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ΠΡΟΣ
Τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου
Τον ∆ήµαρχο για την Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Θέµα: Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς της εταιρείας ΦΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ (AGRICULT)
για την συλλογή και µεταφορά των πράσινων αποβλήτων από τον ∆ήµο προς την µονάδα
κοµποστοποίησης της εταιρείας στην Ριτσώνα.
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄
87/7.6.2010), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 ‘’Η
Οικονοµική Επιτροπή …. κα) αποφασίζει για την αποδοχή κληρονοµιών, κληροδοσιών και
δωρεών’’
2. Λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α’/10-9-2013) όπως
συµπληρώθηκε µε τον Ν. 4557/2018 (ΦΕΚ 139/Α’/30-7-2018) άρ. 55 Ρύθµιση θεµάτων
δωρεών προς φορείς δηµοσίου τοµέα
3. Επίσης λαµβάνοντας υπόψη:
I. το άρθρο 75 παρ. 1 τοµέας β’ (Περιβάλλον) του Ν. 3463/2006 όπως συµπληρώθηκε µε
το άρθρο 94 παρ. 1 στοιχείο 26 εδ. β’ του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης),
II. τον Νόµο 4042/2012 ‘’Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος – Εναρµόνιση µε την
οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο Παραγωγής και διαχείρισης Αποβλήτων – Εναρµόνιση µε
την οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής’’, άρθρο 7 παρ. 2 και άρ. 14 παρ. β’ και γ’,
III. την 10/17 Απόφαση του Ειδικού ∆ιαβαθµιδικού Συνδέσµου Νοµού Αττικής (Ε∆ΣΝΑ) η
οποία µετέβαλλε την τιµολογιακή πολιτική ως προς τα πράσινα απόβλητα (κλαδέµατα)
ώστε σε περίπτωση που αυτά εισέρχονται αναµεµειγµένα µε άλλα απόβλητα (αστικά
απορρίµµατα ή µπάζα) η χρέωσή τους να ανέρχεται στο ποσό των 100 €/τόνο, ενώ για
όσα πράσινα απόβλητα τυγχάνουν διαχωρισµού από τους ∆ήµους αυτά να εισέρχονται
ατελώς στο ΕΜΑΚ.
Ο ∆ήµος ∆ιονύσου είναι ένας ∆ήµος µε µεγάλη γεωγραφική έκταση (εκτείνεται σε µία περιοχή
άνω των 70 τετραγωνικών χιλιοµέτρων) και απαρτίζεται από 7 δηµοτικές ενότητες µε συνολικό
πληθυσµό άνω των 50.000 κατοίκων. Τα βιοαποδοµήσιµα απορρίµµατα του ∆ήµου συνίστανται
σε κλαδέµατα και λοιπά απορρίµµατα φυτικής προέλευσης (πχ σακούλες µε πούσια, κ.λπ) τα
οποία οι κάτοικοι εναποθέτουν σε διάφορα σηµεία επί των οδών του ∆ήµου καθ’ όλη τη διάρκεια
του έτους, ως προερχόµενα από τους κήπους και τα οικόπεδά τους, που ως επί το πλείστον
έχουν πλούσια βλάστηση, καθώς ο ∆ήµος ∆ιονύσου είναι ο πλέον «πράσινος» του Νοµού
Αττικής.
Τα βιοαποδοµήσιµα απορρίµµατα συνίστανται επίσης σε παρόµοια απορρίµµατα από τα
συνεργεία πρασίνου του ∆ήµου που έχουν την ευθύνη περιποίησης των πάρκων, παρτεριών και
λοιπών κοινοχρήστων χώρων πρασίνου, πχ παιδικές χαρές, που συντηρούν.
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Για την αποκοµιδή των εν λόγω απαιτείται η χρήση κατάλληλων φορτηγών αυτοκινήτων µε
αρπάγη (είτε του ∆ήµου είτε ιδιωτών), ώστε αυτά να µεταφέρονται στον χώρο που λειτουργεί
το κλαδοτεµαχιστικό µηχάνηµα του ∆ήµου, που µειώνει τον όγκο τους και πλέον να
µεταφέρονται στον χώρο οριστικής διάθεσής τους (ΕΜΑΚ).
Η ποσότητα των βιοαποδοµήσιµων από τον ∆ήµο µας στο ΕΜΑΚ για το έτος 2019 ανέρχεται σε
2.596,36 τόνους και δείχνει την υπέρογκη ποσότητα των βλαστικών αποβλήτων που ο ∆ήµος
µας διαχειρίζεται. Η αποτελεσµατική και γρήγορη αποµάκρυνση των βιοαποδοµήσιµων από τον
∆ήµο, εκτός από το υγειονοµικό όφελος, έχει µεγάλη σηµασία και για την πυροπροστασία του.
