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Από το πρακτικό της 10-07-2016 συνεδρίασης του συμβουλίου της Δημοτικής 

Ενότητας Ροδοπόλεως. 

Στη Ροδόπολη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 10η του μηνός Ιουλίου του 

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

Ενότητας Ροδόπολης του Δ-Διονύσου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από 

την με αριθ. πρωτ. 72/05-07-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής 

Ενότητας, που δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Ενότητας και 

επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 88 του Ν* 3852/2010, 

καθώς επίσης στους κοινωνικούς φορείς και στους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας 

Ροδόπολης, για συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης : 

 
    ΘΕΜΑ  1ο : «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». 

 

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

Δημοτικής Ενότητας Ροδόπολης είπε ότι σε σύνολο τεσσάρων [4] μελών ήταν από τους κ.κ. 

Συμβούλους της Δημοτικής Ενότητας  : 

 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1] Σεϊντής Δ. Παναγιώτης                   1] Κλεφτάκης Βασίλειος  

2] Ζορμπάς Ε. Απόστολος            2] Πολύζου Δήμητρα 

Αν και κλήθηκαν νόμιμα, δεν παρέστησαν. 

 
Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Ενότητας Ροδόπολης κος Κόκκαλης Εμμανουήλ καθώς και ο κος Ραϊκος Δ., η κα Πέππα 

Αγγελική, ο κος Καλαφατέλης Ι., ο κος Κανατσούλης Ιωάννης, ο κος Σπηλιώτης Σπ., 

Δημοτικοί Σύμβουλοι Δ-Διονύσου, και τέλος ο Πρόεδρος και το μέλος του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας κος Πέππας Ευάγγ. και κος Πέππας Γ. αντίστοιχα.  

Επίσης, παραβρέθηκαν ο κος Γούλας Δημήτριος, Πρόεδρος του Μουσικοχορευτικού 

Πολιτιστικού Συλλόγου  «ΤΟ  ΡΟΔΟ» , ο κος Ξανθός Ι. Πρόεδρος του Α.Σ. Ροδόπολης και ο 

κος Στεφανάκης Βασίλειος, πρώην Γραμματέας του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου 

Ροδόπολης καθώς και πολίτες. 

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από την υπάλληλο του Δήμου 

Διονύσου Τσινικάλη Ελένη. 

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

έναρξη της συνεδρίασης. 



Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ένα και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε 

στο Συμβούλιο ότι σύμφωνα με το υπ΄αρ. πρωτ. 18611/01-07-2016 έγγραφο του Γραφείου 

Δημάρχου καλούμαστε σε συνεδρίαση και για το λόγο αυτό είμαστε σήμερα εδώ για να 

συζητήσουμε για την ενδεχόμενη τοποθέτηση πλευρικών σταθμών διοδίων στους κόμβους 

Αγίου Στεφάνου και Βαρυμπόμπης και τα προβλήματα που προκύπτουν από αυτή. 

Είναι γνωστό ότι διανύουμε μία εποχή όπου η οικονομική κρίση έχει γονατίσει τους 

πολίτες και όπως καταλαβαίνετε η τοποθέτηση διοδίων θα επιβαρύνει την όλη κατάσταση. 

Επίσης, την τελευταία εικοσαετία η περιοχή μας γνώρισε μεγάλη οικιστική ανάπτυξη 

με αποτέλεσμα την μεγάλη αύξηση του πληθυσμού της χωρίς όμως να υπάρχουν οι 

κατάλληλες υποδομές. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την όξυνση του κυκλοφοριακού 

προβλήματος και την επιβάρυνση του περιβάλλοντος. 

Σε περίπτωση που τοποθετηθούν οι πλευρικοί σταθμοί διοδίων στους κόμβους Αγίου 

Στεφάνου και Βαρυμπόμπης η κατάσταση θα γίνει χειρότερη και οι επιπτώσεις στην 

κυκλοφορία των οχημάτων θα είναι ανεπανόρθωτες. 

  Στη συνέχεια ο κος Ράϊκος Δ. λαβών το λόγο ενημέρωσε και ανέπτυξε στους 

παρευρισκόμενους το θέμα της ενδεχόμενης εγκατάστασης των σταθμών πλευρικών διοδίων 

στους κόμβους Αγίου Στεφάνου και Βαρυμπόμπης, τις επιπτώσεις, τις δυσκολίες και τα 

προβλήματα που θα προκύψουν. Τέλος τέθηκε  προς υπογραφή  ψήφισμα για το παραπάνω 

θέμα.      

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Ροδόπολης, μετά από διαλογική συζήτηση, 

αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και εισάκουσε την ενημέρωση του κου 

Ράϊκου Δ., 

 

                                 Ε ι σ η γ ε ί τ α ι  Ο μ ό φ ω ν α 
     

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

απόφασή σας για  τοποθέτηση σταθμών ΔΙΟΔΙΩΝ στους κόμβους της Βαρυμπόμπης 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 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 και ασφαλείς εναλλακτικές οδοί διοχέτευσης της κυκλοφορίας 

(ΔΜΕΟ\3092\0898\Φ252\14.05.2008),όπως ορίζει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, θα δημιουργηθεί 

καθημερινή κυκλοφορική 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 μόνιμων κατοίκων του Δήμου Διονύσου από την 

πληρωμή του τέλους των 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 : 11/2016 

    

 
 
 
Ο Πρόεδρος της Δημ. Ενότητας                           Τα  Μέλη 

   Ροδόπολης 

                 1.  ΣΕΙΝΤΗΣ Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

                                                             2.  ΖΟΡΜΠΑΣ Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

 

  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΚΚΑΛΗΣ                         

                                                            

   

 

Ακριβές αντίγραφο 

Ροδόπολη  10  - 07  - 2016 

Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου 

της Δημοτικής Ενότητας 

 

 

 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΚΚΑΛΗΣ                         


