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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
 

για τη συμμετοχή σε διαδικασία ανάδειξης των δύο Δήμων στους οποίους θα λειτουργήσουν 

2 Κέντρα Διαλογής Ταξινόμησης (ΚΔΤ) αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 

(ΑΗΗΕ) στις Περιφέρειες Αττικής (EL30) και Κεντρικής Μακεδονίας (EL52) στο πλαίσιο 

υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου LIFE: “Ανάπτυξη και επίδειξη μοντέλων πρόληψης και 

επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)” – “LIFE 

RE-WEEE” (Κωδικός έργου: LIFE 14 ENV/GR/000858). 

 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
    -Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 8 του Ν. 3889/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, 

σύμφωνα με τις οποίες σκοπός του Πράσινου Ταμείου είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω 

της προστασίας του περιβάλλοντος με τη διαχειριστική, οικονομική και χρηματοπιστωτική 

υποστήριξη προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων και ενεργειών που αποβλέπουν στην 

ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, 

η στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας καθώς και η εξυπηρέτηση του δημόσιου 

και κοινωνικού συμφέροντος μέσω της διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης των πόρων που 

προβλέπονται στα άρθρα 3 και 8 του ν. 3889/2010, 

- Την υπ΄ αριθμ. 14694/13-3-2011 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής  «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (ΦΕΚ 

94/Υ.Ο.Δ.Δ./11-4-2011) όπως τροποποιήθηκε με τις Υπουργικές Αποφάσεις με αριθμό 

οικ.49429/8-11-2011 «Τροποποίηση της 14694/31−3−2011 απόφασης Υπουργού 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Πράσινου Ταμείου» (ΦΕΚ432/ΥΟΔΔ/12-12-2011) και με αριθμό 4643/26-1-2012 

«Τροποποίηση της 14694/31−3−2011 απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ «Συγκρότηση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (ΥΟΔΔ 94/11−4−2011), όπως ισχύει» 

(ΦΕΚ31/ΥΟΔΔ/27-1-2012), 
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  -Την υπ’ αριθμ. 39335/01-07-2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 311/Υ.Ο.Δ.Δ./02-07-2013) 

«Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου», όπως τροποποιήθηκε με 

τις Υπουργικές Αποφάσεις με αριθμό 49219/10-9-2013 (ΦΕΚ 457/Υ.Ο.Δ.Δ./20-09-2013) με τίτλο 

«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 39335/01−07−2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου 

Ταμείου» (ΥΟΔΔ 311)», με αριθμό οικ.26460/16-6-2015 με τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 

39335/01−07−2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου (ΥΟΔΔ 311), όπως 

ισχύει» (ΦΕΚ446/Υ.Ο.Δ.Δ./22-6-2015) και με αριθμό 34810/10-8-2015 με τίτλο «Τροποποίηση 

της αριθ. 39335/01−07−2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου (ΥΟΔΔ 

311), όπως ισχύει» (ΦΕΚ 586/Υ.Ο.Δ.Δ./17-08-2015),  

- Την υπ’ αριθμ. 49447/24-11-2015 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 867/Υ.Ο.Δ.Δ./27-11-2015) με 

τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 39335/1−7−2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πράσινου 

Ταµείου (ΥΟΔΔ 311)  όπως ισχύει.»,  

- Την υπ’ αριθμ. 43353/21-12-2015 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 956/Υ.Ο.Δ.Δ./31-12-2015) με 

τίτλο «Τροποποίηση της αριθ. 39335/1−7−2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πράσινου 

Ταµείου (ΥΟΔΔ 311)  όπως ισχύει.»,  

- Την υπ’ αριθμ. 37538/21-9-2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 505/Υ.Ο.Δ.Δ./27-09-2016) με 

τίτλο «Τροποποίηση της αριθ. 39335/1−7−2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πράσινου 

Ταµείου (ΥΟΔΔ 311) όπως ισχύει.», 

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», οι 

οποίες εφαρμόζονται αναλογικά εν προκειμένω 

- Τις διατάξεις του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-02-2012) 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, 

- Την K.Y.A Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184Β/9-5-2014) - Καθορισμός κανόνων, όρων 

