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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                 Αγ. Στέφανος  8-12-2016    

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                            Αριθ. Πρωτ.  34302                                                                                    

Δ/ΝΣΗ  TEXNIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 

ΤΗΛ. 2132140136 

           2132140124 

FAX :2108136129 

ΠΡΟΣ 

Τον κ. Δήμαρχο  

για τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου  

                                                                        Δήμου Διονύσου  

ΘΕΜΑ: Έγκριση Διενέργειας Αναγκαιότητας για Λήψη απόφασης για την υποβολή 

πρότασης με τίτλο:  «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων 

Δήμου Διονύσου» στο πλαίσιο  της  Πρόσκλησης με κωδικό ΟΠΣ 1465 του Ε.Π. «Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014 – 2020 

Σε συνέχεια της υπ΄ αριθ. πρωτ. οικ 5101/28.04.2016 (Ορθή Επανάληψη 10/6/2016) 

Πρόσκληση με κωδικό ΟΠΣ 1465 (ΑΔΑ:75ΛΙ4653Ο7-ΦΓ0) της Ειδικής Γραμματέως 

Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ, όπως τροποποιήθηκε με την με α.π. οικ.6568/8-

6-2016 Τροποποίηση (ΑΔΑ:ΨΗΡΩ4653Ο7-ΘΕΘ) και την με α.π. οικ.8165/12-7-2016 

Τροποποίηση (ΑΔΑ: Ω2ΨΩ4653Ο7-ΡΓ0) για την υποβολή προτάσεων πράξεων στον άξονα 

14 του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014 – 2020 με 

τίτλο «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων», ο οποίος 

συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, ο Δήμος Διονύσου πρόκειται να υποβάλει 

πρόταση για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη 

Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Διονύσου» , και ειδικότερα: 

• στη Δράση 3 «Ανάπτυξη συστημάτων χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων και 

βιοαποβλήτων» της σχετικής πρόσκλησης.  Ανάπτυξη δικτύων χωριστής συλλογής 

βιοαποβλήτων, προς επίτευξη των στόχων του άρθρου 41 του Ν. 4042/2012 σε 

εθνικό και περιφερειακό επίπεδο  και 
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• στη Δράση 5:   Δημιουργία «Πράσινων Σημείων» και Δικτύωσή τους  

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Νόμο 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης 

2. Τον  ΟΕΥ - Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Διονύσου (ΦΕΚ 

1546/Β΄/27−06−2011) και την τροποποίηση αυτού με το  ΦΕΚ 3405/Β/20.12.2012  

3. Το Νόμο 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 (Φ.Ε.Κ. 

265/Α/23.12.2014), όπωςτροποποιήθηκε με το Νόμο 4328/2015 (Φ.Ε.Κ. 

51/Α/14.05.2015) και το Νόμο 4331/2015 (Φ.Ε.Κ.69/Α/02.07.2015) και ισχύει,. 

4. Την με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (Φ.Ε.Κ. 1822/Β/24.08.2015) 

Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας 

Δαπανών για τα  Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας 

δημοσιών συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014 – 2020 από 

Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων». 

5. Την με αρ. πρωτ. 5101/28.04.2016 Πρόσκληση, με κωδικό 14.6i.26-27.1 και α/α ΟΠΣ 

1465(έκδοση 1/0), για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

(Ε.Π) «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονας 

Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος Προαγωγή της 

Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο 

Συνοχής» με τίτλο «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών 

Αποβλήτων». 

6. Την με αρ. πρωτ. 6568/08.06.2016 τροποποίηση της ανωτέρω Πρόσκλησης (έκδοση 

2/0) 

7. Την με αρ. πρωτ. 8165/12.07.2016 2
η
 Τροποποίηση της ανωτέρω Πρόσκλησης 

(έκδοση 3/0) 

8. Την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων που είναι η 31.12.2016, με 

μεθοδολογία αξιολόγησης των προτάσεων, σύμφωνα με την πρόσκληση, την άμεση 

αξιολόγηση. 

