
  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Περιστέρι : 04/04/2013 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.: ΟΙΚ. 10894 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ                                                  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

 
 

Πληροφορίες:Ε.Πάσσου-Γ.Βεργυρής 
Tαχ . δ/νση: Αγ.Βασιλείου 62 
                     Τ.Κ 12135 

 

Τηλέφωνο: 210 5740200 - 2105746780  
  
 
 
                       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
 
 Ο Δήμος Περιστερίου στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος 
και Ποιότητας Ζωής , προτίθεται να υλοποιήσει ,κατόπιν της υπ΄αριθμ.108/2013 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  πρόγραμμα –δράση , ενεργειακής 
αξιοποίησης των χρησιμοποιημένων και απόβλητων φυτικών ελαίων  (τηγανελαίων 
κ.α )και ζωικών λιπών. για την παραγωγή βιοντίζελ, για την κάλυψη σε α’φάση των 
αναγκών θέρμανσης σχολείων βρεφονηπιακών Σταθμών και λοιπών Δημοτικών 
κτιρίων του Δήμου μας  
 
Θα εγκατασταθούν ειδικά συστήματα  συλλογής αποβλήτων τηγανελαίων και ζωικών 
λιπών στα σχολεία, σε χώρους μαζικής άθλησης(κολυμβητήριο κλπ),σε παιδικούς 
σταθμούς,  ΚΕΠ, ΚΑΠΗ, Δημαρχείο κλπ και κάθε  κάτοικος θα μεταφέρει τo 
χρησιμοποιημένο φυτικό λάδι(τηγανέλαιο) και ζωικό λίπος από το σπίτι του στον 
χώρο που επιθυμεί σε ειδικό δοχείο.  
 
 Σκοπός της δράσης : Δίνοντας  στα χρησιμοποιημένα βρώσιμα έλαια νέα χρήση 
απαλλάσσουμε το περιβάλλον από επιβλαβείς ρύπους και εξοικονομούμε  
οικονομικούς πόρους . 
 
Με βάση τα παραπάνω ο Δήμος Περιστερίου 
 
                                               ΚΑΛΕΙ 
 
Εταιρείες να συμμετάσχουν στην υλοποίηση της ανωτέρω δράσης  καταθέτοντας 
πρόταση για τη επεξεργασία και επιστροφή μέρος του παραγώμενου βιοντίζελ 
ΔΩΡΕΑΝ ως ανταποδοτικό στο Δήμο,αυτούσιο ή σε μίγμα με συμβατικό ντίζελ 
θέρμανσης. 
Η ανάδοχος εταιρεία θα αναλάβει το κόστος αγοράς και εγκατάστασης του 
απαιτούμενου εξοπλισμού καθώς και τη συλλογή και μεταφορά του απόβλητου 
φυτικού ελαίου και ζωικού λίπους με δικά της έξοδα και μέσα.  
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Επίσης θα αναλάβει τα έξοδα επικοινωνίας με τους κατοίκους,καθώς και τα έξοδα 
διαφήμισης και προώθησης της ιδέας της συλλογής και ενεργειακής αξιοποίησης του 
αποβλήτου φυτικού ελαίου και ζωικού λίπους, σε συνεννόηση με το Δήμο 
 
      
 
 
 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ      
Α)  Αδεια συλλογής και  μεταφοράς των χρησιμοποιούμενων και απόβλητων φυτικών 
ελαίων και ζωικών λιπών, άδεια προσωρινής αποθήκευσης τους καθώς και άδεια 
παραγωγής βιοντίζελ. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν την πρότασή τους καθώς και τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Τμήμα Περιβάλλοντος ,Αποκομμιδής 
Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και 
Ποιότητας Ζωής,οδό Αγ.Βασιλείου 62 μέχρι τις 16 Απριλίου 2013 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 14:30 
             Η παρούσα να αναρτηθεί στο Διαδύκτιο και δημοσιευτεί στην εφημερίδα 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  
              Η δαπάνη δημοσίευσης θα βαρύνει την ανάδοχο εταιρεία. 
  
                                                                              Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
 
                                                                      ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ 
ΚΟΙΝ/ΣΗ: 
Γρ.Αντιδημάρχων 
Γρ.Γενικού Γραμματέα 
Νομική Υπηρεσία 
Γραφεία Τύπου Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων 
Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής 
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