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ΠΡΟΣ
Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου.
ΘΕΜΑ: Σύναψη σύμβασης πληρωμής τελών διοδίων με την εταιρεία “ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.” για τη διέλευση
οχημάτων του Δήμου Διονύσου από τα διόδια “Αφιδνών” για το έτος 2021.
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4735/12.10.2020 άρθρο 40 παρ. Ζ (ΦΕΚ Α' 197/12.10.2020) η
Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου “Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου,
μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού , πλην των περιπτώσεων απευθείας
ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του Ν.
4412/2016 (Α' 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του Δήμου,
σύμφωνα με το άρθρο 189 του Ν. 4412/2016”.
2. Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση Αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.70849/ΦΝ 393/26.10.2017 ( ΦΕΚ Β'
3769/26.10.2017) που αφορά τον “Καθορισμό και σήμανση οδών οι οποίες χρησιμοποιούνται παραπλεύρως
και εναλλακτικά των αυτοκινητοδρόμων και των οδών ταχείας κυκλοφορίας και στις οποίες
επιβάλλεται
απαγόρευση της κυκλοφορίας” τα απορριμματοφόρα και οι τράκτορες του Δήμου Διονύσου απαγορεύονται
να χρησιμοποιούν την Λεωφόρο Τραπεζούντος από την οδό Χελμού έως την οδό Άγιου Στέφανου –
Αφίδνες και την οδό Άγιου Στέφανου – Αφίδνες από την Λεωφόρο Τραπεζούντος έως την κάθετη οδό Α/Κ
Αφιδνών”.
3. Τα οχήματα (απορριματοφόρα και τράκτορες) της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος πραγματοποιούν
δρομολόγια σε καθημερινή βάση, όλες τις ημέρες του μήνα, προς το κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων
υλικών που βρίσκεται στο 1o χλμ Σχηματαρίου - Χαλκίδας, Σχηματάρι Βοιωτίας, για την απόθεση υλικών
ανακύκλωσης που συλλέγονται από διάφορα σημεία του Δήμου χρησιμοποιώντας κατά την διέλευση τους
από τον αυτοκινητόδρομο τον σταθμό διοδίων Αφιδνών τον οποίο διαχειρίζεται η Εταιρεία ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Η διέλευση των οχημάτων του Δήμου (φορτηγών-απορριμματοφόρων, τράκτορες) μέσω του
αυτοκινητόδρομου που διαχειρίζεται η εταιρεία ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.:
 μειώνει τον χρόνο που απαιτείται για τα δρομολόγια που πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση,
όλες τις ημέρες του μήνα, προς το κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών που βρίσκεται στο 1o χλμ

Σχηματαρίου - Χαλκίδας, Σχηματάρι Βοιωτίας, για την απόθεση υλικών ανακύκλωσης που συλλέγονται από
τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος.
 προσφέρει ασφαλή και γρήγορη μετακίνηση, καθώς και οικονομία σε καύσιμα, με ταυτόχρονη μείωση
του κόστους συντήρησης των οχημάτων

 βελτιστοποιεί την αποδοτικότητα (παραγωγικότητα) χρήσης του εξοπλισμού εντός του καθημερινού
χρόνου λειτουργίας
Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον Κ.Α.20.6411 με τίτλο
«Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)» για την αντιμετώπιση
της δαπάνης.
Το Ενδεικτικό μηνιαίο κόστος διελεύσεων ανέρχεται στο ποσό των 1.912,80€ και αφορά μηνιαίως (224)
διελεύσεις οχημάτων, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ% και χωρίς την ύπαρξη κάποιου εκπτωτικού
προγράμματος, καθώς δεν παρέχεται από την εν λόγω εταιρεία για τα οχήματα αυτής της κατηγορίας
(επισυνάπτεται τιμοκατάλογος διέλευσης οχημάτων, κατηγορίας 3 & 4).
Τα οχήματα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος που προβλέπεται κατά αρχήν να κινηθούν μέσω του
αυτοκινητόδρομου που διαχειρίζεται η ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. είναι τα παρακάτω:
1

KHH 5526

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ (MERCEDES)

2

KHH 2219

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ (NΙSSAN)

3

KHH 5529

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ (MERCEDES)

4

ΚΗΙ 7256

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ (MERCEDES)

5

ΚΗΗ 6168

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ (DAF)

6

ΚΗΗ 6169

ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ

Σύμφωνα με τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως η Οικονομική Επιτροπή αποφασίσει την σύναψη σύμβασης
με την εταιρεία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» για το έτος 2021 για την ένταξη οχημάτων του Δήμου Διονύσου
(φορτηγά-απορριμματοφόρα, τράκτορες) στο συνδρομητικό πρόγραμμα (BASIC) της Εταιρείας ΝΕΑ ΟΔΟΣ
Α.Ε. και την έκδοση αντίστοιχα, πομποδεκτών (fast pass) για τα υπό ένταξη οχήματα, ώστε να επιτρέπεται
η διέλευσή τους από τον αυτοκινητόδρομο, μέσω του σταθμού διοδίων Αφιδνών.
Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για :
1. Την ένταξη των ανωτέρω οχημάτων (φορτηγών-απορριμματοφόρων, τράκτορες) του Δήμου, καθώς
και όποιων νέων οχημάτων προμηθευτεί ο Δήμος Διονύσου και χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό, στο
“Συνδρομητικό Πρόγραμμα (BASIC) της εταιρείας “ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.” και την έκδοση των αντίστοιχων

πομποδεκτών για τη χωρίς καθυστέρηση διέλευση τους από τα διόδια Αφιδνών, με διάρκεια ισχύος το έτος
2021.
2. Τον ορισμό των υπαλλήλων του Δήμου: ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ & ΜΕΞΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ για τη
διεκπεραίωση οτιδήποτε σχετικού αφορά την ανωτέρω σύμβαση.
3. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης όπως επισυνάπτεται με το
παρόν.
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ &
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