
            
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28.04.2018: Έκδοση ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ωρωπού  για  την  επιβολή  των  τελών  διοδίων  από  την  εταιρία  ΝΕΑ  ΟΔΟΣ  Α.Ε.

         Στο  Μαρκόπουλο  Ωρωπού  και  στο  Πνευματικό  Κέντρο  της  Δημοτικής
Κοινότητας Μαρκοπούλου Ωρωπού, σήμερα στις 25 Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη
και  ώρα 19:00 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
Ωρωπού. 

Το σώμα κλήθηκε  να ψηφίσει  την εξής  εισήγηση του Δημάρχου Ωρωπού
κ.Θωμά Ρούσση: 

« Το θέμα των διοδίων έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές το Δημοτικό
Συμβούλιο αλλά μέχρι σήμερα παραμένει άλυτο. Δυστυχώς, ο Δήμος μας εδώ και
πολύ καιρό είναι το εξιλαστήριο θύμα μιας απαράδεκτης λογικής, μιας λογικής που
θέλει τους δημότες μας, που θέλει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον
Ωρωπό, τους επαγγελματίες  του τόπου μας  όμηρους  δυσβάσταχτων πρακτικών.
Μέσα σε μία περίοδο που η οικονομική κρίση στην κυριολεξία  έχει  διαλύσει  τα
πάντα,  δεν  είναι  δυνατόν  να  υποστούμε  άλλο  τα  διόδια,  που  επιφέρουν  πολύ
μεγάλη  οικονομική  επιβάρυνση  στην  περιοχή  μας,  στους  δημότες  μας,  στους
εργαζόμενους  στο  Δήμο  μας  αλλά  και  στους  οικιστές,  που  τελικά  όπως
διαπιστώνουμε  δεν  έρχονται  στον  Ωρωπό,  αλλά  προτιμούν  άλλα  μέρη  που  δεν
πληρώνουν διόδια. 

Για τους λόγους αυτούς προτείνω το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει άμεσα
απόφαση  και  να  εκδώσει  ψήφισμα,  ενόψει  της  επίσκεψης  του  Υπουργού
Μεταφορών  και  Υποδομών  κ.Χρήστου  Σπίρτζη  στο  Δήμο  μας,  την  Κυριακή  29
Απριλίου 2018.

Το Δημοτικό Συμβούλιο  του Δήμου Ωρωπού εκφράζοντας το  σύνολο των
κατοίκων του Δήμου διεκδικεί:

1-Ελεύθερη  διέλευση  από  όλους  τους  σταθμούς  διοδίων  (μετωπικά  και
πλευρικά) για τους δημότες, τους εργαζομένους και τους μόνιμους κατοίκους του
Δήμου Ωρωπού.

2-Ελεύθερη  διέλευση  των  φορτηγών  οχημάτων  ιδιοκτησίας  δημοτών,
εργαζομένων και μόνιμων κατοίκων του Δήμου Ωρωπού και εφαρμογή του Νόμου
περί  μη  διέλευσης  από  τους  παράδρομους  των φορτηγών οχημάτων,  πλην  των
ανωτέρω. 

3-Εφαρμογή  της  χιλιομετροχρέωσης  για  τους  λοιπούς  χρήστες  των
παραχωρηθέντων οδών.

4-Ολοκλήρωση των παράπλευρων οδών, ώστε να εξασφαλίζεται ασφαλής
διέλευση.



5-Διαγραφή  των  προστίμων,  τα  οποία  έχουν  αποσταλεί  ή  πρόκειται  να
αποσταλούν στους δημότες, τους εργαζομένους και τους μόνιμους κατοίκους του
Δήμου Ωρωπού.

6-Ακύρωση  του  άρθρου  13  του  Νόμου  4337/2015  περί  μη  επιβολής
δημοτικών τελών στις παραχωρησιούχους εταιρείες.

7-Σε περίπτωση που γίνουν δεκτά τα αιτήματά μας και επιτευχθεί συμφωνία
με την Νέα Οδό, να γίνει  τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης η οποία θα
κυρωθεί από την Βουλή, έτσι ώστε να αποκτήσει ισχύ Νόμου. 

8-Συγκροτεί  Διαπαραταξιακή  Επιτροπή  η  οποία  θα  εξετάσει  τις  μορφές
κινητοποίησης και διεκδίκησης για την κατάργηση των διοδίων.

Αυτή η απόφαση ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από το σώμα των δημοτικών
συμβούλων και πήρε αύξοντα αριθμό 72/2018. 

Από το Γραφείο Τύπου 

του Δήμου Ωρωπού


