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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..24η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..14/12/2016.. 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
                               ..Αριθ. Απόφασης: .. 244/2016.. 
                      
ΘΕΜΑ 15o:  Έγκριση ∆ιενέργειας Αναγκαιότητας για τη µίσθωση χώρου για τη 
δηµιουργία κεντρικού «ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ» 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. 
13.  ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 

             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.∆. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ. Γιαννουλάτος Σπυρίδων και Καγιαλή Ελπίς αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 
5ου θέµατος της Η.∆. 

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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• 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:  ..244/2016.. 
 
� ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση ∆ιενέργειας Αναγκαιότητας για τη µίσθωση χώρου για τη 

δηµιουργία κεντρικού «ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ» 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 ..15ου.. 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: 
 
Η ολοκληρωµένη διαχείριση των αποβλήτων ενσωµατώνει πρακτικές και µέτρα που προωθούν 
την αειφόρο ανάπτυξη σε Τοπική, Περιφερειακή και Εθνική κλίµακα. Η προϋπόθεση αυτή είναι 
απαραίτητη δεδοµένου ότι η αειφόρος ανάπτυξη στηρίζεται σε τρεις επιµέρους συνιστώσες, 
οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική, οι οποίες πρέπει να εξετάζονται ταυτόχρονα κατά 
τρόπο ισόρροπο και ισοβαρή.  
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της κοινοτικής αλλά και ελληνικής νοµοθεσίας, το ενδιαφέρον και οι 
υποχρεώσεις µας στρέφεται στην επεξεργασία των βιοαποβλήτων αλλά και στην αξιοποίηση 
των ανακυκλώσιµων αποβλήτων, έτσι ώστε η διαχείριση των απορριµµάτων σε επίπεδο δήµου 
να γίνεται σύµφωνα µε τις αρχές της βιώσιµης διαχείρισης µε γνώµονα την πρόληψη, την 
επαναχρησιµοποίηση, την ανακύκλωση, την οποιαδήποτε άλλου είδους ανάκτηση. 
Έχοντας υπόψη: 

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

1. 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  

2. 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,. 
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3. 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». 

4. 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». 

5. Την µε αρ. πρωτ. 6568/08.06.2016 τροποποίηση της ανωτέρω Πρόσκλησης (έκδοση 
2/0) 

6. Την µε αρ. πρωτ. 8165/12.07.2016 2η Τροποποίηση της ανωτέρω Πρόσκλησης 
(έκδοση 3/0) 

7. Την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων που είναι η 31.12.2016, µε 
µεθοδολογία αξιολόγησης των προτάσεων, σύµφωνα µε την πρόσκληση, την άµεση 
αξιολόγηση. 

8. 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 
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 

Στο πλαίσιο  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 µε 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 
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τίτλο «∆ράσεις για την Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Αποβλήτων», ο οποίος συγχρηµατοδοτείται 
από το Ταµείο Συνοχής, 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 , ∆ηµιουργία 
κέντρων επαναχρησιµοποίησης, δηµιουργικής επαναχρησιµοποίησης ή επισκευής 
ειδών και αγαθών.  

