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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..24η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..14/12/2016.. 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
                               ..Αριθ. Απόφασης: .. 243/2016.. 
                      
ΘΕΜΑ 14o:  «Έγκριση ∆ιενέργειας Αναγκαιότητας για Λήψη απόφασης για την υποβολή 
πρότασης µε τίτλο:  «∆ράσεις για την Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Αστικών Αποβλήτων 
∆ήµου ∆ιονύσου» στο πλαίσιο  της  Πρόσκλησης µε κωδικό ΟΠΣ 1465 του Ε.Π. 
«Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014 – 2020». 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 24ης/14-12-2016. ∆ηµόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 
Σήµερα την ..14η ∆εκεµβρίου 2016.. ηµέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..15:00.. το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο του ∆ήµου ∆ιονύσου συνήλθε σε Τακτική ∆ηµόσια Συνεδρίαση, συνεχιζόµενη 
κατόπιν διακοπής της την Τρίτη 13-12-2016 λόγω ωραρίου σε εφαρµογή του άρθρου 3 παρ. 6 
του κανονισµού λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α.∆.Σ.134/27-06-2011),  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. .. 34440/9-12-2016.. πρόσκληση που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο 
χωριστά και στον κ. ∆ήµαρχο σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 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.∆.Κ),  για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας 
δεδοµένου ότι από τα ..41.. µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν .. 36.. ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.   ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος. 
2.   ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
3.   ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
4.   ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
5.   ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
6.   ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
7.   ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
8.  ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
9.   ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
10.  ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
11.  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
12.  ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙ∆Η   

ΑΓΓΕΛΑ. 
2. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
3. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
4. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
5. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ 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 
∆ιονύσου κ. Μπάσης Αναστάσιος, ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου κ. 
Κασαπάκης Μιχαήλ, ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Άνοιξης κ. Πιπέρης Χαράλαµπος 
και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ροδόπολης κ. Κόκκαλης Εµµανουήλ. 
 
Απουσίες: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα (δικαιολογηµένη απουσία), Ζώτου Βασιλική 

(Βάνα) (δικαιολογηµένη απουσία) και Ίσσαρης Γρηγόριος απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια 
της συνεδρίασης.  

 
Προσελεύσεις: 
• Ο ∆.Σ. κ. Ιωαννίδης Χαράλαµπος, προσήλθε προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 4ου 
θέµατος της Η.∆. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κανατσούλης Ιωάννης προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 6ου θέµατος της 
Η.∆. 

 
Αποχωρήσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. ∆αρδαµάνης Βασίλειος, Ράικος ∆ηµήτριος, Καλαφατέλης Ιωάννης, Κριεµάδης 
Στέφανος, Καρασαρλής Αναστάσιος, Κανατσούλης Ιωάννης και Τσουδερός Ιωάννης 
αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 17ου θέµατος της Η.∆. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ. Χρονόπουλος Πέτρος, Τσαγκαράκης Ευάγγελος, Κοντάκης Κυριάκος, 
Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, Ιωαννίδης χαράλαµπος και Μπιτάκος Παναγιώτης αποχώρησαν κατά τη 
συζήτηση του 6ου θέµατος της Η.∆. 

13.  ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
14.  ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
15.  ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
16.  ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
17.  ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ           
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 

18.  ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.  
19.  ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
20.  ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
21.  ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
22.  ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ. 
23.  ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
24.  ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
25.  ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
26.  ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
27.  ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
28.  ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
29.  ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
30.  ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
31.  ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
32.  ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
33.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
34.  ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
35.  ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
36.  ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
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• Οι ∆.Σ. κ. κ. Γιαννουλάτος Σπυρίδων και Καγιαλή Ελπίς αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 
5ου θέµατος της Η.∆. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κρητικός Αθανάσιος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3ου θέµατος της Η.∆. 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Στασινοπούλου Αναστασία, Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα, Αυγέρη-
Βουκλαρή Αικατερίνη και Λουκάτου Ανθή αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος 
της Η.∆. 

• Ο ∆.Σ. κ. Υφαντής Ηλίας αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 9ου θέµατος της Η.∆. 
 
 
� Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ιονύσιος Ζαµάνης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία υπάλληλος του ∆ήµου για την 
τήρηση των πρακτικών. 

� Το 8ο θέµα αποσύρθηκε από την ηµερήσια διάταξη. 
� Το 9Ο θέµα συζητήθηκε µετά το 4ο, λόγω της ύπαρξης εργαζοµένων. 
� Το 16ο θέµα συζητήθηκε µετά το 5ο. 
 
 
 

..Αριθ. Απόφασης:  ..243/2016.. 
 
� ΘΕΜΑ 14o: «Έγκριση ∆ιενέργειας Αναγκαιότητας για Λήψη απόφασης για την 

υποβολή πρότασης µε τίτλο:  «∆ράσεις για την Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Αστικών 
Αποβλήτων ∆ήµου ∆ιονύσου» στο πλαίσιο  της  Πρόσκλησης µε κωδικό ΟΠΣ 1465 του 
Ε.Π. «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014 – 2020.». 

