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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ             ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..20η/2014..  

της ..29/10/2014.. 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Ταχ.  ∆/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..206/2014.. 
                      

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..29ης/10/2014.. της ..20ης/2014.. ∆ηµόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Σήµερα την .29η Oκτωβρίου 2014.. ηµέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..18:00.. το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

του ∆ήµου ∆ιονύσου συνήλθε σε Τακτική ∆ηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος, στο Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου 
επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ’ αριθ. .. 34056/23-10-2014.. πρόσκληση που 
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο χωριστά και στον κ. ∆ήµαρχο σύµφωνα µε τις δ/ξεις των 
άρθ.65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 
Πρόγραµµα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του ∆. Σ.» και 96 
«Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του ∆.Σ.» του ν. 3463/2006 (∆.Κ.∆.), για συζήτηση 
και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ 1ο: «Συζήτηση  επί του 1ου θέµατος  της αίτησης της µειοψηφίας µε αριθ. πρωτ. 
33447/17-10-2014 ».    
ΘΕΜΑ 2ο: «Λήψη απόφασης σχετικά µε τη µη τοποθέτηση πλευρικών διοδίων Αγ. Στεφάνου του 
αυτοκινητόδροµου ΠΑΘΕ-Τµήµα «Μεταµόρφωση-Υλίκη κι επιπτώσεις στο ∆ήµο ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση της αριθ. 83/14-10-2014 απόφασης του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆. Ο.Ν.Α.Π. Ο 
ΘΕΣΠΙΣ µε θέµα « Β’ Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ο.ε. 2014». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση  διενέργειας  της εργασίας Μαγνητοφώνηση, αποµαγνητοφώνηση 
βιβλιοδεσία και αναπαραγωγή των πρακτικών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής 
Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής». 
ΘΕΜΑ5ο:«∆ιενέργεια πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την περισυλλογή εγκαταλελειµµένων 
οχηµάτων, σύµφωνα µε το Π∆ 116/2004». 
ΘΕΜΑ 6ο:«Έγκριση ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 
2014 ( αρθ. Πρωτ 33130/15-10-2014)». 
ΘΕΜΑ 7ο:«Έγκριση ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 
2014 ( αριθ. πρωτ.33606/20-10-2014)». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:  
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «τοπικές επεµβάσεις για την 
απορροή οµβρίων στη ∆.Κ. Αγίου Στεφάνου ».  
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Ανάπλαση κόµβου επί των οδών Κοραή-Καΐρη-
Κυδωνιών µε τη δηµιουργία νησίδας πρασίνου και βελτίωση προσβασιµότητας ∆.Κ. ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Ορισµός εκπροσώπων στη ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµήθειας ‘’∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

                   ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ’’ κατόπιν  
έγκρισης χρηµατοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών/ΕΦ∆ Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε, ».   
ΘΕΜΑ 13ο:  «∆ιαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Εισήγηση για την προµήθεια υπηρεσιών έκδοσης / εκτύπωσης, εµφακέλωσης και 
αποστολής ταχυδροµικών αντικειµένων (υβριδικό ταχυδροµείο και ταχυδροµικά τέλη)». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Ορισµός ∆ηµοτικών Συµβούλων ως µελών του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου 
Πολιτικής Προστασίας».  
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ΘΕΜΑ 16ο: «Συγκρότηση Επιτροπής σφράγισης όλων των καταστηµάτων και επιχειρήσεων 
δικαιοδοσίας του ∆ήµου µας». 
 
� ΘΕΜΑ 17ο: «Λήψη απόφασης για τη συµµετοχή του ∆ήµου ∆ιονύσου στην πρόταση που 

θα υποβληθεί στο χρηµατοδοτικό εργαλείο «LIFE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» της Ευρωπαϊκής  
Επιτροπής στο υποπρόγραµµα « Περιβάλλον και Αποδοτικότητα των πόρων» από το 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, µε θέµα την επίδειξη και λειτουργία ενός πρότυπου 
συστήµατος για την ξεχωριστή συλλογή των οικιακών διατροφικών αποβλήτων». 

 
ΘΕΜΑ 18ο: «Παραχώρηση οικογενειακών τάφων στο Κοιµητήριο Κρυονερίου». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Εφαρµογή των άρθρων 18, 22 & 23 του Κανονισµού Κοιµητηρίου της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας ∆ροσιάς». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Παραχώρηση τάφων στο Κοιµητήριο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Παραχώρηση τάφου στον Ιερέα Ρουστάνη Αθανάσιο». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση συµµετοχής υπαλλήλων σε ηµερίδα για την παρουσίαση της εφαρµογής 
της διαδικασίας για το Εθνικό σύστηµα ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)». 

