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                       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
 
 
 Ο Δήμος Περιστερίου στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος 
και Ποιότητας Ζωής , προτίθεται να υλοποιήσει ,κατόπιν της υπ΄αριθμ.107/2013 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου πρόγραμμα –δράση ενεργειακής αξιοποίησης 
της απόβλητης και υπολειμματικής βιομάζας του Δήμου για την παραγωγή στερεών 
βιοκαυσίμων για την κάλυψη των θερμικών αναγκών σε Δημοτικά κτίρια και 
κατοικίες δημοτών μας.  
 
Η απόβλητη και υπολειμμματική βιομάζα θα οδηγείται σε οικόπεδο του Δήμου, από 
το οποίο θα παραλαμβάνεται ΔΩΡΕΑΝ και θα οδηγείται σε μονάδες ή εργοστάσια 
παραγωγής στερεών βιοκαυσιμών για να μετατραπούν σε pellets ή και μπρικέττες. 
 
 Σκοπός της δράσης : Τα δασικά υπολείμματα ,απόβλητα και κλαδέματα μπορούν να 
αποτελέσουν εναλλακτική μορφή θέρμανσης για τα δημόσια κτίρια. 
 
Με βάση τα παραπάνω ο Δήμος Περιστερίου 
 
                                               ΚΑΛΕΙ 
 
Εταιρείες να συμμετάσχουν στην υλοποίηση της ανωτέρω δράσης  καταθέτοντας 
πρόταση για τη αξιοποίηση της απόβλητης και υπολειμματικής βιομάζας του Δήμου  
ώστε μέρος από παραγόμενο βιοκαύσιμο επιστρέφει ΔΩΡΕΑΝ ως ανταποδοτικό στο 
Δήμο ή τυχόν άλλη παροχή που ο ίδιος θα προτείνει. 
Η ανάδοχος εταιρεία θα την παραλαμβάνει από τον ειδικό χώρο – οικόπεδο του 
Δήμου και θα αναλάβει το κόστος μεταφοράς με δικά της έξοδα και μέσα   
 
 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ      
Α)  Αδεια συλλογής και  μεταφοράς  απόβλητης και υπολειμματικής στερεής 
βιομάζας καθώς και άδεια παραγωγής στερεού βιοκαυσίμου 
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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 της δημοσίευσης θα βαρύνει την ανάδοχο εταιρεία. 
  
                                                                              Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
 
                                                                      ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ 
ΚΟΙΝ/ΣΗ: 
Γρ.Αντιδημάρχων 
Γρ.Γενικού Γραμματέα 
Νομική Υπηρεσία 
Γραφείο Τύπου Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων 
Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής 
 
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                   
 
 
 
                                                     

ΑΔΑ: ΒΕΑ1ΩΞ2-ΦΞΧ


