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Πεντέλη, 23 Φεβρουαρίου 2018 
 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 
 

Βλάσσης Σιώµος: Είµαστε στο πλευρό των Δήµων Μελών στις αγωνιστικές 
δράσεις κατά της επιβολής νέων Διοδίων στη Βόρεια Αττική 

 
Ο Πρόεδρος του Σ.Π.Α.Π. και Γενικός Γραµµατέας του Εποπτικού Συµβουλίου της 
Κ.Ε.Δ.Ε. Βλάσσης Σιώµος συµµετείχε στη συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβουλίου του 
Δήµου Διονύσου σχετικά µε την επικείµενη επιβολή Διοδίων στους Δήµους Διονύσου και 
Κηφισιάς. 
 
Η συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδιασµού της 
Διαπαραταξιακής Επιτροπής του Δήµου Διονύσου για τα Διόδια,  µε την παρουσία και 
του Δηµάρχου Κηφισιάς Γιώργου Θωµάκου και Δηµοτικών Συµβούλων του Δήµου 
Κηφισιάς.  Αντικείµενο της συζήτησης ήταν η επικαιροποίηση και ο συντονισµός των 
περαιτέρω ενεργειών αναφορικά µε την εγκατάσταση των Σταθµών Πλευρικών Διοδίων  
στους ανισόπεδους κόµβους  Αγ. Στεφάνου και Βαρυµπόµπης.  Στη συνεδρίαση 
αποφασίστηκε το ψήφισµα να µπει σε διαβούλευση µέχρι την άλλη Παρασκευή, όταν και 
θα αποφασισθεί το είδος των κινητοποιήσεων από κοινού των δύο δήµων. 
 
Στη συνεδρίαση συµµετείχαν επίσης ο Αντιδήµαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήµου 
Κηφισιάς και Μέλος της Ε.Ε. του Σ.Π.Α.Π. Δηµήτρης Λιανός, η Δηµοτική Σύµβουλος 
Κηφισιάς και Πρόεδρος της Ανθοκοµικής Έκθεσης Κλεοπάτρα Χατζοπούλου και οι 
Δηµοτικοί Σύµβουλοι Κηφισιάς Χρήστος Καλός, Αντώνης Μπιτσάνης και Βασίλης 
Βάρσος. Συµµετείχε επίσης το Μέλος της προσωρινής επιτροπής των κατοίκων των δύο 
Δήµων, ένθεν και κείθεν του αυτοκινητοδρόµου. Συµµετείχαν τέλος, οργανώσεις και 
φορείς πολιτών που αντιτίθενται στην επιβολή διοδίων. 
 
Τοποθετήθηκαν οι Δήµαρχοι Διονύσου Διονύσης Ζαµάνης και Κηφισιάς Γιώργος 
Θωµάκος και Δηµοτικοί Σύµβουλοι των δύο Δήµων. 
 
Ο Πρόεδρος του Σ.Π.Α.Π. και Γενικός Γραµµατέας του Εποπτικού Συµβουλίου της 
Κ.Ε.Δ.Ε. Βλάσσης Σιώµος, στην τοποθέτηση του µετέφερε τη θέση του Προέδρου της 
Κ.Ε.Δ.Ε. και Δηµάρχου Αµαρουσίου Γιώργου Πατούλη, ο οποίος καταδικάζει την αδικία 
που διαπράττεται κατά των πολιτών των Δήµων Διονύσου, Κηφισιάς και Ωρωπού, µε την 
επικείµενη επιβολή διοδίων και διαβεβαιώνει ότι η ΚΕΔΕ θα είναι στο πλευρό των Δήµων 
για οποιασδήποτε δράση αποφασισθεί ενάντια στην επιβολή οποιουδήποτε νέου διοδίου. 
 
Και κατέληξε: 
 
«Είµαστε, ως Σύνδεσµος, αλλά και εγώ προσωπικά κάθετα αντίθετοι στην επιβολή 
οποιουδήποτε είδους διοδίου και είµαστε έτοιµοι και στο πλευρό των Δήµων Μελών µας, 
αλλά και του Δήµου Ωρωπού για να συµµετέχουµε στις αγωνιστικές δράσεις που θα 
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οργανωθούν κατά της επιβολής νέων διοδίων οποιασδήποτε µορφής επιβληθούν τόσο 
σήµερα, όσο και στο µέλλον». 
 
 

Από το Γραφείο Τύπου του Σ.Π.Α.Π. 


