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Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ. 268
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της µε αριθµό 24 από 30-09-2013 συνεδρίασης αυτού, που έγινε
µε την αριθ. 24/34079/25-09-2013 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ.
Πέτρου Μπουρδούκου.
ΓΙΑ
«Λήψη απόφασης και Εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου
για την υπογραφή σύµβασης παροχής υπηρεσιών
“Συλλογής χρησιµοποιηµένων Φυτικών Ελαίων (τηγανελαίων) και ζωικών λιπών
µε ανταπόδοση τη διάθεση βιοντίζελ στο ∆ήµο µας”».

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΡ∆ΟΥΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΕΛΗ

Ι. Κολµανιώτης, Σ. Βανδώρος, Ο. Κατηµερτζή, Ξ. Κυριακόπουλος, Φ. Τσοµπάνογλου,
Αν. Καρβουνιάρης, Χ. Χατζηΐωάννου, Αβ. Τσαούσης, Πρ. Αβακουµίδης, Π. Κωστάκης,
Σπ. Αµανατίδης, Γ. Παπαδόπουλος, ∆. Κωστιδάκης, Α. ∆ηµητσάνου, Φ. Αθυµαρίτου,
Χ. Κανλής, Ο. Λίναρη-Κουραντή, Αικ. Τζόγια, Π. Μανούρης, Π. Βλασσάς, Μ. Καναβός,
Ι. Λαζαρίδης, Κ. Κουλούρης, Π. Τσουκαλάς, Θ. Χαµαλίδης, Σ. Μαλαγάρη, Β. Πατσάκος,
Αρ. Χατζησαββίδης, Ε. Αµανατίδου-Χατζηπαυλή, Β. Καλογερόπουλος,
∆εν προσήλθαν στην συνεδρίαση, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόµιµα και εµπρόθεσµα,
όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επίδοσης, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.
Ι. Γλυνός, Γ. Ιωαννίδης, Χ. Αναµουρλόγλου, ∆. Κυριαζής, Ν. ∆ακουτρός,
Ν. Κουκουλάρης, ∆. Κουκουλάρης, Γ. Τσοµπανίδου, ∆. Σακαλόγλου, ∆. Θωµαΐδου.
Αφού υπήρξε νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 "περί
∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα", παρόντος του ∆ηµάρχου κ. Ηρ. Γκότση, κηρύσσεται η
έναρξη της συνεδρίασης, από τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Π. Μπουρδούκο,
σύµφωνα µε το άρθρο 69 του Ν. 3852/10.
Κατά τη συζήτηση του θέµατος αυτού είχαν αποχωρήσει οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.
Σ. Βανδώρος, Ξ. Κυριακόπουλος, Π. Μανούρης, Μ. Καναβός, Ι. Λαζαρίδης,
Κ. Κουλούρης, Π. Τσουκαλάς, Θ. Χαµαλίδης, Σ. Μαλαγάρη, Β. Πατσάκος,
Α. Χατζησαββίδης, Ε. Αµανατίδου-Χατζηπαυλή και Β. Καλογερόπουλος.
Στο σηµείο αυτό o Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Πέτρος Μπουρδούκος, και
µετά την αποχώρηση του Γραµµατέα του Σώµατος κ. Αριστείδη Χατζησαββίδη και των
∆ηµοτικών Συµβούλων της µειοψηφίας, αναθέτει τα καθήκοντα του Γραµµατέα
∆ηµοτικού Συµβουλίου στον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Γεώργιο
Παπαδόπουλο.
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Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 12 θέµα της ηµερήσιας διάταξης, µε την αρ. πρ. 33711/20-092013 εισήγηση του τµήµατος ∆ιοικητικής Μέριµνας, η οποία αναφέρει τα εξής:
«Από τη ∆ιεύθυνση Καθαριότητας και Μηχανολογικού του ∆ήµου µας κατετέθη η υπ΄
αριθµ. 26203/23-7-2013 εισήγηση, στην οποία αναφέρονται τα εξής:
«Η ∆ιεύθυνση Καθαριότητας και Μηχανολογικού του ∆ήµου µας, στα πλαίσια του
προγράµµατος ενεργειακής αξιοποίησης της απόβλητης και υπολειµµατικής ελαιούχου
βιοµάζας, ανακοίνωσε την υπ΄ αριθ. 22753/26-6-2013 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
για τη σύναψη σύµβασης µε εταιρεία συλλογής και ενεργειακής αξιοποίησης
χρησιµοποιηµένων βιώσιµων φυτικών ελαίων και ζωικών λιπών (τηγανελαίων), για την
παραγωγή ελληνικών βιοκαυσίµων, µε κριτήριο τα συµφερότερα υπέρ του ∆ήµου
αντισταθµιστικά οφέλη για την επιλογή του αναδόχου, που θα αναλάβει µε δικά του µέσα,
προσωπικό και εξοπλισµό τη συλλογή και µεταφορά των τηγανελαίων για την περιφέρεια της
αρµοδιότητας του ∆ήµου, χωρίς οιαδήποτε οικονοµική επιβάρυνση του ∆ήµου.
Τα τηγανέλαια και ζωικά λίπη που απορρίπτoνται στο ∆ήµο (από νοικοκυριά και εστιατόρια)
θα συλλέγονται σε χώρους µαζικής συλλογής (π.χ. σχολεία, αθλητικά κέντρα, νηπιαγωγεία και
άλλα κτίρια του ∆ήµου) µε έξοδα αποκλειστικά του αναδόχου, σύµφωνα µε την πρόταση που
αυτός θα καταθέσει. Ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί την ισχύουσα νοµοθεσία για τη συλλογή
και διαχείριση αποβλήτων και επιπλέον θα πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις :


Να διαθέτει άδεια συλλογής, µεταφοράς και προσωρινής αποθήκευσης
χρησιµοποιηµένων και αποβλήτων φυτικών ελαίων και ζωικών λιπών.



Να αναλάβει το κόστος αγοράς και εγκατάστασης του απαιτούµενου εξοπλισµού
που θα προτείνει για τη συλλογή του απόβλητου τηγανελαίου και ζωικού λίπους. Ο
εξοπλισµός αυτός θα τοποθετείται από τον ανάδοχο σε σχολεία, αθλητικά κέντρα,
νηπιαγωγεία και άλλα κτίρια του ∆ήµου ή σε επιλεγµένα σηµεία που θα υποδείξει ο
∆ήµος.



Να αναλάβει τη συλλογή και µεταφορά του απόβλητου φυτικού ελαίου και ζωικού
λίπους µε δικά του έξοδα και µέσα.



Να αναλάβει τα έξοδα επικοινωνίας, διαφήµισης και προώθησης της ιδέας της
συλλογής και ενεργειακής αξιοποίησης του απόβλητου φυτικού ελαίου και ζωικού
λίπους στους κατοίκους του ∆ήµου.



Κάθε ποσότητα συλλεγόµενου τηγανελαίου θα µετατρέπεται σε βιοντίζελ. Μέρος του
παραγόµενου βιοντίζελ θα επιστρέφει δωρεάν ως ανταποδοτικό στο ∆ήµο, αυτούσιο ή
η χρηµατική του αξία ή ως συµβατικό ντίζελ θέρµανσης ή ως µείγµα µε συµβατικό
ντίζελ θέρµανσης, ανάλογα µε τις απαιτήσεις του ∆ήµου.

Παρελήφθη µία (1) σφραγισµένη προσφορά της εταιρείας «AGROENERGY Ανανεώσιµες
και Εναλλακτικές Πηγές Ενέργειας Α.Ε.» Λ. Βουλιαγµένης 409, Τ.Κ. 163 46 Ηλιούπολη, µε
σκοπό να αποσφραγιστεί σε επόµενη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καλείται να λάβει σχετική
απόφαση:
1. Να εγκρίνει τη σύναψη σύµβασης µε εταιρεία συλλογής και αξιοποίησης
χρησιµοποιηµένων και αποβλήτων φυτικών ελαίων και ζωικών λιπών (τηγανελαίων).
2. Να προβεί στην αποσφράγιση της προσφοράς και να αποφασίσει µε κριτήριο τα
συµφερότερα υπέρ του ∆ήµου αντισταθµιστικά οφέλη, για την επιλογή του αναδόχου,
που θα αναλάβει τη συλλογή και αξιοποίηση των χρησιµοποιηµένων και αποβλήτων
φυτικών ελαίων και ζωικών λιπών (τηγανελαίων) εντός της περιφέρειας του ∆ήµου
µας.
3. Να εξουσιοδοτήσει τον κ. ∆ήµαρχο για την υπογραφή της ανωτέρω σύµβασης».