 
 

Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..14ου.. θέµατος της Η.∆. έδωσε το λόγο στον 
Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδοµών, Χωροταξίας & Πολεοδοµίας κ. Λυρούδιας 
Ευάγγελος για να προβεί στην εισήγηση του θέµατος. 

Ο Αντιδήµαρχος κ. Λυρούδιας Ευάγγελος  είπε τα εξής: 
 
Σε συνέχεια της υπ΄ αριθ. πρωτ. οικ 5101/28.04.2016 (Ορθή Επανάληψη 10/6/2016) 
Πρόσκληση µε κωδικό ΟΠΣ 1465 (Α∆Α:75ΛΙ4653Ο7-ΦΓ0) της Ειδικής Γραµµατέως 
∆ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ, όπως τροποποιήθηκε µε την µε α.π. οικ.6568/8-
6-2016 Τροποποίηση (Α∆Α:ΨΗΡΩ4653Ο7-ΘΕΘ) και την µε α.π. οικ.8165/12-7-2016 
Τροποποίηση (Α∆Α: Ω2ΨΩ4653Ο7-ΡΓ0) για την υποβολή προτάσεων πράξεων στον άξονα 
14 του Ε.Π. «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014 – 2020 µε 
τίτλο «∆ράσεις για την Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Αποβλήτων», ο οποίος συγχρηµατοδοτείται 
από το Ταµείο Συνοχής, ο ∆ήµος ∆ιονύσου πρόκειται να υποβάλει πρόταση για τη 
χρηµατοδότηση της πράξης µε τίτλο: «∆ράσεις για την Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Αστικών 
Αποβλήτων ∆ήµου ∆ιονύσου» , και ειδικότερα: 

• στη ∆ράση 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 

• στη ∆ράση 5:   ∆ηµιουργία «Πράσινων Σηµείων» και ∆ικτύωσή τους  

Έχοντας υπόψη: 
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1. Το Νόµο 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης 

2. Τον  ΟΕΥ - Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου ∆ιονύσου (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 ∆ιαχείρισης «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιµότητας ∆απανών για τα  
Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νοµιµότητας δηµοσιών συµβάσεων 
συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014 – 2020 από Αρχές ∆ιαχείρισης και 
Ενδιάµεσους Φορείς – ∆ιαδικασία 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 «∆ιατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης 
των Πόρων (ΤΣ)» ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Συνοχής» µε τίτλο 
«∆ράσεις για την Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση 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 2η 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 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 
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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. ∆ηµιουργία κεντρικού Πράσινου Σηµείου  
3. Μελέτες ωρίµανσης και τεύχη δηµοπράτησης 
4. ∆ράσεις 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: 
∆ράση 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. 
∆ράση 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 container, 
ζυγιστική διάταξη (γεφυροπλάστιγγα ή επιδαπέδιος ζυγός), τεµαχιστής για πράσινα και 
ογκώδη . 

- Χώρος πώλησης αντικειµένων προς επαναχρησιµοποίηση (προαιρετικά) 
- Αίθουσα εκπαίδευσης (προαιρετικά). 
∆ράση 3: Αφορά στη σύνταξη Οριστικής Μελέτης – Τευχών ∆ηµοπράτησης για το Πράσινο 
Σηµείο  
∆ράση 4: Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση και δηµοσιότητα. 
Περιλαµβάνονται ενδεικτικά: 
- Ενηµερωτικό έντυπο φυλλάδιο-αφίσα 
- Ενηµερωτικές Εκδηλώσεις για τους πολίτες - Σχολικές δραστηριότητες 
- Κινητό περίπτερο ενηµέρωσης-stand. 
- ∆ελτία Τύπου στην ιστοσελίδα ενηµέρωσης του ∆ήµου και ανακοινώσεις στον τύπο 
- Γραφείο & Γραµµή επικοινωνίας µε τους πολίτες. 
∆ράση 5: Η εν λόγω ∆ράση 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 ∆ηµοπράτησης, 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: 
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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 ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
 
να αποφασίσει για την 
Α. Έγκριση ∆ιενέργειας Αναγκαιότητας για Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης µε 
τίτλο: «∆ράσεις για την Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Αστικών Αποβλήτων ∆ήµου ∆ιονύσου» 
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 
«∆ιατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων 
(ΤΣ)» ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Συνοχής» µε τίτλο «∆ράσεις για την 
Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση 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 ∆ηµάρχου κ. ∆ιονυσίου Ζαµάνη, ως νοµίµου εκπροσώπου του 
∆ήµου ∆ιονύσου, να προβεί σε όλες τις προβλεπόµενες ενέργειες για την υπογραφή όλων των 
απαιτούµενων εγγράφων της πρότασης σύµφωνα µε τους όρους της πρόσκλησης. 
 