Με την από 10/4/2020 επιστολή της η εταιρεία ΦΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ µε δ.τ. AGRICULT
COMPOST, προτείνει συνεργασία µε το ∆ήµο µας, για την δωρεάν συλλογή και µεταφορά των
πράσινων αποβλήτων προς την µονάδα κοµποστοποίησης της εταιρείας στην Ριτσώνα.
Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή φυτικών υποστρωµάτων (φυτοχώµατα).
Σε έκταση 15.000 τµ στην Αττική και σε έκταση 20.000 τµ στην Ριτσώνα, µε εξοπλισµό
τελευταίας τεχνολογίας και ειδικευµένο προσωπικό, κοµποστοποιεί και συσκευάζει εδαφικό
υλικό άριστης ποιότητας.
Η εταιρεία είναι αδειοδοτηµένη και εγγεγραµµένη στο ΗΜΑ (Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων).
Αυτό σηµαίνει ότι η συνεργασία του ∆ήµου µε την εταιρεία θα είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις
της Εθνικής Νοµοθεσίας για την διαχείριση των βιοαποβλήτων.
Η εταιρεία διαθέτει:
1. Άδεια Συλλογής και µεταφοράς µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (Α∆Α: ΩΑ6ΡΟΡ1Κ-ΩΨ6).
2. Άδεια λειτουργίας µε αρ. γνωστοποίησης 102003 (ΑΠ 4444/φ.14/3643/24-7-2018) της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
3. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων µονάδας παραγωγής και συσκευασίας φυτοχώµατος (Α∆Α:
ΒΙΙ7ΟΡ10-Υ95)
4. Άδεια έναρξης λειτουργίας µεταποιητικής µονάδας χαµηλής όχλησης και χαρακτηρισµός
αποβλήτου διαχείρισης σύµφωνα µε τον ΕΚΑ (Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων) (Α∆Α:
ΩΕΦΝ7ΛΗ-Η5Σ).
Η συνεργασία µε τον ∆ήµο ∆ιονύσου θα αφορά:
1. Τη δωρεάν µεταφορά τρίµµατος από την εταιρεία ΦΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ από τον
Άγιο Στέφανο – Αχλαδούλα προς τον χώρο επεξεργασίας της εταιρείας στην Ριτσώνα.
2. Τα δροµολόγια που θα εκτελεστούν θα είναι περίπου 400 (60m3 ανά δροµολόγιο
ανοικτού φορτηγού µε καρότσα) και για διάστηµα ενός (1) έτους. Το κόστος για το
συνολικό διάστηµα ενός (1) έτους και υπολογιζόµενο σύµφωνα µε την τελευταία
σύµβαση που έχει ο ∆ήµος για όµοιες εργασίες (267€ το δροµολόγιο), εκτιµάται σε
132.432€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Η εταιρεία ΦΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ θα
καλύπτει εξολοκλήρου το κόστος συλλογής, µεταφοράς, αµοιβή - ασφάλιση οδηγού και
κόστος συντήρησης των χρησιµοποιούµενων οχηµάτων (καύσιµα, ασφάλεια κλπ)
3. Την προσφορά από την εταιρεία ΦΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ οργανικού υλικού Α’
ποιότητας εµπλουτισµένου και απολυµασµένου για διάθεση σε δηµότες ή για δηµοτικές
επεµβάσεις, ποσότητας το ανώτερο 60µ3 / ανά έτος, που θα µεταβάλλεται ανάλογα µε
τη δυναµική απορρόφησης και διάθεσης στο ∆ήµο µας.
Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει για:
1. Τη δωρεάν µεταφορά τρίµµατος από την εταιρεία ΦΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ από τον
Άγιο Στέφανο – Αχλαδούλα προς τον χώρο επεξεργασίας της εταιρείας στην Ριτσώνα, µε
ενδεικτικά 400 δροµολόγια φορτηγών (60m3 ανά δροµολόγιο ανοικτού φορτηγού µε
καρότσα) για διάστηµα ενός (1) έτους µε την εταιρεία ΦΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ να
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καλύπτει εξολοκλήρου το κόστος µεταφοράς, αµοιβής - ασφάλισης οδηγού και κόστος
συντήρησης των χρησιµοποιούµενων οχηµάτων (καύσιµα, ασφάλεια κλπ)
2. Την αποδοχή προσφοράς από την εταιρεία ΦΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ οργανικού
υλικού Α’ ποιότητας εµπλουτισµένου και απολυµασµένου για διάθεση σε δηµότες ή για
δηµοτικές επεµβάσεις, ποσότητας το ανώτερο 60µ3 / ανά έτος.
3. Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης ή
συµφωνητικού δωρεάν µεταφοράς τρίµµατος που θα υπογραφεί µεταξύ του ∆ήµου και
της εταιρείας ΦΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ και για όποια άλλη ενέργεια χρειαστεί.
Η απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής να διαβιβαστεί για έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο,
εφόσον η Οικονοµική Επιτροπή κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται.

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
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