 
  Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδοµένου      
ότι από τα ..41.. µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν ..34.. ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, Πρόεδρος. 
2. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.  
3. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
4. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
5.  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
6. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
7. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
8.  ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
9. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
10. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙ∆Η ΑΓΓΕΛΑ. 
11. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
12. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
13. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
14. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
15. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 

16. ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
17. ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΠΑΡΗ). 
18. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
19. ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
20. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
21. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
22. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
23. ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
24. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
25. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
26. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
27. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
28. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
29. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
30. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
31. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 
2. ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
3. ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
4. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
5. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
6. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
7. ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
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Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως και εµπροθέσµως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σηµερινή 
Συνεδρίαση. 
Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου κ. 
Χριστόπουλος ∆ηµήτριος καθώς και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ροδόπολης κ. Κόκκαλης 
Εµµανουήλ . 
 
Απουσίες: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Αφάρας Γεώργιος, Στασινοπούλου Αναστασία, Ίσσαρης Γρηγόριος και Τσουδερός Ιωάννης 
απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.  

• Η ∆.Σ. κ. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 
2ου θέµατος. 

• Η  ∆.Σ. κ. Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 
3ου θέµατος 

Προσελεύσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ.  ∆αρδαµάνης Βασίλειος και Πέππα Αγγελική προσήλθαν κατά τη διάρκεια των 
ανακοινώσεων. 

• Ο ∆.Σ. κ.  Πασιπουλαρίδης Αβραάµ προσήλθε  στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 11ου 
θέµατος 
Αποχωρήσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ.  Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα, Αγγέλικα Παρασκευή (Πάρη) και Κριεµάδης Στέφανος 
αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 11ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ.  Ζώτου  Βασιλική (Βάνα), Καλαφατέλης Ιωάννης, Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, Χιώτης ∆ηµήτριος, 
Ιωαννίδης Χαράλαµπος και Κανατσούλης Ιωάννης αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση 
του 14ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Σπηλιώτης Σπυρίδων αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 4ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κοντάκης Κυριάκος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 9ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 

 
 
� Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ιονύσιος Ζαµάνης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Πατσάκας Επαµεινώντας υπάλληλος του ∆ήµου για την τήρηση 
των πρακτικών. 

� Το 2ο θέµα της Ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο «Λήψη απόφασης σχετικά µε τη µη τοποθέτηση 
πλευρικών διοδίων Αγ. Στεφάνου του αυτοκινητόδροµου ΠΑΘΕ-Τµήµα «Μεταµόρφωση-Υλίκη 
κι επιπτώσεις στο ∆ήµο ∆ιονύσου» προτάχθηκε ως 1ο  λόγω παρουσίας στο χώρο διεξαγωγής της 
συνεδρίασης  3  Περιφερειακών Συµβούλων και πλήθος κόσµου (λεπτοµέρειες στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 

� Το 13ο,18ο , 19ο 20ο  και 21ο θέµα ΑΠΕΣΥΡΘΗΣΑΝ  από τη συζήτηση των θεµάτων της Ηµερήσιας 
∆ιάταξης. 

 
  ..Αριθ. Απόφασης:  ..206/2014.. 
 
� ΘΕΜΑ 17ο: «Λήψη απόφασης για τη συµµετοχή του ∆ήµου ∆ιονύσου στην πρόταση που 

θα υποβληθεί στο χρηµατοδοτικό εργαλείο «LIFE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» της Ευρωπαϊκής  
Επιτροπής στο υποπρόγραµµα « Περιβάλλον και Αποδοτικότητα των πόρων» από το 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, µε θέµα την επίδειξη και λειτουργία ενός πρότυπου 
συστήµατος για την ξεχωριστή συλλογή των οικιακών διατροφικών αποβλήτων». 

 

32. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
33. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΗΡΙ∆ΩΝ. 
34. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
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Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..17ου.. θέµατος της ηµερήσιας έδωσε το λόγο στον Aντιδήµαρχο 
Στρατηγικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης κ. Υφαντή Ηλία για να προβεί στην εισήγηση του θέµατος.  
 
