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ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 

 

Μεταξύ 

 

Των  Δήμων 

Διονύσου και Κηφισιάς,  

για την ανάπτυξη του έργου του Κέντρου Διαλογής Ταξινόμησης (ΚΔΤ) αποβλήτων 

Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) Διονύσου – Κηφισιάς, στο πλαίσιο 

υλοποίησης του έργου LIFE 14 ENV/GR/000858 με τίτλο: “Ανάπτυξη και επίδειξη 

μοντέλων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και 

Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)” (LIFE RE-WEEE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγ. Στέφανος, Ιούνιος  2017 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ (ΚΔΤ) ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ) ΔΙΟΝΥΣΟΥ-ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE 14 ENV/GR/000858 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ)” (LIFE RE-WEEE)  

 

Στον Άγιο Στέφανο, σήμερα …/…/2017 ημέρα …………………, μεταξύ των παρακάτω 

συμβαλλομένων οι οποίοι αποκαλούνται συνολικά ως «φορείς-εταίροι» :  

1.  Ο Δήμος Διονύσου  που εδρεύει στη ……………………………. και εκπροσωπείται κατά νόμο από 

τον …………………………….., …(ιδιότητα)………., σύμφωνα με την απόφαση του ……………………………… με 

αριθμό ……../201..,  η οποία εκδόθηκε με την αυξημένη πλειοψηφία που προβλέπεται από τις 

σχετικές διατάξεις (1ος συμβαλλόμενος)  

2. Ο Δήμος Κηφισιάς  που εδρεύει στη ……………………………. και εκπροσωπείται κατά νόμο από τον 

…………………………….., …(ιδιότητα)………., σύμφωνα με την απόφαση του ……………………………… με 

αριθμό ……../201..,  η οποία εκδόθηκε με την αυξημένη πλειοψηφία που προβλέπεται από τις 

σχετικές διατάξεις (2ος συμβαλλόμενος) 

 

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω 

διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά : 

 

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 

με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005), 

2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010) και ειδικότερα το άρθρο 100  αυτού.  

3. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014 

4. 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,  

5. 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» 
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(ΥΟΔΔ 94/11−4−2011), όπως ισχύει» (ΦΕΚ31/ΥΟΔΔ/27-1-2012), Κηφισιά, 20/02/2017 Αριθ. Πρωτ. : 

784 2  

6. 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),  

7. 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.»,  

8.  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,  

9. 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,  

10. 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,  

11. 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 3 των 

νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών» όπως ισχύει με το Π.Δ.8-7-09 (ΦΕΚ 365Β’/29-

7-2009)  

12. 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,  
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13. 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,  

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

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

συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/EOK,  

16. 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,  

17. Το από 4/1/2016 Συμφωνητικό Συνεργασίας στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος μεταξύ του 

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

18. 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  παρακολούθηση του 

αποτυπώματος άνθρακα του Έργου,  

19. 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 



5 

 

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. 

20. Την με αρ. πρωτ. 784/20-2-2017 Πρόσκληση του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με θέμα: 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) 

21. Τις διατάξεις του Νόμου 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει. 

22. Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Αριθ. Η.Π. 50910/2727/2003 «Μέτρα και όροι για την διαχείριση των 

στερεών αποβλήτων» Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» (Β΄ 1909), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

23. Το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ Α’24). Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 

2008/98/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με Οδηγία 2008/98/ΕΚ – 

Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει.  

24.  Την Π.Υ.Σ. 49/2015 (ΦΕΚ174/2015) «Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης 

Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων που 

κυρώθηκαν με την 51373/4684/ 25−11−2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 

4342/2015»  

25. Το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής  

26. Τα Τοπικά σχέδια Διαχείρισης των Δήμων Διονύσου και Κηφισιάς. 