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µε την υπ΄ αριθµ. 235/2013 πράξη του, αποφάσισε την
παραποµπή του θέµατος στη Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, προκειµένου να προβεί
στην αξιολόγηση της προσφοράς της εταιρείας «AGROENERGY Ανανεώσιµες και
Εναλλακτικές Πηγές Ενέργειας Α.Ε.».
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διεξοδική συζήτηση που έγινε κατά τη συνεδρίασή
της στις 4/92013, (σχετική η υπ’ αριθµ.251/2013 πράξη), εισηγείται, ΟΜΟΦΩΝΑ, επί
παρόντων 5 µελών (απόντες οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. Μιλτιάδης Καναβός, Γεωργία
Τσοµπανίδου και Παναγιώτης Τσουκαλάς) στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο:
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Την έγκριση της σύναψης σύµβασης µε την εταιρεία «AGROENERGY Ανανεώσιµες
Πηγές Ενέργειας Α.Ε.», της οποίας η προφορά περιλαµβάνει:


η AGROENERGY θα εγκαταστήσει µε δικά της έξοδα ειδικά συστήµατα συλλογής
τηγανελαίων και άλλων αποβλήτων και χρησιµοποιηµένων φυτικών ελαίων καθώς και
ζωικών λιπών στα σχολεία, σε χώρους µαζικής άθλησης (γυµναστήρια,
κολυµβητήρια), σε βρεφονηπιακούς και άλλους σταθµούς, στο ∆ηµαρχείο, σε ΚΕΠ,
ΚΑΠΗ και άλλα δηµοτικά κτίρια του ∆ήµου, αλλά και σε κατοικίες, επαγγελµατικούς
χώρους και άλλους χώρους που χρειάζονται θέρµανση.



η AGROENERGY θα οδηγεί την απόβλητη ελαιούχο βιοµάζα (το λάδι και το λίπος)
στις ειδικές και κατάλληλες εργοστασιακές µονάδες εξευγενισµού και παραγωγής
βιοντίζελ που υποστηρίζει και εκµεταλλεύεται ή στην πιλοτική µονάδα του ΕΜΠ, µε
δικά της έξοδα και µέσα.



Μέρος από το παραγόµενο βιοντίζελ θα επιστρέφεται δωρεάν στον ∆ήµο για να
χρησιµοποιείται, αυτούσιο ή σε µίγµατα µε το συµβατικό πετρέλαιο θέρµανσης, στους
υπάρχοντες καυστήρες των σχολείων, των σταθµών και των άλλων δηµοτικών
κτιρίων του ∆ήµου.



η AGROENERGY προσφέρει µία αναλογία καθαρής απόβλητης ελαιούχου ύλης /
βιοντίζελ ή µίγµατος βιοντίζελ µε ντίζελ = 4 / 1,5. ∆ηλαδή, για κάθε τέσσερις (4) τόνους
καθαρής απόβλητης ελαιούχου βιοµάζας που θα συλλέγει η AGROENERGY από
τους χώρους συλλογής του ∆ήµου, θα επιστρέφει στα σχολεία και σε άλλα δηµοτικά
κτίρια του ∆ήµου ΕΝΤΕΛΩΣ ∆ΩΡΕΑΝ ενάµιση (1,5) τόνο βιοντίζελ ή µίγµατος
βιοντίζελ µε ντίζελ για τη θέρµανση των χώρων αυτών µε τους ήδη υπάρχοντες
καυστήρες.



η AGROENERGY θα αναλάβει όλα τα έξοδα επικοινωνίας µε τους κατοίκους, καθώς
και τα έξοδα διαφήµισης και προβολής της συγκεκριµένης δράσης, σε συνεννόηση µε
τον ∆ήµο.



Η AGROENERGY διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και τεχνολογία, τις
κατάλληλες συνεργασίες και την επιχειρηµατική ανησυχία για να υποστηρίξει το
εγχείρηµα αυτό.



Η AGROENERGY συνεργάζεται µε την εταιρεία ESKOIL ΑΒΕΕ, η οποία διαθέτει τις
άδειες που απαιτούνται για το συγκεκριµένο πρόγραµµα».

Στη συνέχεια διεξάγονται συζητήσεις και εκφράζονται απόψεις, όπως αυτές
καταγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά.
Τέλος ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώµα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές
2. Αφού έλαβε υπόψη του:
 την υπ’ αριθµ. 33711/20-09-2013 εισήγηση της ∆ιοικητικής Μέριµνας,
 την υπ’ αριθµ. 251/4-9-2013 πράξη της Οικονοµικής Επιτροπής,
 την υπ΄ αριθµ. 235/29-07-2013 πράξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
 την υπ’ αριθµ. 26203/23-07-2013 εισήγηση της ∆/νσης Καθαριότητας και
Μηχανολογικού του ∆ήµου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(επί παρόντων – 18 – ∆ηµοτικών Συµβούλων κατά τη συζήτηση του θέµατος αυτού,
µετά την αποχώρηση των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. κ.κ. Σ. Βανδώρου,
Ξ. Κυριακόπουλου, Π. Μανούρη, Μ. Καναβού, Ι. Λαζαρίδη, Κ. Κουλούρη,
Π. Τσουκαλά, Θ. Χαµαλίδη, Σ. Μαλαγάρη, Β. Πατσάκου, Α. Χατζησαββίδη,
Ε. Αµανατίδου-Χατζηπαυλή και Β. Καλογερόπουλου,
και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας)
1. Την υλοποίηση του προγράµµατος Ενεργειακής Αξιοποίησης της απόβλητης
και υπολειµµατικής ελαιούχου βιοµάζας.
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2. Την επιλογή της εταιρείας «AGROENERGY Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας
Α.Ε.» ως αναδόχου για την υλοποίηση του προγράµµατος Ενεργειακής
Αξιοποίησης της απόβλητης και υπολειµµατικής ελαιούχου βιοµάζας, η οποία:


διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και τεχνολογία, τις κατάλληλες
συνεργασίες και την επιχειρηµατική ανησυχία για να υποστηρίξει το
εγχείρηµα αυτό, και συνεργάζεται µε την εταιρεία ESKOIL ΑΒΕΕ, η οποία
διαθέτει τις άδειες που απαιτούνται για το συγκεκριµένο πρόγραµµα,



αναλαµβάνει:
 την εγκατάσταση, µε δικά της έξοδα, ειδικών συστηµάτων συλλογής
τηγανελαίων και άλλων αποβλήτων και χρησιµοποιηµένων φυτικών
ελαίων καθώς και ζωικών λιπών, στα σχολεία, σε χώρους µαζικής
άθλησης (γυµναστήρια, κολυµβητήρια), σε βρεφονηπιακούς και άλλους
σταθµούς, στο ∆ηµαρχείο, σε Κ.Ε.Π., Κ.Α.Π.Η. και άλλα δηµοτικά κτίρια
του ∆ήµου, αλλά και σε κατοικίες, επαγγελµατικούς χώρους και άλλους
χώρους που χρειάζονται θέρµανση,
 την µεταφορά
λίπος) στις
εξευγενισµού
εκµεταλλεύεται
µέσα,

της απόβλητης ελαιούχου βιοµάζας (το λάδι και το
ειδικές και κατάλληλες εργοστασιακές µονάδες
και παραγωγής βιοντίζελ που υποστηρίζει και
ή στην πιλοτική µονάδα του ΕΜΠ, µε δικά της έξοδα και

 όλα τα έξοδα επικοινωνίας µε τους κατοίκους, καθώς και τα έξοδα
διαφήµισης και προβολής της συγκεκριµένης δράσης, σε συνεννόηση
µε τον ∆ήµο, και


ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ στο ∆ήµο µία αναλογία καθαρής απόβλητης ελαιούχου ύλης /
βιοντίζελ ή µίγµατος βιοντίζελ µε ντίζελ = 4 / 1,5. (∆ηλαδή, για κάθε
τέσσερις (4) τόνους καθαρής απόβλητης ελαιούχου βιοµάζας που θα
συλλέγει η AGROENERGY από τους χώρους συλλογής του ∆ήµου, θα
επιστρέφει στα σχολεία, τους σταθµούς και σε άλλα δηµοτικά κτίρια του
∆ήµου ΕΝΤΕΛΩΣ ∆ΩΡΕΑΝ ενάµιση (1,5) τόνο βιοντίζελ ή µίγµατος
βιοντίζελ µε ντίζελ για τη θέρµανση των χώρων αυτών µε τους ήδη
υπάρχοντες καυστήρες).

3. Την υπογραφή µε την εταιρεία «AGROENERGY Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας
Α.Ε.», σύµβασης για την υλοποίηση του προγράµµατος Ενεργειακής
Αξιοποίησης της απόβλητης και υπολειµµατικής ελαιούχου βιοµάζας.
4. Την παροχή εξουσιοδότησης στον κ. ∆ήµαρχο για την υπογραφή της ανωτέρω
σύµβασης.
Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια ηµέρα.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Π. Μπουρδούκος

Ι. Κολµανιώτης, Ο. Κατηµερτζή, Φ. Τσοµπάνογλου,
Αν. Καρβουνιάρης, Χ. Χατζηΐωάννου, Α. Τσαούσης,
Πρ. Αβακουµίδης, Π. Κωστάκης, Σ. Αµανατίδης,
∆. Κωστιδάκης, Α. ∆ηµητσάνου, Φ. Αθυµαρίτου, Χ. Κανλής,
Όλγα Λίναρη-Κουραντή, Αικ. Τζόγια, Π. Βλασσάς

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆.Σ.
Γ. Παπαδόπουλος

Ακριβές Αντίγραφο
από τα πρακτικά
Νέα Ιωνία αυθηµερόν
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

Πέτρος Μπουρδούκος
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