Ο  Αντιδήµαρχος κ. Υφαντής Ηλίας είπε τα εξής: 
 
Σχετικά: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Προγράµµατος 
LIFE 2014 για τη χρηµατοδότηση δράσεων στο υποπρόγραµµα ‘’ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ’’ 
 

Το πρόγραµµα εντάσσεται στον πρώτο τοµέα: “περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων” και 
χαρακτηρίζεται ως έργο επίδειξης (demonstration action). Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζεται ένα 
πρόγραµµα το οποίο έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δοκιµαστεί -σε ευρεία κλίµακα- εάν οι 
επιλεγµένες τεχνικές και µέθοδοι µπορούν να λειτουργήσουν σε συγκεκριµένο γεωγραφικό και κοινωνικό 
– οικονοµικό πλαίσιο (π.χ ενός ∆ήµου ή µιας Περιφέρειας). 

Εκτιµάται ότι ο συνολικός χρόνος εκπόνησης του προγράµµατος θα είναι 4 χρόνια ενώ το συνολικό 
κόστος του προγράµµατος θα είναι περίπου 4 εκατοµµύρια ευρώ. 

Ο γενικός σκοπός του προτεινόµενου έργου είναι η βελτίωση κι επέκταση του υπάρχοντος µοντέλου 
συλλογής µαγειρικού λαδιού.  

Η πρόταση στηρίζεται σε δύο άξονες: 

− Την κατασκευή ενός “έξυπνου δοχείου”. Το δοχείο αυτό θα είναι εξοπλισµένο µε ειδικούς 
αισθητήρες που θα καταµετρούν ποιοτικά και ποσοτικά το περιεχόµενο λάδι. Τα στοιχεία θα µεταφέρονται 
-σε πραγµατικό χρόνο- σε µια κεντρική µονάδα επεξεργασίας δεδοµένων, η οποία θα ενηµερώνεται 
αυτόµατα όταν το δοχείο θα είναι έτοιµο προς περισυλλογή. 

− Την εγκατάσταση περίπου 2000 “έξυπνων δοχείων” σε νοικοκυριά και 500 “έξυπνων δοχείων” σε 
σηµεία µαζικής εστίασης (κυρίως εστιατόρια). 

 

Οι εµπλεκόµενοι φορείς στο πρόγραµµα είναι οι ακόλουθοι: 

1. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο είναι το παλαιότερο και σηµαντικότερο πολυτεχνικό ίδρυµα της χώρας. 
Επιστηµονικό προσωπικό από δύο σχολές του ΕΜΠ (Τµήµα Χηµικών Μηχανικών και Τµήµα 
Μεταλλειολόγων Μηχανικών) θα αναλάβει το τεχνικό κοµµάτι της κατασκευής και δοκιµαστικής 
λειτουργίας του “έξυπνου δοχείου”. Υπεύθυνος (Coordinator) του προγράµµατος είναι ο καθηγητής κ. 
Κοκόσσης του τµήµατος Χηµικών Μηχανικών. 

2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ “ΑΘΗΝΑ” 

Το Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης 
- "Αθηνά" είναι το πρώτο Ερευνητικό Κέντρο της χώρας ειδικευµένο σε θέµατα της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας. Το ίδρυµα "Αθηνά" θα είναι επιφορτισµένο µε την συλλογή κι επεξεργασία των δεδοµένων 
από τα “έξυπνα δοχεία” καθώς και µε τον προγραµµατισµό των δροµολογίων για την συλλογή των 
δοχείων. 

3. ΣΕΛΑΣ 

Η εταιρεία ΣΕΛΑΣ θα αναλάβει την συλλογή των µαγειρικών ελαίων. Είναι µια εταιρεία που 
δραστηριοποιείται στην συλλογή αποβλήτων µαγειρικών λιπών και ελαίων. Συνεργάζεται µε επιχειρήσεις 
όπως εστιατόρια, ταβέρνες, ταχυφαγεία, παρασκευαστήρια µαζικής εστίασης (catering), ξενοδοχεία, 
κατασκηνώσεις, δήµους και ιδιώτες (πολυκατοικίες και µονοκατοικίες). 

4. ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

Ο ∆ήµος ∆ιονύσου τοποθετείται στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής µε πληθυσµό περίπου 40 
χιλιάδες κατοίκους και έκταση 68 τετ. χλµ.. 

5. ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
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6. ∆ΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

Ο ∆ήµος Ωρωπού ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής µε πληθυσµό περίπου 33 
χιλιάδες κατοίκους και έκταση 317 τετ. Χλµ. 