27. Το άρθρο 84 Ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων 

Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις», 

όπου ορίζονται τα εξής:« Άρθρο 84 Χρήση στρατιωτικών ακινήτων από ΟΤΑ. Ακίνητα ιδιοκτησίας 

του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, του Ταμείου Εθνικού Στόλου και του Ταμείου Αεροπορικής Άμυνας 

μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του κάθε Ταμείου να παραχωρούνται κατά χρήση 

στο Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ιδίως στους οργανισμούς τοπικής 

αυτοδιοίκησης, εφόσον τα ακίνητα αυτά δεν είναι αναγκαία για τις Ένοπλες Δυνάμεις και με την 

παραχώρηση της χρήσης εξυπηρετούνται λόγοι γενικού συμφέροντος. Η παραχώρηση της 

χρήσης μπορεί να γίνεται χωρίς αντάλλαγμα. Με την κατά το πρώτο εδάφιο απόφαση 

καθορίζονται τυχόν πρόσθετοι όροι υπό τους οποίους τελεί η παραχώρηση, η οποία μπορεί να 

ανακληθεί εφόσον αρθούν οι λόγοι που την επέβαλαν. Στη ρύθμιση των προηγούμενων εδαφίων 

δεν εμπίπτουν τα ακίνητα που ανήκουν στο πεδίο προστασίας του άρθρου 109 του Συντάγματος» 

28. Την με αρ. πρωτ. 784/20-2-2017 Πρόσκληση του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: 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), 
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29. Την  υπ΄αρθμ. 203/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς και  

30. Την  υπ΄αρθμ. 87/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου. 

31. Την από κοινού ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ ΠΡΩΤ.:784  ΚΑΙ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  20/02/2017 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE REWEEE» με αρ. Πρωτ.: 

13490/9-5-2017 Δήμου Διονύσου και με αρ. Πρωτ.: 20652/9-5-2017 Δήμου Κηφισιάς 

32. Το  1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ με ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση 

προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη των δύο 

Δήμων στους οποίους θα λειτουργήσουν τα 2 Κέντρα Διαλογής Ταξινόμησης (ΚΔΤ) αποβλήτων 

Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στις ευρύτερες περιοχές της Αθήνας και της 

Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE 14 ENV/GR/000858 με τίτλο: “Ανάπτυξη και 

επίδειξη μοντέλων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 

Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)” (LIFE RE-WEEE) 

33. Την αριθμ. ………………… με ΑΔΑ …………………… απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Διονύσου με την οποία εγκρίνεται το σχέδιο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, η 

σκοπιμότητα αυτής, και εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος  για την υπογραφή της. 

34. Την αριθμ. ………………… με ΑΔΑ …………………… απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Κηφισιάς με την οποία εγκρίνεται το σχέδιο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, η 

σκοπιμότητα αυτής, και εξουσιοδοτείται η Δήμαρχος  για την υπογραφή της. 

 

συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η Παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει: 

• Προοίμιο-Γενική Περιγραφή 

• Σκοπός της Προγραμματικής Σύμβασης 

• Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης 

• Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Συμβαλλομένων 

• Οικονομικό Αντικείμενο  

• Διάρκεια Ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης 

• Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης 

• Αντισυμβατική Συμπεριφορά – Συνέπειες 

• Ευθύνη Φορέων 

• Εκπροσώπηση 

• Επίλυση Διαφορών 

• Μεταφορά / Απασχόληση Προσωπικού – Χρήση Υποδομών 

• Ειδικοί Όροι 

• Τελικές Διατάξεις 

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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ΑΡΘΡΟ 2 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ-ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

2.1 Η υλοποίηση του έργου του Κέντρου Διαλογής Ταξινόμησης (ΚΔΤ) αποβλήτων Ηλεκτρικού 

και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) Δήμων  Διονύσου- Κηφισιάς, στο πλαίσιο υλοποίησης 

του έργου LIFE 14 ENV/GR/000858 με τίτλο: “Ανάπτυξη και επίδειξη μοντέλων πρόληψης και 

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

RE-WEEE) της με αρ. πρωτ. 784/20-2-2017 Πρόσκλησης του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

Η εν λόγω Προγραμματική Σύμβαση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του φακέλου της Πρότασης που 

υποβάλλουν από κοινού οι Δήμοι Διονύσου και Κηφισιάς,  στη Πρόσκληση την με αρ. πρωτ. 784/20-2-

2017 του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: 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), όπου το Πράσινο Ταμείο προτίθεται να χρηματοδοτήσει τον 

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.  