και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ 

«σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις, 

-Τις διατάξεις του  Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21-9-2011)-Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων 

και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού 

ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

-Την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β/13-1-2012) Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και 

δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του 

Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209Α/21-9-2011), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 37674 (ΦΕΚ Β’ 

2471/10-08-2016), 

-Το Π.Δ.24-5-85 (ΦΕΚ 270Δ’/31-5-1985) «Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης 

των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων 
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των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών» όπως ισχύει με το Π.Δ.8-7-09 (ΦΕΚ 

365Β’/29-7-2009) 

-Το Π.Δ. 23-2-87 (ΦΕΚ 166 Δ’/1987) «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης», 

-Το Ν. 2939/2001 – «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, 

-Το Π.Δ. 71/1988 Κανονισμός πυροπροστασίας των κτηρίων, 

-Την Κ.Υ.Α. Φ15/οικ. 1589/104/2006 (Φ.Ε.Κ. Β΄90) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις 

βιομηχανικές- βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες και 

μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 

3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α΄) και σε λοιπές δραστηριότητες, 

-Το N. 4067/2012 (ΦΕΚ 79Α/12) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, 

-Το Π.Δ. 16/1996 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε 

συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/EOK, 

-Την από 1.12.2015 σύμβαση χρηματοδότησης (Grant Agreement) μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και της  «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» με αντικείμενο τους όρους και τις 

ειδικότερες προϋποθέσεις της χρηματοδότησης του έργου LIFE Environment and Resource 

Efficiency: LIFE RE-WEEE με πλήρη τίτλο: «Ανάπτυξη και επίδειξη υποδειγμάτων πρόληψης και 

επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)» 

(“Development and Demonstration of Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) 

Prevention and Reuse Paradigms”) για το διάστημα από 1.1.2016 και μέχρι 30.06.2019 

(Κωδικός Προγράμματος: LIFE14 ENV/GR/000858). Δυνάμει της ανωτέρω σύμβασης 

χρηματοδότησης μεταξύ των συνδικαιούχων του προγράμματος είναι και το Πράσινο Ταμείο, 

-Το από 4/1/2016  Συμφωνητικό Συνεργασίας στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος 

μεταξύ του Συντονιστή Δικαιούχου «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» και του Πράσινου Ταμείου. 

-Το γεγονός ότι το Πράσινο Ταμείο έχει αναλάβει την υποχρέωση για την υλοποίηση 

συγκεκριμένων δράσεων στα πλαίσια υλοποίησης του εν λόγω έργου όπως αυτές ορίζονται 

στο από 4/01/2016 «Συμφωνητικό Συνεργασίας» μεταξύ του Πράσινου Ταμείου και του 

συντονιστή δικαιούχου του έργου «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» μεταξύ των οποίων καλείται 

να συμμετάσχει ενεργά στις δράσεις που αφορούν μεταξύ άλλων στην επισκόπηση της 

υφιστάμενης κατάστασης, στις δράσεις προετοιμασίας και πιο συγκεκριμένα στο σχεδιασμό 

και ανάπτυξη μεθοδολογιών και εργαλείων μέτρησης της προετοιμασίας για 

επαναχρησιμοποίηση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, στην ανάπτυξη του Φόρουμ 

Διαβούλευσης, στην αποτύπωση πρακτικών και δραστηριοτήτων επαναχρησιμοποίησης και 

προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση στην Ελλάδα, στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και 

λειτουργία Κέντρων Διαλογής και Ταξινόμησης (ΚΔΤ) και στην προώθηση και υποστήριξη της 

κουλτούρας πρόληψης ΑΗΗΕ στην Ελλάδα, στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου 

και της επίδοσης του Έργου, στην ανάπτυξη και παρακολούθηση της στρατηγικής διάχυσης 

των αποτελεσμάτων του έργου και του πλάνου επικοινωνίας, στη δικτύωση με άλλα έργα LIFE 

ή/και άλλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων, στην αξιοποίηση των Μέσων Μαζικής 

Ενημέρωσης για την επικοινωνία και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου και στην 

παραγωγή επικοινωνιακού υλικού, στις τεχνικές-επιστημονικές δημοσιεύσεις και την 

συμμετοχή σε συνέδρια, εκθέσεις /σεμινάρια, στην οργάνωση της τελικής ημερίδας του έργου, 

στη διαχείριση του Έργου και την υποβολή των εκθέσεων στην Ε.Ε., στην παρακολούθηση της 

πορείας υλοποίησης του έργου και στον έλεγχο των δεικτών προόδου καθώς και στην 
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παρακολούθηση του αποτυπώματος άνθρακα του Έργου, 

-Το γεγονός ότι στα πλαίσια υλοποίησης του εν λόγω έργου σύμφωνα με το από 4/1/2016  

«Συμφωνητικό Συνεργασίας» στο πλαίσιο υλοποίησης του παραπάνω προγράμματος μεταξύ 

του Συντονιστή Δικαιούχου «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» και του Πράσινου Ταμείου, 

προβλέπεται η έκδοση «Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» για την ανάδειξη των Δήμων 

στους οποίους θα λειτουργήσουν πιλοτικά 2 ΚΔΤ, εκ’ των οποίων 1 θα λειτουργήσει σε Δήμο ή 

σύμπραξη Δήμων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και 1 σε Δήμο ή σύμπραξη Δήμων 

της Περιφέρειας Αττικής,  

- Την υπ’ αριθμ. 115.13/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πρασίνου Ταμείου, με 

την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο «Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» για την ανάδειξη 

του/των Δήμου/ων στους οποίους θα λειτουργήσουν πιλοτικά τα 2 ΚΔΤ, 

-Το γεγονός ότι το Πράσινο Ταμείο ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, το οποίο διέπεται 

από τις αρχές της διαφάνειας, της χρηστής διοίκησης και της ίσης μεταχείρισης στην 

λειτουργία του, προτίθεται να χρηματοδοτήσει εξοπλισμό όπως αυτό προβλέπεται στην από 

1.12.2015 σύμβαση χρηματοδότησης (Grant Agreement) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

και της  «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» για τα 2 ΚΔΤ στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής 

Μακεδονίας αντίστοιχα. 

ΚΑΛΕΙ 

Τους ενδιαφερόμενους Δήμους των Περιφερειών Αττικής (EL30) και Κεντρικής 

Μακεδονίας (EL52), οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια της παρούσας πρόσκλησης όπως αυτά 

έχουν καταγραφεί στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της παρούσας πρόσκλησης, να συμμετάσχουν στη  

διαδικασία ανάδειξης των Δήμων οι οποίοι θα επιλεγούν και στους οποίους θα αναπτυχθούν 

και θα λειτουργήσουν πιλοτικά τα 2 ΚΔΤ ΑΗΗΕ.  

 

I. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΤΟΧΟΙ, ΔΕΙΚΤΕΣ 

Βασική απαίτηση και όρος του διαγωνισμού για την ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία των 

2 συνολικά ΚΔΤ ΑΗΗΕ είναι η εξασφάλιση των απαιτούμενων χώρων και κτιριακών υποδομών 

από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό Δήμους με προδιαγραφές οι οποίες εξασφαλίζουν 

την εύρυθμη λειτουργία των 2 ΚΔΤ. Επιπλέον, θα πρέπει οι χώροι και οι κτιριακές υποδομές 

να διατεθούν από τους Δήμους  για χρονική περίοδο 5 συνολικά ετών σε ανάδοχο εταιρία η 

οποία θα λειτουργήσει τα ΚΔΤ όπως περιγράφεται στην Ενότητα 2.2 του Παραρτήματος ΙΙ της 

πρόσκλησης, ενώ η ανάδοχος εταιρία, θα επιλεγεί κατόπιν διαγωνισμού από το συντονιστή 

του έργου LIFE RE-WEEE «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» όπως ορίζεται στο από 4/1/2016  

Συμφωνητικό Συνεργασίας στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος μεταξύ του Συντονιστή 

Δικαιούχου «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» και του Πράσινου Ταμείου. Οι τεχνικές 

προδιαγραφές οι οποίες θα πρέπει εν γένει να πληρούνται, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

εύρυθμη πιλοτική λειτουργία των 2 ΚΔΤ, περιγράφονται λεπτομερώς στο τεχνικό Παράρτημα 

ΙΙ της πρόσκλησης. 

 

II. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Η παρούσα πρόσκληση δεν έχει οικονομικό αντικείμενο. Αφορά στην ανάδειξη του 

καταλληλότερου Δήμου/ων ή σύμπραξης Δήμων, στους οποίους θα διαμορφωθούν και 

λειτουργήσουν πιλοτικά τα 2 ΚΔΤ ΑΗΗΕ. 
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III. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ  

Επιλέξιμες είναι οι προτάσεις οι οποίες πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές 

καταγράφονται λεπτομερώς στο Παράρτημα ΙΙ της πρόσκλησης και πληρούν τα ελάχιστα 

βασικά κριτήρια του Παραρτήματος Ι. 

  

 

IV. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η Δευτέρα 10 Απριλίου 2017 

και ώρα 15.00. 

Οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι, μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους είτε μέσω των 

εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους στα γραφεία του Πρασίνου Ταμείου, «Βίλα Καζούλη», 

Λεωφόρος Κηφισίας 241, ΤΚ 14561 Κηφισιά, είτε με συστημένη επιστολή ή courier στην 

παραπάνω Διεύθυνση με την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ ΠΡΩΤ…. ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ….. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

LIFE REWEEE». Στον σχετικό φάκελο θα πρέπει να περιλαμβάνεται και CD ή DVD ή USB STICK, 

όπου θα εμπεριέχονται όλα τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή (PDF) 

αποκλειστικά: 

1. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου/Δημοτικών Συμβουλίων για την υποβολή της 

συγκεκριμένης πρότασης στην οποία θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται: 

«O Δήμος μας δεσμεύεται για την παραχώρηση του χώρου, ιδιόκτητου ή μισθωμένου, 

εντός του οποίου υπάρχει κατάλληλο κτίριο στο οποίο θα λειτουργήσει το ΚΔΤ για χρονικό 

διάστημα 5 ετών και ο οποίος χώρος θα διατεθεί σε ανάδοχο εταιρία η οποία θα 

συντηρήσει και λειτουργήσει εξολοκλήρου τον εν λόγω χώρο και κτίριο. Ο Δήμος μας 

δεσμεύεται για τη διάθεση καθορισμένου ποσού, εφόσον απαιτείται, για την 

προετοιμασία του χώρου σύμφωνα με τις προδιαγραφές όπως αυτές καταγράφονται 

λεπτομερώς στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της εν λόγω «Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος» μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΚΔΤ, ήτοι την 01/01/2018.» 

2. Τοπογραφικό διάγραμμα του προτεινόμενου για τη λειτουργία του ΚΔΤ χώρου, που θα 

συνοδεύει την παραπάνω Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το διάγραμμα θα είναι 

συνταγμένο και υπογεγραμμένο από μηχανικό και θεωρημένο από την Τεχνική Υπηρεσία 

του Δήμου, με πλήρη αποτύπωση του χώρου, τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης και όρους 

και περιορισμούς δόμησης. Ενδεικτικά και προς διευκόλυνση των δήμων τα περιεχόμενα 

του διαγράμματος μπορούν να ακολουθούν τα αντίστοιχα υποδείγματα τα  οποία 

αναρτήθηκαν  στην ιστοσελίδα του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

3. Άδεια δόμησης του κτιρίου εντός του προτεινόμενου οικοπέδου/γηπέδου, η οποία δεν 

έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί. 

Στην περίπτωση που για την υποβολή της πρότασης υπάρχει πρόθεση να 

συμμετάσχουν 2 ή περισσότεροι Δήμοι ως σύμπραξη, προκειμένου να μισθώσουν χώρο 

με τις κατάλληλες προδιαγραφές προκειμένου να λειτουργήσει εντός αυτού το ΚΔΤ, 

τότε πλέον των αποφάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων από κάθε Δήμο ξεχωριστά, η 

υποβολή της πρότασης θα πρέπει να γίνει από νόμιμο εκπρόσωπο αυτών και θα πρέπει 

να αποδεικνύεται εγγράφως η σύμπραξη των Δήμων για την υποβολή της πρότασης. 

Στις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων θα πρέπει να αναγράφονται κάτ. ελάχιστον 

τα ακόλουθα: 

«O Δήμος μας συμπράττει με τους Δήμους……… και προβαίνει στη μίσθωση ή 

παραχώρηση χώρου μαζί με τους εν λόγω Δήμους, προβαίνοντας σε ορισμό νόμιμου 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=iuhTBaMsWC8%3d&tabid=777&language=el-GR
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εκπροσώπου, προκειμένου να λειτουργήσει το ΚΔΤ πιλοτικά για χρονικό διάστημα 5 ετών 

στον συμφωνηθέντα από τη σύμπραξη Δήμων χώρο. Ο νόμιμος εκπρόσωπός μας, 

εξουσιοδοτείται να προβεί στην υποβολή πρότασης στα πλαίσια της  παρούσας 

«Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος». 

4. Προσύμφωνο μεταξύ του Δήμου και του ιδιοκτήτη, στην περίπτωση μίσθωσης χώρου 

και κτιρίου, για τη δέσμευση του κτιρίου και για τη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη για τη 

συγκεκριμένη χρήση, υπό τον όρο της επιλογής του Δήμου για την λειτουργία του 

σχετικού κέντρου. 

5. Φωτογραφικό υλικό: Tουλάχιστον 4 φωτογραφίες για κάθε περίπτωση τόσο του 

προτεινόμενου για τη λειτουργία του ΚΔΤ χώρου, του υπάρχοντος κτιρίου (εσωτερική 

και εξωτερική όψη) καθώς και του χώρου πρόσβασης και σύνδεσης με το υφιστάμενο 

οδικό δίκτυο. 

 
V. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ/ΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΤΑ 2 ΚΔΤ 

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή 

Αξιολόγησης, η οποία θα συγκροτηθεί με σχετική Απόφαση του Δ.Σ. του Πρασίνου Ταμείου και 

η οποία θα αξιολογήσει τους προς επιλογή Δήμους, προκειμένου το Δ.Σ. να λάβει την τελική 

απόφαση επιλογής. Η διαδικασία αξιολόγησης θα αποτελείται από δύο φάσεις.  

Στην πρώτη φάση η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει σε έλεγχο πληρότητας των 

προτάσεων και των υποβληθέντων δικαιολογητικών ως προς τα κριτήρια 1, 2, 3.1i, 3.1ii και 3.2 

που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και καταρτίζει κατάλογο, με τους Δήμους, που δεν 

συμμετέχουν στην δεύτερη φάση καθώς και με αυτούς που συμμετέχουν. Οι Δήμοι, που δεν 

θα συμμετέχουν στην επόμενη φάση, ενημερώνονται μέσω Email αλλά και τηλεφωνικώς από 

το Πράσινο Ταμείο εντός χρονικού διαστήματος 10 ημερών από τη λήξη υποβολής των 

δικαιολογητικών. Τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης αναρτώνται στον ιστόχωρο του 

Πράσινου Ταμείου εντός χρονικού διαστήματος 20 ημερών από τη λήξη υποβολής των 

δικαιολογητικών. Οι μη επιλεχθέντες για τη δεύτερη φάση Δήμοι μπορούν να υποβάλλουν 

ένσταση επί των αποτελεσμάτων εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημέρα ανάρτησης των 

αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου. Η ένσταση υποβάλλεται στη 

διεύθυνση υποβολής των δικαιολογητικών, εγγράφως από τον/τους υποψηφίους, μόνο για 

ελλιπή δικαιολογητικά. Οι ενστάσεις θα εξετάζονται από το ΔΣ του Πράσινου Ταμείου, μετά 

από σχετική εισήγηση της  αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης. 

Στην δεύτερη φάση η αρμόδια Επιτροπή, καλεί τους Δήμους, που συμμετέχουν στην 

δεύτερη φάση να υποβάλλουν εμπεριστατωμένη τεχνική έκθεση εξουσιοδοτημένου 

μηχανικού ή της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου/ων ύστερα από αυτοψία, στην οποία θα 

καταγράφεται η συμφωνία τόσο του οικοπέδου όσο και του υπάρχοντος κτιρίου με τις 

προδιαγραφές όπως εκείνες καταγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας και 

συνοπτικά στο Παράρτημα Ι (Κριτήρια: 3.3-3.9, 4, 5 (5.1-5.20), 6 (6.1-6.3)) της πρόσκλησης, 

προκειμένου να αξιολογηθούν και να βαθμολογηθούν ανά κριτήριο σύμφωνα με τα όσα 

ορίζονται στο Παράρτημα Ι. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στην 

επιτροπή αξιολόγησης εντύπως σε χρονικό διάστημα 30 ημερών από την ημέρα ειδοποίησης 

των  Δήμων  που συμμετέχουν στην δεύτερη φάση, ενώ μπορούν να κατατεθούν και στην 

πρώτη φάση του διαγωνισμού ως επιπλέον δικαιολογητικά. Στη συνέχεια, η αρμόδια 

Επιτροπή θα καταρτίσει πίνακα με σειρά προτεραιότητας με βάση τις βαθμολογίες που 

σημειώνουν οι Δήμοι στη φάση αξιολόγησης των επιμέρους κριτηρίων και θα καταρτίσει 

σχετικούς πίνακες. Τα επιμέρους κριτήρια 3.3-3.9 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι αποτελούν 
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«Aπαραίτητα Κριτήρια Επιλογής» για τη δεύτερη φάση του διαγωνισμού τα οποία 

αξιολογούνται από την Επιτροπή μόνο κατά τη δεύτερη φάση και αιτιολογούνται  μέσω της ως 

άνω αναφερόμενης τεχνικής έκθεσης η οποία θα κατατεθεί από τους συμμετέχοντες Δήμους. 

Στην περίπτωση που ένα από αυτά τα κριτήρια δεν πληρείται, η τελική βαθμολογία του/των 

Δήμων και στα υπόλοιπα κριτήρια ορίζεται η μηδενική. Επί τη βάσει των σχετικών πινάκων 

συντάσσεται πρακτικό αξιολόγησης με πλήρη, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία σε 

σχέση με τη σειρά κατάταξης των Δήμων για κάθε Περιφέρεια το οποίο διαβιβάζεται προς το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Πρασίνου Ταμείου για την έγκρισή του με τη λήψη σχετικής 

απόφασης. 

 

VI. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Οι δικαιούχοι θα πρέπει ιδίως: 

 Να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση του έργου. 

 Να τηρούν τις αρχές της οικονομικής αποτελεσματικότητας, της χρηστής 

δημοσιονομικής διαχείρισης και της διαφάνειας. 

 Να αποδέχονται την δημοσιοποίηση των στοιχείων του Δικαιούχου,  καθώς και του 

ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης. 

 Να διαθέτουν, εφόσον τους ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των Έργων και 

για όσο χρόνο ο Δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, 

δικαιολογητικά και στοιχεία του Έργου, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Πράσινου 

Ταμείου και σε όλα τα αρμόδια εθνικά ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας. 

 Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, και να 

διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά τον 

επιλεγμένο χώρο, εφόσον ζητηθούν. 

 
 
VII.  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται αναρτημένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.prasinotameio.gr, στην οποία ανακοινώνεται κάθε σχετική πληροφορία και αποτελεί το 

κύριο εργαλείο επικοινωνίας του Πράσινου Ταμείου με τους ενδιαφερομένους. Για περαιτέρω 

πληροφορίες-διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τους κ. Γ. Ξύδη 

και κ. Α. Σωτηρόπουλο στο τηλ. 2105241903 (εσωτ. 119, 130) και στα Εmail: 

Gxydis@prasinotameio.gr  και  Asotiropoulos@prasinotameio.gr.  

      

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στον ιστόχωρο του Πρασίνου Ταμείου 

(www.prasinotameio.gr) και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (http://ypeka.gr/). 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ  

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ 

http://www.prasinotameio.gr/
mailto:Asotiropoulos@prasinotameio.gr
http://www.prasinotameio.gr/
http://ypeka.gr/