Προτείνεται η µίσθωση χώρου για τη δηµιουργία κεντρικού «ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ»  
Ένα «Πράσινο Σηµείο», αποτελεί χώρο εντός του ∆ήµου, µικρής έκτασης, όπου ο πολίτης 
ή/και ο ∆ήµος µπορεί να φέρνει ανακυκλώσιµα υλικά, ογκώδη (π.χ. έπιπλα, ΑΗΗΕ), ειδικά 
απόβλητα (όπως µπαταρίες, χρώµατα, κλπ.), πράσινα απόβλητα και άλλα είδη µε σκοπό την 
επαναχρησιµοποίηση ή την ανακύκλωση, ανάλογα µε τις δυνατότητες αξιοποίησης τους.  
Τα «Πράσινα Σηµεία» αποτελούν µια διεθνή και δοκιµασµένη πρακτική που βασίζεται στη 
συµµετοχή των πολιτών και σκοπεύει στην ανακύκλωση ειδικών ρευµάτων υλικών.  
Σήµερα αποτελούν σηµαντικό κοµµάτι των συστηµάτων ανακύκλωσης που εφαρµόζονται σε 
πολλές χώρες της ΕΕ και σε όλο τον κόσµο. Με τον τρόπο αυτό µειώνονται τα απόβλητα που 
µεταφέρονται προς ταφή, µειώνοντας έτσι το κόστος µεταφοράς αλλά και το κόστος διάθεσης 
των. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα είδη των αποβλήτων που µπορούν να συλλέγονται ξεχωριστά 
(σε αντίστοιχους κάδους) σε ένα πράσινο σηµείο:  
• ∆ιάφορα είδη οικιακού εξοπλισµού: Έπιπλα, µεταλλικά αντικείµενα, ρούχα, στρώµατα, χαλιά, 
παιδικά παιχνίδια, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, χαλασµένα ποδήλατα, σκληρά 
πλαστικά που δεν είναι συσκευασίες, CD. Τα είδη αυτά θα συλλέγονται σε διαφορετικούς 
κάδους/αποθηκευτικό χώρο στο χώρο του πράσινου σηµείου  
• Μικρά ειδικά απόβλητα, όπως ληγµένα φάρµακα, χρώµατα, χηµικά, τηγανέλαια  
• Πράσινα απόβλητα από πάρκα, κήπους, κλαδέµατα, γκαζόν.  
• Απόβλητα από κατασκευές που παράγονται εντός των νοικοκυριών από µικρές 
ανακατασκευές (π.χ. σπασµένα πλακίδια, κλπ.).  
Η δηµιουργία ενός «ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ» κατατάσσεται σύµφωνα µε την ΚΥΑ 1958/13-01-
2012 (όπως τροποποιήθηκε µε την ΥΑ αρ.∆ΙΠΑ/οικ.37674/2016 όµοια) στην Κατηγορία Β και 
δεν ακολουθεί τη διαδικασία εκπόνησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΜΠΕ αλλά 
υπόκειται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις (ΠΠ∆). 
Λόγω ανυπαρξίας κατάλληλου ιδιόκτητου δηµοτικού ακινήτου και της αναγκαιότητας µίσθωσης 
χώρου για απόκτηση απαιτούµενης εδαφικής έκτασης  για τη δηµιουργία 
κεντρικού «ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ». 
Το ζητούµενο ακίνητο, κατά προτίµηση εντός της ΒΙΠΕ Κρυονερίου, θα πρέπει να είναι 
κατάλληλο για το σκοπό τον οποίο προορίζεται και να πληροί αθροιστικά τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:   

1. Να έχει έκταση τουλάχιστον τεσσάρων (4)στρεµµάτων να είναι ενιαίο, ή αν πρόκειται 
για όµορα ακίνητα ενός ή περισσότερων διαφορετικών ιδιοκτητών, αυτά να αποτελούν 
ενιαία έκταση τουλάχιστον τεσσάρων (4)στρεµµάτων.   

2. Να έχει (κατά προτίµηση) απαλλαγή  από Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις για τη 
δηµιουργία «ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ».   

3. Να έχει πρόσωπο κατά προτεραιότητα σε ελεύθερη-ταχεία λεωφόρο ή σε παράδροµο 
ελεύθερης-ταχείας λεωφόρου ή πρωτεύουσα αρτηρία ή, εφ’ όσον δεν βρεθεί τέτοιος 
χώρος, εναλλακτικά σε δευτερεύουσα αρτηρία ώστε να είναι προσβάσιµος τόσο στα 
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οχήµατα του ∆ήµου, όσο και στους ∆ηµότες µας µε πρόβλεψη χώρων προσωρινής 
στάθµευσης εντός του χώρου του ΠΣ.  