9. Την υπ’ αριθµ. 390/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με 

θέμα: Γνωµοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(Σ.Μ.Π.Ε.) της 2ης αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης 

Αποβλήτων (Π.Ε.Σ.∆.Α.) Περιφέρειας Αττικής, όπου εγκρίνονται: 

 Α) Οι υπ’ αριθµ. 281/2015 και 84/2016 αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του 

Ειδικού ∆ιαβαθµιδικού Συνδέσµου Νοµού Αττικής (Ε.∆.Σ.Ν.Α.) για την έγκριση της 
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2ης αναθεώρησης του Π.Ε.Σ.∆.Α. Αττικής (Α∆Α: 6ΜΟΣΟΡ05-ΨΑ5 και Α∆Α: 

ΩΑ8ΚΟΡ05- ΒΓΝ αντίστοιχα).  

Β) Η υπ’ αριθµ. 1/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ε.∆.Σ.Ν.Α. (Α∆Α: 

ΩΒΠΜΟΡ05-0ΚΓ), η οποία αποτελεί την τελική πρόταση του Ε.∆.Σ.Ν.Α. για τη 2η 

αναθεώρηση του Π.Ε.Σ.∆.Α ΑΤΤΙΚΗΣ, όπως αυτή συµπληρώθηκε µε την 288/2016 

απόφαση της Ε.Ε. του Ε.∆.Σ.Ν.Α., κατόπιν των παρατηρήσεων: α) στο µε αριθµ. 

πρωτ. 12409/16-5-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 

Ανασυγκρότησης και β) στο µε αριθµ. πρωτ. 19342/2175/12-5-2016 έγγραφο του 3 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  

Γ) Τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) της 2ης 

αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (Π.Ε.Σ.∆.Α.) 

Αττικής και τα επισυναπτόµενα σχέδια και παραρτήµατα αυτής 

Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι η ορθολογική διαχείριση των στερεών 

αποβλήτων και περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις: 

1. Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων προς επίτευξη των στόχων 

του άρθ. 41 του Ν.4042/2012 

2. Δημιουργία κεντρικού Πράσινου Σημείου  

3. Μελέτες ωρίμανσης και τεύχη δημοπράτησης 

4. Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας 

5. Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την παροχή των απαραιτήτων τεχνικών και 

υποστηρικτικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια υλοποίησης και δοκιμαστικής 

λειτουργίας της πράξης 

Ενδεικτικά προβλέπονται: 

Δράση 1: η προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων για τη συλλογή των βιοαποβλήτων, 

ενώ για τα μέσα συλλογής προβλέπεται η προμήθεια, α) περί των 7.000 εσωτερικών κάδων 

10lt, β) περί των 100 οικιακών κάδων 50lt, γ) περί των 500 εξωτερικών κάδων 240lt, 360lt & 

και 660lt και γ) βιοδιασπώμενων σακουλών απόρριψης. 

Δράση 2: Για τη δημιουργία κεντρικού Πράσινου σημείου προβλέπονται: 

- Εργασίες διαμόρφωσης χώρου: 'Εργα πρόσβασης (κόμβος εισόδου) και εσωτερικής 

οδοποιίας, έργα περίφραξης και εισόδου (πύλη), δίκτυα ηλεκτρισμού, ύδρευσης, 

αποχέτευσης, έργα ενεργητικής και παθητικής πυρασφάλειας, χώροι στάθμευσης 

για Ι.Χ. και φορτηγά κ.λπ. 

- Μεταλλικό στέγαστρο, οικίσκος ελέγχου και καταγραφής εισερχόμενων και 

εξερχόμενων οχημάτων και υλικών. 

- Προμήθεια εξοπλισμού: Κάδοι (μεταλλικοί, πλαστικοί, πλέγματος),  Container 

(ανοικτά ή κλειστά, με ή χωρίς συμπίεση), περιέκτες για έλαια, οχήματα μεταφοράς 
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container, ζυγιστική διάταξη (γεφυροπλάστιγγα ή επιδαπέδιος ζυγός), τεμαχιστής 

για πράσινα και ογκώδη . 