Τέλος το λόγο κ. Σώκου Ζωή, ως επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση ∆ιονύσου « 
και είπε τα εξής: « Κοµµατιαστά έρχονται τέτοια θέµατα γιατί υπάρχει έλλειψη σχεδιασµού και 
οργάνωσης από την κεντρική πολιτεία και λέω ότι η διαχείριση και η εκµετάλλευση των 
σκουπιδιών είναι θησαυρός και όλοι θέλουν να τα αρπάξουν. ∆ιασφαλίζεται η έναρξη αλλά όχι 
και η συνέχιση του προγράµµατος. Εµείς κάνουµε όλη τη δουλειά και όταν τελειώσει η 
χρηµατοδότηση θα το δώσουµε έτοιµο στους επιχειρηµατίες. Επειδή είναι όλα αυτά 
ανταποδοτικά το βάρος πέφτει στους πολίτες και από την άποψη αυτή θα καταψηφίσω». 
 
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 και του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, 

τεύχος Α΄).  
� Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.4042/2012. 
� Την υπ΄ αριθ. πρωτ. οικ 5101/28.04.2016 (Ορθή Επανάληψη 10/6/2016) Πρόσκληση µε 

κωδικό ΟΠΣ 1465 (Α∆Α:75ΛΙ4653Ο7-ΦΓ0) της Ειδικής Γραµµατέως ∆ιαχείρισης Τοµεακών 
ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ, όπως τροποποιήθηκε µε την µε α.π. οικ.6568/8-6-2016 
Τροποποίηση (Α∆Α:ΨΗΡΩ4653Ο7-ΘΕΘ) και την µε α.π. οικ.8165/12-7-2016 
Τροποποίηση (Α∆Α: Ω2ΨΩ4653Ο7-ΡΓ0). 

� Τον  ΟΕΥ - Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου ∆ιονύσου (ΦΕΚ 
1546/Β΄/27−06−2011) και την τροποποίηση αυτού µε το  ΦΕΚ 3405/Β/20.12.2012  

� 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), 
όπως τροποποιήθηκε 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,. 

ΑΔΑ: ΨΠΣΜΩ93-ΓΑΧ



 7/8 

� Την µε αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (Φ.Ε.Κ. 1822/Β/24.08.2015) Υπουργική 
Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιµότητας ∆απανών για τα  
Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νοµιµότητας δηµοσιών συµβάσεων 
συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014 – 2020 από Αρχές ∆ιαχείρισης και Ενδιάµεσους 
Φορείς – ∆ιαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσµάτων αξιολόγησης πράξεων». 

� 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 
«∆ιατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων 
(ΤΣ)» ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Συνοχής» µε τίτλο «∆ράσεις για την 
Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Αστικών Αποβλήτων». 

� Την µε αρ. πρωτ. 6568/08.06.2016 τροποποίηση της ανωτέρω Πρόσκλησης (έκδοση 2/0) 
� Την µε αρ. πρωτ. 8165/12.07.2016 2η Τροποποίηση της ανωτέρω Πρόσκλησης (έκδοση 3/0) 
� Την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων που είναι η 31.12.2016. 
� Την υπ’ αριθµ. 390/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου. 
� Τις 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 2ης αναθεώρησης 
του Π.Ε.Σ.∆.Α. Αττικής (Α∆Α: 6ΜΟΣΟΡ05-ΨΑ5 και Α∆Α: ΩΑ8ΚΟΡ05- ΒΓΝ αντίστοιχα).  

� Την 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.  

� 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. 

� 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   22  Υπέρ    και  1    Κατά                                              

                                       
 
 
 
Μειοψηφούσης της ∆.Σ. κ. Σώκου Ζωής για τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτησή της και 
αναλυτικά καταγράφηκε στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 

 
Α) Εγκρίνει την Αναγκαιότητα υποβολής πρότασης µε τίτλο: «∆ράσεις για την Ολοκληρωµένη 
∆ιαχείριση Αστικών Αποβλήτων ∆ήµου ∆ιονύσου» 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 «∆ιατήρηση και Προστασία του 
Περιβάλλοντος Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» ο οποίος 
συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Συνοχής» µε τίτλο «∆ράσεις για την Ολοκληρωµένη 
∆ιαχείριση Αστικών Αποβλήτων», σύµφωνα µε τα αναλυτικά αναφερόµενα στην εισήγηση. 

ΑΔΑ: ΨΠΣΜΩ93-ΓΑΧ



 8/8 

Β) Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο κ. ∆ιονύσιο Ζαµάνη, ως νόµιµο εκπρόσωπο του ∆ήµου ∆ιονύσου, 
να προβεί σε όλες τις προβλεπόµενες ενέργειες για την υπογραφή όλων των απαιτούµενων 
εγγράφων της πρότασης σύµφωνα µε τους όρους της πρόσκλησης. 
                  
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                

ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.           ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                 ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
                                                                 ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
                                                                 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
                                                                 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
                                                                 ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
                                                                 ΤΑΟΥΞΗ- ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
        ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
        ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 

ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
       ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ. 
                                                                 ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
                                                                 ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
       ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
                                                                 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
       ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 

 
 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων ∆.Σ. 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 
- Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας µε την 
ευθύνη για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
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