Το προτεινόµενο έργο καλείται να απαντήσει σε διάφορες τεχνολογικές προκλήσεις. Η σηµαντικότερη 
αφορά στο σχεδιασµό των «έξυπνων» δοχείων. Τα δοχεία δέχονται ποικιλόµορφες και σηµαντικές 
καταπονήσεις: θερµικές (καυτό λάδι έως τουλάχιστον 180°C), χηµικές (οξύτητα λαδιού, καθαριστικών) και 
µηχανικές (χτυπήµατα κατά τη µεταφορά, την πλύση κλπ). Ως αποτέλεσµα, το υποσύστηµα των 
αισθητήρων, το οποίο είναι πιθανόν να έχει φυσική επαφή µε το περιεχόµενο των δοχείων, θα πρέπει να 
αντέχει σε αυτές τις καταπονήσεις. Επιπλέον, η κατανάλωση ενέργειας είναι µια άλλη σηµαντική 
πρόκληση, καθώς τα «έξυπνα» δοχεία θα πρέπει να διαθέτουν αυτόνοµη πηγή ενέργειας (µπαταρίες), 
αφού δεν είναι εφικτή η σύνδεσή τους µε το δίκτυο ρεύµατος. Οι αισθητήρες αλλά και το υποσύστηµα 
επικοινωνίας έχουν ενεργειακές απαιτήσεις, οι οποίες αποτελούν σηµαντική παράµετρο στη διερεύνηση 
των βέλτιστων δυνατών εξισορροπήσεων µεταξύ των βασικών απαιτήσεων µεγέθους, λειτουργικότητας, 
αυτονοµίας και κόστους. Σε ότι αφορά στο τελικό κόστος κατασκευής του «έξυπνου» δοχείου, αυτό είναι 
ένας σηµαντικός παράγοντας για την επιτυχία του έργου και η µείωσή του αποτελεί µια εξίσου σηµαντική 
πρόκληση, καθώς ένα «έξυπνο» δοχείο σίγουρα θα κοστίζει περισσότερο από ένα απλό. 

Τα υποστηρικτικά πληροφοριακά συστήµατα εισάγουν και αυτά τεχνολογικές προκλήσεις. Το σύστηµα 
επικοινωνίας µε τα δοχεία θα πρέπει, επιπρόσθετα της βασικής λειτουργίας του, να εκτελεί αλγόριθµο 
χρονοπρογραµµατισµού και ελέγχου της επικοινωνίας που να ελαχιστοποιεί τη κατανάλωση ενέργειας 
στα «έξυπνα» δοχεία. Τέλος, το σύστηµα ανάλυσης επιχειρησιακών δεδοµένων αντιµετωπίζει τη δυσκολία 
να εξάγει χρήσιµες και αξιοποιήσιµες πληροφορίες προς τρίτους σεβόµενο την ιδιωτικότητα των 
παραγωγών. 

Με δεδοµένες τις δυσκολίες στην επίτευξη του νέου επιχειρησιακού µοντέλου, είναι επιβεβληµένη η 
σύµπραξη µε φορείς έρευνας και τεχνολογίας. Το ερευνητικό κέντρο «Αθηνά» έχει την απαραίτητη 
εµπειρία και τεχνογνωσία για να αντιµετωπίσει µε επιτυχία όλες τις προκλήσεις, τόσο σχετικά µε τα 
υποσυστήµατα αισθητήρων και ασύρµατης επικοινωνίας και τα υποστηρικτικά πληροφοριακά συστήµατα, 
αλλά και µε θέµατα διαχείρισης, αξιοποίησης και διάχυσης έργων τεχνολογίας και έρευνας. 

Η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου αναµένεται να έχει σηµαντικά και πολύπλευρα οφέλη. 

Για τον φορέα περισυλλογής: Προβλέπεται αύξηση της αποτελεσµατικότητας, βέλτιστη διαδικασία 
διαλογής, πλήρης ιχνηλασιµότητα συλλεγόµενων όγκων.  

Για τους καταναλωτές: Από την άλλη πλευρά, οι συµµετέχοντες στο πρόγραµµα ανακύκλωσης, 
επωφελούνται καθώς µειώνεται ο ρόλος τους, αφού απαλλάσσονται από την ανάγκη παρακολούθησης 
της κατάστασης των δοχείων. 

Για την κοινωνία και τις αρχές: Τα οφέλη για την κοινωνία και τον κρατικό µηχανισµό είναι επίσης 
σηµαντικά. Η επέκταση των προγραµµάτων ανακύκλωσης µαγειρικών λαδιών θα µειώσει τον όγκο 
απορριµάτων και θα αποφορτίσει τις εγκαταστάσεις καθαρισµού λυµάτων. 