- Χώρος πώλησης αντικειμένων προς επαναχρησιμοποίηση (προαιρετικά) 

- Αίθουσα εκπαίδευσης (προαιρετικά). 

Δράση 3: Αφορά στη σύνταξη Οριστικής Μελέτης – Τευχών Δημοπράτησης για το Πράσινο 

Σημείο  

Δράση 4: Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση και δημοσιότητα. 

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

- Ενημερωτικό έντυπο φυλλάδιο-αφίσα 

- Ενημερωτικές Εκδηλώσεις για τους πολίτες - Σχολικές δραστηριότητες 

- Κινητό περίπτερο ενημέρωσης-stand. 

- Δελτία Τύπου στην ιστοσελίδα ενημέρωσης του Δήμου και ανακοινώσεις στον τύπο 

- Γραφείο & Γραμμή επικοινωνίας με τους πολίτες. 

Δράση 5: Η εν λόγω Δράση αφορά στις Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου, οι δε υπηρεσίες 

που προβλέπονται ενδεικτικά έχουν ως εξής: 

α) Ενέργειες μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης των προβλεπόμενων έργων, ενδεικτικά: 

Έλεγχος Τευχών Δημοπράτησης, Υποστήριξη σε τυχόν ενστάσεις, Υποστήριξη στη διεξαγωγή 

του διαγωνισμού/ ανάθεσης, Σύνταξη σχεδίου σύμβασης. 

β) Εργασίες κατά τη φάση κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας των προβλεπόμενων 

έργων. Ενδεικτικά: 

Παρακολούθηση της υλοποίησης της σύμβασης (φυσικό αντικείμενο, χρονοδιάγραμμα, 

λοιπές υποχρεώσεις βάσει σύμβασης), Σύστημα αναφοράς & πληροφόρησης μεταξύ 

Τεχνικού Συμβούλου-Υπηρεσίας - λοιπών εμπλεκομένων φορέων, Παρακολούθηση φυσικής 

και οικονομικής προόδου του έργου, Παρακολούθηση κατασκευής και δοκιμαστικής 

λειτουργίας του έργου, Έλεγχος αιτημάτων αναδόχου του έργου. 

γ) Εργασίες μετά την κατασκευή και τη δοκιμαστική λειτουργία των προβλεπόμενων έργων. 

Ενδεικτικά: Υποστήριξη στη διαδικασία Προσωρινής Παραλαβής του έργου (έλεγχο των 

εργασιών ποσοτικά και ποιοτικά. Κατόπιν των ανωτέρω, 

                                                   καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο 

 

να αποφασίσει για την 

Α. Έγκριση Διενέργειας Αναγκαιότητας για Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης με 

τίτλο: «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου 
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Διονύσου» στην  με αρ. πρωτ. 5101/28.04.2016 Πρόσκληση, με κωδικό 14.6i.26-27.1 και 

α/α ΟΠΣ 1465(έκδοση 1/0), για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

(Ε.Π) «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονας 

Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος Προαγωγή της 

Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο 

Συνοχής» με τίτλο «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων», όπως 

τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 6568/08.06.2016 τροποποίηση της ανωτέρω 

Πρόσκληση (έκδοση 2/0) και με την με αρ. πρωτ. 8165/12.07.2016 2η Τροποποίηση της 

ανωτέρω Πρόσκλησης (έκδοση 3/0). 

Β. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Διονυσίου Ζαμάνη, ως νομίμου εκπροσώπου του 

Δήμου Διονύσου, να προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την υπογραφή όλων 

των απαιτούμενων εγγράφων της πρότασης σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. 

 

 

                                                                                                 Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                       

                                      ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ,YΠΟΔΟΜΩΝ  

                                                                                 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  

                                                                                    

                                                                                               ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ  

                                                                Δρ. Αρχιτέκτων-Μηχανικός       

        

 