4. Να πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει το Τοπικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων 
∆ήµου ∆ιονύσου 

Η µίσθωση του ακινήτου θα γίνει µε φανερή δηµοπρασία και ο καθορισµός των όρων 
διακήρυξης θα αποφασισθεί από την Οικονοµική Επιτροπή, σύµφωνα µε : 

1. Το άρθρο 72 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης»,  

2. Το Π.∆. 270/1981 «Περί καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων 
διενέργειας δηµοπρασιών δια εκποίηση η εκµίσθωσιν πραγµάτων των δήµων και 
κοινοτήτων», 

3. Το Ν. 3130/2003 «µισθώσεις ακινήτων για στέγαση ∆ηµοσίων Υπηρεσιών και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα, 

4. Το άρθ. 194 του  Ν. 3463/2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», 
5. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις . 
 

Η διαχρονική απουσία συστηµατικών και ουσιαστικών επενδύσεων στον τοµέα αποκοµιδής 
των απορριµµάτων, επί τη βάσει µακροχρόνιου σχεδιασµού και πολιτικής προοπτικής, έχει 
συσσωρεύσει σηµαντικά και πιεστικά προβλήµατα στον τοµέα της καθαριότητας.  
Η δηµιουργία του καλλικρατικού ∆ήµου ∆ιονύσου παρήγαγε σύστηµα καθαριότητας το οποίο 
προέκυψε ως απλό άθροισµα των προ-υφιστάµενων τοπικών συστηµάτων που λειτουργούσαν 
στους πρώην ∆ήµους και τις Κοινότητες της περιοχής. Στο διαρρεύσαν χρονικό διάστηµα έγινε 
προσπάθεια εξορθολογισµού της χρήσης πόρων και µέσων και βελτίωσης των διαδικασιών 
χωρίς, όµως, αναµόρφωση της πολιτικής και επιδίωξη αύξησης του ποσοστού της 
ανακύκλωσης ή εφαρµογής της διαλογής στην πηγή.  
 
 Η φύση του προβλήµατος επιβάλλει ο ∆ήµος να κινηθεί προς τη κατεύθυνση της µέγιστης 
ανάκτησης και της εκτροπής από την τελική διάθεση µε πολύ γρήγορους ρυθµούς. Αυτός ο 
στόχος, ιδιαίτερα σε συνθήκες οικονοµικής αβεβαιότητας, µπορεί να επιτευχθεί µε υποδοµές 
και τρόπο διαχείρισης, που να µπορεί να υλοποιηθεί γρήγορα, οικονοµικά και µε όφελος για 
την κοινωνία. Κατόπιν των ανωτέρω, 
 
                                                 καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
 
Να αποφασίσει για την  Έγκριση ∆ιενέργειας Αναγκαιότητας για τη µίσθωση χώρου για τη 
δηµιουργία κεντρικού «ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ» στο πλαίσιο της µε αρ. πρωτ. 5101/28.04.2016 
Πρόσκλησης, 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».Της τροποποίησης αυτής µε αρ. πρωτ. 6568/08.06.2016 
(έκδοση 2/0) και της τροποποίησης αυτής µε αρ. πρωτ. 8165/12.07.2016 (έκδοση 3/0), της 
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Πρόσκληση µε κωδικό ΟΠΣ 1465 του Ε.Π. «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη» 2014 – 2020. 

Έπειτα το λόγο έλαβε ο ∆.Σ. κ. Καλαφατέλης Ιωάννης, ως επικεφαλής της παράταξης 
«Ενωτική Πρωτοβουλία ∆ήµου ∆ιονύσου» και είπε τα εξής: «Υπάρχει µια φωτογραφική 
διαδικασία , ακίνητο δεν προλαβαίνετε λόγω ηµεροµηνιών, διαβούλευση και Ε.Π.Ζ δεν κάνατε 
και ο µόνος λόγος είναι η περαιτέρω υποβάθµιση του Κρυονερίου. Αλλάξτε την εισήγηση για 4 
σηµεία, αλλιώς θα καταψηφίσω». 
  