Για το περιβάλλον: Για το περιβάλλον τα οφέλη είναι προφανή. Πρώτα από όλα, αναµένεται αύξηση του 
όγκου των µαγειρικών λαδιών που ανακυκλώνονται, λόγω βελτίωσης της αποδοτικότητας των 
προγραµµάτων ανακύκλωσης και κινήτρων συµµετοχής των καταναλωτών. Επιπλέον, χάρη στην 
«έξυπνη» αλυσίδα παρακολούθησης των λαδιών, µπορεί να γίνει ακριβέστερη διαλογή των λαδιών και 
κατά συνέπεια καλύτερη αξιοποίησή τους για την παραγωγή υψηλότερης ποιότητας βιοκαυσίµων. 
Οικονοµία καυσίµων προκύπτει και από τον βέλτιστο προγραµµατισµό περισυλλογής. 

 

Η συµµετοχή του ∆ήµου ∆ιονύσου θα καλυφθεί µε τεκµαρτές δαπάνες (προσωπικό, αποσβέσεις κλπ), 
οπότε ο ∆ήµος δεν θα έχει καµία οικονοµική επιβάρυνση από την συµµετοχή. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται το ∆.Σ. να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για: 
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α) Τη συµµετοχή του ∆ήµου ∆ιονύσου στην πρόταση που θα υποβληθεί στο χρηµατοδοτικό εργαλείο 
«LIFE Περιβάλλον» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο υποπρόγραµµα ‘’Περιβάλλον και Αποδοτικότητα των 
πόρων’’ µε θέµα  την επίδειξη και λειτουργία ενός πρότυπου συστήµατος "έξυπνο δοχείο" για την 
ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση των µαγειρικών λαδιών.  

β) Την εξουσιοδότηση προς το νόµιµο εκπρόσωπο του ∆ήµου ∆ιονύσου, κ. ∆ιονύσιο Ζαµάνη, ∆ήµαρχο 
∆ιονύσου, για να προβεί σε κάθε ενέργεια που προβλέπεται για τη συµµετοχή και την υλοποίηση της 
ανωτέρω πρότασης, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο (αίτηση, δήλωση, συµφωνητικό εταίρων, 
Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης, Σχέδιο ∆ράσης, κ.λ.π.)  που απαιτείται για την εκτέλεση της 
παρούσας απόφασης. 

      
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση.  
� Τις διατάξεις των άρθρων 65 και  67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.) 
� Τις διατάξεις των άρθρων 93 και  95 του Ν. 3463/2006 (Κ. ∆. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α΄) 

«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
� Την πρόσκληση υποβολής προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Προγράµµατος 

LIFE 2014 για τη χρηµατοδότηση δράσεων στο υποπρόγραµµα ‘’ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ’’. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (Λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).     

 
Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α 

Με  ψήφους 26  Υπέρ και 1 Λευκό 
 
Η ∆.Σ. κ. Σώκου Ζωή δήλωσε λευκή ψήφο για τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτησή της και 
αναλυτικά καταγράφηκε στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
Εγκρίνει: 
 α) Τη συµµετοχή του ∆ήµου ∆ιονύσου στην πρόταση που θα υποβληθεί στο χρηµατοδοτικό εργαλείο 
«LIFE Περιβάλλον» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο υποπρόγραµµα ‘’Περιβάλλον και Αποδοτικότητα των 
πόρων’’ µε θέµα  την επίδειξη και λειτουργία ενός πρότυπου συστήµατος "έξυπνο δοχείο" για την 
ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση των µαγειρικών λαδιών.  

β) Εξουσιοδοτεί  το νόµιµο εκπρόσωπο του ∆ήµου ∆ιονύσου, κ. ∆ιονύσιο Ζαµάνη, ∆ήµαρχο ∆ιονύσου, να 
προβεί σε κάθε ενέργεια που προβλέπεται για τη συµµετοχή και την υλοποίηση της ανωτέρω πρότασης, 
υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο (αίτηση, δήλωση, συµφωνητικό εταίρων, Τεχνικό ∆ελτίο 
Προτεινόµενης Πράξης, Σχέδιο ∆ράσης, κ.λ.π.) που απαιτείται για την εκτέλεση της παρούσας απόφασης. 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ.                       ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 
                                                                       ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
                                                                       ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 

            ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 

 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
 ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
 ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
            ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ. 
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ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 

 
     
    
 
 
     Ακριβές Αντίγραφο 

 Άγιος Στέφανος 3/11/2014 
     Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 
 
 
 

    Γιαννουλάτος Σπυρίδων 
 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων ∆.Σ. 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας και  µε την ευθύνη 
ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.  
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