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Σα αποππιμμαηοθόπα και ηα θοπηηγά ηος νέος Δήμος Φιλοθέηρ-Ψςσικού ππαγμαηοποιούν 

πεπίπος 950 διελεύζειρ ανά μήνα ππορ ηη συμαηεπή Άνυ Λιοζίυν, μέζα από μεγάλο 
κςκλοθοπιακό θόπηο, κακοζςνηηπημένοςρ δπόμοςρ με διαθόπυν ειδών κακοηεσνίερ, 

λακκούβερ κ.λ.π. με αποηέλεζμα ο Δήμορ να επιβαπύνεηαι κάθε σπόνο μεγάλα ποζά για 
επιζκεςέρ ηοςρ, αλλαγή ελαζηικών και επιζκεςή ηοςρ αλλά και πεπιζζόηεπα καύζιμα. 

Η Τπηπεζία Καθαπιόηηηαρ, ζηην πποζπάθειά ηηρ για καλςηέπεςζη ηυν 

πποζθεπομένυν ςπηπεζιών ηηρ και μείυζη ηος οικονομικού κόζηοςρ ηηρ κίνηζηρ ηυν 
αποππιμμαηοθόπυν, πποηείνει όπυρ η κίνηζη ηυν οσημάηυν από ηο Δήμο έυρ ηο σώπο ηαθήρ 

αποππιμμάηυν (συμαηεπή Α. Λιοζίυν) γίνεηαι μέζυ ηηρ  Λευθόπος «Αηηική Οδόρ». 
Η εηαιπεία ΑΣΣΙΚΕ ΔΙΑΔΡΟΜΕ Α.Ε., πος έσει ηην αποκλειζηική εκμεηάλλεςζη ηηρ 

ΑΣΣΙΚΗ ΟΔΟΤ, όπιζε ςνδπομηηικό Ππόγπαμμα πος αθοπά ηη διέλεςζη ηυν 
αποππιμμαηοθόπυν ηυν Δήμυν με ειδική έκπηυζη 50% επί ηηρ ιζσύοςζαρ ηιμήρ διοδίυν για 

ηην καηηγοπία 1) ηυν αποππιμμαηοθόπυν € 7,00/διαδπομή και 2) ηος  αποππιμμαηοθόπος 

οσήμαηορ μεηαθόπηυζηρ (container) € 11,20/διαδπομή οπόηε ζύμθυνα με ηο Ειδικό 
Ππόγπαμμα ηυν Δήμυν ηο ποζό για κάθε διαδπομή ανέπσεηαι ζε  α) 3,50, € και β) 5,60 € 

ανηίζηοισα. 
  ηον πποϋπολογιζμό ηος Δήμος μαρ έηοςρ 2011 και ζηον ΚΑ 20/6411.0001 

θα πποβλεθθεί ζσεηική πίζηυζη. 

Καλείηαι  ηο Δημοηικό ςμβούλιο  να εγκπίνει ηην ζύνατη ζύμβαζηρ με ηην εηαιπεία 
«ΑΣΣΙΚΕ ΔΙΑΔΡΟΜΕ» και ηην καηαβολή ηελών διοδίυν ζηην παπαπάνυ εηαιπεία υρ άμεζη 

ενηολοδόσο ηηρ Α.Ε. «ΑΣΣΙΚΗ ΟΔΟ» για ηο έηορ 2011. 
 

Σο Δημοηικό ςμβούλιο αθού έλαβε ςπότη ηιρ διαηάξειρ ηυν άπθπυν 65 και 67 ηος 
N. 3852/10 αποδεσόμενο ηην ειζήγηζη ηηρ ανυηέπυ πποέδπος ηος 

 

   A Ξ Ν Φ Α Π Η Ε Δ Η      Ν Κ Ν Φ Ω Λ Α 
 

1) Σην έγκπιζη ηηρ καηαβολήρ διοδίυν για ηη διέλεςζη ηυν αποππιμμαηοθόπυν και θοπηηγών 
ηος Δήμος από ηην Αηηική οδό με ηοςρ όποςρ και ηιρ ηιμέρ ηηρ οικονομικήρ πποζθοπάρ για ηο 

έηορ 2011 

2) Σην Εξοςζιοδόηηζη ζηον Δήμαπσο για ηην ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ  
 

   Η απόθαζη αςηή πήπε απιθμό  5/11 
 

Καηόπιν ηυν ανυηέπυ ζςνηάσθηκε ηο παπόν ππακηικό και ςπογπάθεηαι από ηην Ππόεδπο και 

ηα Μέλη ηος Δημοηικού ςμβοςλίος 
 

 
   AΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 

   
     Ζ ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ  ΠΚΒΝΙΗΝ  

              

 ΑΙΔΜΝΞΝΙΝ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ   
 


