εκφράζει την  πλήρη αντίθεση στην τοποθέτηση νέων διοδίων εντός του αστικού ιστού της 
Αττικής. 
2)Επαναεπιβεβαιώνει τις προηγούµενες αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που µνηµονεύονται 
παραπάνω. 
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3)Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα διαµαρτυρίας και αποτροπής, 
ένδικα ή εξώδικα κατά µόνας ή σε συνεργασία µε όµορους ∆ήµους κι ενδιαφερόµενους φορείς, 
προκειµένου να αποτραπεί η εσφαλµένη αυτή κατά τη γνώµη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ρύθµιση. 
4) ∆ηµιουργεί  ∆ιαπαραταξιακή Επιτροπή για το συντονισµό δράσεων και κινητοποιήσεων για το 
θέµα των διοδίων. 
  

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ.                       ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
                                                                       ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 

            ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 

 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
 ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
 ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
            ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙ∆Η ΑΓΓΕΛΑ. 
 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ. 
ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΠΑΡΗ). 
ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΒΑΝΑ). 
ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
 

      Ακριβές Αντίγραφο 
 Άγιος Στέφανος 31/10/2014 

     Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 
 
 
 
 

    Γιαννουλάτος Σπυρίδων 
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Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων ∆.Σ. 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 
- Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας και  µε την ευθύνη 
ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.  

 