Τέλος το λόγο έλαβε η ∆.Σ. κ. Σώκου Ζωή, ως επικεφαλής της παράταξης « Λαϊκή 
Συσπείρωση ∆ιονύσου» και είπε τα εξής: « Επειδή συνδέεται µε το 14ο όπου έκανα και τη 
βασική µου τοποθέτηση κι επειδή κανείς δεν µας διαβεβαιώνει τίποτα και επειδή όλα αυτά 
έρχονται κοµµατιαστά, θα το καταψηφίσω». 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

� Την εισήγηση όπως  αυτή τροποποιήθηκε.  
� 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΄).  
� 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 . 
� Τις διατάξεις του Ν. 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,. 

� Την µε αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (Φ.Ε.Κ. 1822/Β/24.08.2015) Υπουργική 
Απόφαση Συστήµατος . 

� 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), 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 

� 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 µε την µε α.π. οικ.8165/12-7-2016 
Τροποποίηση (Α∆Α: Ω2ΨΩ4653Ο7-ΡΓ0). 

� Την ΚΥΑ 1958/13-01-2012 (όπως τροποποιήθηκε µε την ΥΑ αρ.∆ΙΠΑ/οικ.37674/2016 
όµοια) στην Κατηγορία Β 
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� 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   14  Υπέρ     και    9    Κατά   

                                       
 
Μειοψηφούντων των ∆.Σ. κ. Καλαφατέλη Ιωάννη, Κριεµάδη Στεφάνου, Καρασαρλή 
Αναστασίου, Κανατσούλη Ιωάννη, Τσουδερού Ιωάννη, Φωτάκη Ιωάννη, Ζυγούνα Γεωργίου, 
Σπηλιώτη Σπυρίδωνα και Σώκου Ζωής για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους 
και αναλυτικά καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
 
Εγκρίνει την Αναγκαιότητα για τη µίσθωση χώρου, για τη δηµιουργία κεντρικού «ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΣΗΜΕΙΟΥ» στο πλαίσιο της µε αρ. πρωτ. 5101/28.04.2016 Πρόσκλησης, 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».Της τροποποίησης αυτής 
µε αρ. πρωτ. 6568/08.06.2016 (έκδοση 2/0) και της τροποποίησης αυτής µε αρ. πρωτ. 
8165/12.07.2016 (έκδοση 3/0), της Πρόσκληση µε κωδικό ΟΠΣ 1465 του Ε.Π. «Υποδοµές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014 – 2020. 
 
Το ζητούµενο ακίνητο, κατά προτίµηση εντός της ΒΙΠΕ ∆ήµου ∆ιονύσου θα πρέπει να είναι 
κατάλληλο για το σκοπό τον οποίο προορίζεται και να πληροί αθροιστικά τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:   

1. Να έχει έκταση τουλάχιστον τεσσάρων (4)στρεµµάτων να είναι ενιαίο, ή αν πρόκειται 
για όµορα ακίνητα ενός ή περισσότερων διαφορετικών ιδιοκτητών, αυτά να αποτελούν 
ενιαία έκταση τουλάχιστον τεσσάρων (4)στρεµµάτων.   

2. Να έχει (κατά προτίµηση) απαλλαγή  από Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις για τη 
δηµιουργία «ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ».   

3. Να έχει πρόσωπο κατά προτεραιότητα σε ελεύθερη-ταχεία λεωφόρο ή σε παράδροµο 
ελεύθερης-ταχείας λεωφόρου ή πρωτεύουσα αρτηρία ή, εφ’ όσον δεν βρεθεί τέτοιος 
χώρος, εναλλακτικά σε δευτερεύουσα αρτηρία ώστε να είναι προσβάσιµος τόσο στα 
οχήµατα του ∆ήµου, όσο και στους ∆ηµότες µας µε πρόβλεψη χώρων προσωρινής 
στάθµευσης εντός του χώρου του ΠΣ.  

4. Να πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει το Τοπικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων 
∆ήµου ∆ιονύσου 

        
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                

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

ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
       ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ. 
                                                                 ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
                                                                 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. 

 
 
 
 