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι  : 

� Η από κοινού υποβολή πρότασης για την υλοποίηση του έργου του Κέντρου Διαλογής 

Ταξινόμησης (ΚΔΤ) αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) Δήμων  

Διονύσου- Κηφισιάς, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE 14 ENV/GR/000858 με τίτλο: 

“Ανάπτυξη και επίδειξη μοντέλων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού 

και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)” (LIFE RE-WEEE) της με αρ. πρωτ. 784/20-2-2017 

Πρόσκλησης του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ  

� Η Εφαρμογή Νέων Ρευμάτων Χωριστής Συλλογής Αστικών Στερεών Αποβλήτων 

Ηλεκτρικού και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 

Έμμεσα η παρούσα  Προγραμματική συμβάλλει στην εφαρμογή τόσο των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης 

Απορριμμάτων που εκπονήθηκαν από τους Δήμους κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ. πρ. οικ.72648/07-04-2015 

Επιστολής της Περιφέρειας Αττικής (Γραφείο Περιφερειάρχη), όσο και στη διαδικασία υλοποίησης του 

νέου συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική και του νέου Εθνικού Σχεδίου 

Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΕΣΔΑ). 

Ειδικότερα, η Παρούσα Προγραμματική Σύμβαση εντάσσεται στη νέα πολιτική διαχείρισης αποβλήτων 

που διαγράφεται τόσο σε εθνικό όσο και περιφερειακό επίπεδο και έχει ως κύριο στόχο η διαχείριση του 

μεγαλύτερου μέρους των αποβλήτων να γίνεται στο επίπεδο του Δήμου (ή μιας διαδημοτικής 

συνεργασίας), αποκεντρωμένα, με συνέπεια τη δραστική μείωση των αποβλήτων που παραμένουν σε 

σύμμεικτη μορφή και οδηγούνται σε επεξεργασία και σε τελική διάθεση.  

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της βέλτιστης μεθόδου διαχείρισης των αποβλήτων, οι Δήμοι Διονύσου 

και Κηφισιάς προωθούν τη Διαδημοτική συνεργασία για την ανάπτυξη ενός Πιλοτικού Κέντρου Διαλογής 
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Ταξινόμησης (ΚΔΤ) αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) Δήμων Διονύσου και 

Κηφισιάς, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου LIFE: ¨Ανάπτυξη και επίδειξη μοντέλων 

πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) – 

LIFE RE-WEEE¨ (Κωδικός έργου LIFE 14 ENV/GR/000858)» της με αρ. πρωτ. 784/20- 02-2017 Πρόσκλησης 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, ΥΠΕΝ. Με σκοπό την αντιμετώπιση, συνεργατικά, ομοειδών προβλημάτων και 

προσκλήσεων, τη δημιουργία κοινών λύσεων, τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και μέσων, 

την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, οι Δήμοι Διονύσου και Κηφισιάς, σχεδιάζουν να υποβάλλουν στο 

πλαίσιο της της με αρ. πρωτ. 784/20- 02-2017 Πρόσκλησης ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, ΥΠΕΝ κοινή πρόταση για : 

• την ανάπτυξη Πιλοτικού Κέντρου Διαλογής Ταξινόμησης (ΚΔΤ) αποβλήτων Ηλεκτρικού και 

Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) Δήμων Διονύσου και Κηφισιάς, καθώς, και 

• την εφαρμογή δράσεων χωριστής συλλογής αστικών στερεών αποβλήτων Ηλεκτρικού και 

Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 

Με την κοινή πρόταση διασφαλίζεται η μέγιστη εξοικονόμηση πόρων, προωθούνται λύσεις επιστημονικά 

και πρακτικά εφαρμόσιμες και ενδεδειγμένες, χαμηλού κόστους, ενώ μειώνονται οι κίνδυνοι μη 

βιωσιμότητας του έργου. Το προτεινόμενο έργο λαμβάνει υπόψη του το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, 

τον υφιστάμενο ΠΕΣΔΑ Αττικής, το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, το Εθνικό Σχέδιο 

Πρόληψης Αποβλήτων ενώ ταυτόχρονα συνεκτιμά όλες τις θεσμικές εξελίξεις σε επίπεδο ευρωπαϊκό και 

εθνικό, όπως η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία. 

 

2. Κύριος του Έργου είναι 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. Για την υλοποίηση του εν λόγω 

έργου απαιτείται ο σχεδιασμός, ανάπτυξη και λειτουργία σε πιλοτική κλίμακα συνολικά 2 

ΚΔΤ (1 στην Περιφέρεια Αττικής (EL30)) και 1 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

(EL52)) με στόχο την επίτευξη της επαναχρησιμοποίησης των ΑΗΗΕ στο μέγιστο δυνατό 

βαθμό, προσφέροντας μια νέα βιώσιμη εναλλακτική προσέγγιση στη διαχείρισή τους. Στους 

Δήμους που θα φιλοξενήσουν τα ΚΔΤ ή στους όμορους Δήμους θα πραγματοποιηθούν έξι 

εκδηλώσεις προώθησης και επισκευής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, εκ των 

οποίων οι τέσσερις θα λάβουν χώρα στην Αθήνα και οι δύο στη Θεσσαλονίκη. Η εν λόγω 

δράση, θα υλοποιηθεί με τη διεξαγωγή του σχετικού διαγωνισμού για την ανάδειξη των 2 

Δήμων ή συμπράξεων Δήμων στους οποίους θα λειτουργήσουν πιλοτικά τα 2 ΚΔΤ και ο 

οποίος θα διεξαχθεί από το ΠΤ υπό την ιδιότητά του ως συνδικαιούχου του Προγράμματος. 

3. Δικαιούχος του Έργου (Κύριος Δικαιούχος) είναι Το Πράσινο Ταμείο για τα πρώτα πέντε 

έτη και σε ότι αφορά την εξασφάλιση της κτιριακής υποδομής με προδιαγραφές οι οποίες 

εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Διαλογής Ταξινόμησης (ΚΔΤ) 

αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) Δήμων Διονύσου και 

Κηφισιάς, μετά το πέρας της 5ετίας είναι οι Δήμοι Διονύσου-Κηφισιάς, οι οποίοι και 

προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες για την υποβολή της πρότασης για την υλοποίηση 

του εν λόγω έργου. Συγκεκριμένα: 

Α. Μετά το πέρας της 5ετίας, ο εξοπλισμός θα μεταβιβαστεί από το Πράσινο Ταμείο στους αναδειχθέντες 

Δήμους, εφόσον αυτό προκύπτει από αξιολόγηση της ορθής χρήσης και συντήρησης του εξοπλισμού, με 

βάση κατάλληλων δεικτών αξιολόγησης, καθ’ όλη τη διάρκεια του Έργου, ήτοι  στη σύμπραξη των δύο 

συμβαλλόμενων Δήμων, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα προγραμματική σύμβαση οπόταν και θα 

καθοριστεί λειτουργικά, οργανωτικά και διοικητικά μεταγενέστερα της έγκρισης της Πράξης βάσει του 

ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου 
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Β. Η ορθή λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού, είναι ευθύνη των Δήμων στους οποίους θα 

παραχωρηθεί ο εξοπλισμός και οι οποίοι δύναται να την αναθέσουν στην ανάδοχο εταιρία η οποία θα 

λειτουργήσει το αντίστοιχο ΚΔΤ. Την λειτουργία του κάθε ΚΔΤ σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην από 

1.12.2015 σύμβαση χρηματοδότησης (Grant Agreement) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 

«ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.», θα αναλάβει ανάδοχος εταιρεία, η οποία θα επιλεγεί βάσει 

διαγωνιστικής διαδικασίας που θα οργανώσει και υλοποιήσει η «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.». Η 

ανάδοχος εταιρεία, η οποία θα παρέχει την τεχνογνωσία και το προσωπικό για την ορθή λειτουργία του 

κάθε ΚΔΤ, θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε μονάδα προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση. Η ανάδοχος 

εταιρεία θα υπογράψει σύμβαση συνεργασίας με τους Δήμους που παρέχουν τον χώρο για την 

λειτουργία των 2 ΚΔΤ. Η σύμβαση προβλέπεται να ισχύει για 1,5 έτος, ήτοι από την έναρξη λειτουργίας 

του κάθε ΚΔΤ μέχρι τη λήξη του έργου “LIFE RE-WEEE”, με υποχρέωση επέκτασης 3,5 έτη για την 

εξασφάλιση της «After Life» λειτουργίας των 2 ΚΔΤ (σύνολο 5 έτη) 

 

Φορέας Λειτουργίας του έργου Κέντρου Διαλογής Ταξινόμησης (ΚΔΤ) αποβλήτων Ηλεκτρικού και 

Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) Δήμων Διονύσου και Κηφισιάς, είναι Το Πράσινο Ταμείο για τα 

πρώτα πέντε έτη και στη συνέχεια η σύμπραξη των δύο συμβαλλόμενων Δήμων, όπως αυτή ορίζεται 

στην παρούσα προγραμματική σύμβαση και θα καθοριστεί λειτουργικά, οργανωτικά και διοικητικά 

μεταγενέστερα της ολοκλήρωσης της Πράξης βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. 

Δικαιούχοι και Διαχειριστές των επιμέρους Δράσεων εφαρμογής δράσεων χωριστής συλλογής ΑΣΑ 

Ηλεκτρικού και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) είναι αντιστοίχως το Πράσινο Ταμείο για τα πρώτα 

πέντε έτη και στη συνέχεια η σύμπραξη των δύο συμβαλλόμενων Δήμων, όπως αυτή ορίζεται στην 

παρούσα προγραμματική σύμβαση και θα καθοριστεί λειτουργικά, οργανωτικά και διοικητικά 

μεταγενέστερα της ολοκλήρωσης της Πράξης βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1. Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η ανάπτυξη ΕΝΟΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ (ΚΔΤ) ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ) ΔΗΜΩΝ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE: ¨ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ 

ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ) – LIFE RE-WEEE¨ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ LIFE 14 

ENV/GR/000858)» ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 784/20- 02-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΤΑΜΕΙΟΥ, ΥΠΕΝ. 

4.2. Η Μονάδα αφορά στις κάτωθι διαδικασίες και στα εξής επιμέρους έργα : 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ: Η με αρ. πρωτ. 784/20-2-2017 Πρόσκληση του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 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. 

Α’ φάση : 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 
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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. 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.  

Στο πλαίσιο  της διερεύνησης  και εξεύρεσης κατάλληλου χώρου για την υλοποίηση της  υπερτοπικής 

περιβαλλοντικής πρότασης, ο Δήμος Διονύσου απευθύνθηκε στο ΥΕΘΑ για την παραχώρηση τυχόν 

διαθέσιμου κτιρίου, που πληροί τις προδιαγραφές του έργου, στο ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ - 

651η ΑΒΥΠ, με το υπ΄αρ. Πρωτ.: 9175/31-3-2017 Αίτημα του Δήμου Διονύσου με Θέμα: «Παραχώρηση 

στεγασμένου χώρου εντός ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ - 651η ΑΒΥΠ, 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)» με επιτυχή κατάληξη. 

Οι Δήμοι Διονύσου και Κηφισιάς υπέβαλαν από κοινού ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ ΠΡΩΤ.:784  ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  20/02/2017 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ LIFE REWEEE με αρ. Πρωτ.: 13490/9-5-2017 Δήμου Διονύσου και με αρ. Πρωτ.: 20652/9-5-2017 

Δήμου Κηφισιάς στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ. 

Σύμφωνα με το 1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ με ΘΕΜΑ: 

Αξιολόγηση προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη των 

δύο Δήμων στους οποίους θα λειτουργήσουν τα 2 Κέντρα Διαλογής Ταξινόμησης (ΚΔΤ) αποβλήτων 

Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στις ευρύτερες περιοχές της Αθήνας και της 

Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE 14 ENV/GR/000858 με τίτλο: “Ανάπτυξη και 

επίδειξη μοντέλων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 

Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)” (LIFE RE-WEEE) και κατόπιν της θετικής αξιολόγησης στην α’  φάση της διαδικασίας 

επιλογής,  η επιτροπή αξιολόγησης του Πράσινου Ταμείου λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα, ήτοι: α) το 

χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να υλοποιηθεί το έργο LIFE RE-WEEE β) το γεγονός ότι για την 

υλοποίηση του Προγράμματος σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην από 1.12.2015 σύμβαση 

χρηματοδότησης του έργου απαιτείται η επιλογή ενός Δήμου από την Περιφέρεια Αττικής (ΕL30) γ) την 

μη υποβολή προτάσεων από άλλους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής πλην της κοινής πρότασης των 

Δήμων Κηφισιάς-Διονύσου και δ) την ιδιαιτερότητα του προτεινόμενου χώρου, δεδομένου ότι πρόκειται 

για κτιριακή υποδομή εντός στρατοπέδου, με συνέπεια να απαιτείται η παραχώρηση της χρήσης της από 

το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αποφάσισε ότι η σύμπραξη των Δήμων Κηφισιάς-Διονύσου δύναται να 

συμμετέχει στην επόμενη φάση υπό τον όρο ότι πέραν των δικαιολογητικών που προβλέπονται να 

υποβληθούν στην δεύτερη φάση της διαδικασίας ανάδειξης, θα πρέπει να προσκομιστούν, η σχετική 

πράξη της αρμόδιας Υπηρεσίας, με την οποία θα βεβαιώνεται η συναίνεσή της για την παραχώρηση 

χρήσης της κτιριακής εγκατάστασης εντός του χώρου, για τους σκοπούς υλοποίησης του έργου LIFE RE-

WEEE και το χρονοδιάγραμμα έκδοσης της πράξης παραχώρησης εντός του χρονικού πλαισίου, όπως 

αυτό ορίζεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς και φωτογραφικό υλικό στο οποίο θα 

απεικονίζεται ο χώρος πρόσβασης και σύνδεσης με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο.  

Κατόπιν τούτου, ο Δήμος Διονύσου προέβη σε επανάληψη του Αιτήματος παραχώρησης προς το Ταμείο 

Εθνικής Άμυνας με αρ. Πρωτ.: 16414/02-6-2017, με θέμα: «Παραχώρηση στεγασμένου χώρου εντός 
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ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ - 651η ΑΒΥΠ, 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)». 

Οι Συνδικαιούχοι Δήμοι Διονύσου και Κηφισιάς θα μετέχουν  σε ίσα μερίδια σε ότι αφορά την καταβολή 

τυχόν αντιτίμου για την εξασφάλιση του χώρου.   

Β’ φάση : 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. 

Τα 2 ΚΔΤ κατατάσσονται στην Ομάδα 4 «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών» (α/α 9γ) της ανωτέρω 

Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β΄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», όπως 

τροποποιήθηκε και ανακωδικοποιήθηκε με την Υ.Α. 37674 (ΦΕΚ Β’ 2471/10-08-2016) . Η δυναμικότητα 

των ΚΔΤ που θα λειτουργήσουν στην Περιφέρεια Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα, στα 

πλαίσια υλοποίησης του Έργου “LIFE RE-WEEE” τα εντάσσει στην υποκατηγορία Β εντός ορίων οικισμού, 

με αποθηκευτική ικανότητα Q < 200 τόνους. 

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE RE-WEEE προβλέπεται η πιλοτική λειτουργία 

των ΚΔΤ των παρακάτω κατηγοριών, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ της Κ.Υ.Α. Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 

(ενότητα «2.2 Όροι και Ορισμοί»): Κατηγορία 5: Μικρού μεγέθους εξοπλισμός (π.χ. ηλεκτρικές σκούπες, 

ηλεκτρικά σίδερα, ραδιόφωνα, βιντεοκάμερες, εξοπλισμός αναπαραγωγής και ηχογράφησης ήχου και 

εικόνας). Κατηγορία 6: Μικρού μεγέθους εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (π.χ. κινητά 

τηλέφωνα, εκτυπωτές, τηλέφωνα, υπολογιστές). 

Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμου, σύμφωνα με την Ενότητα 2.5 «Βασικές απαιτούμενες 

Υποδομές», υπενθυμίζεται ότι οι εργασίες που θα λάβουν χώρα στα ΚΔΤ θα εκτελούνται από ανάδοχο 

εταιρεία, η οποία θα επιλεγεί κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας που θα διεξάγει η «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.». Οι βασικές εργασίες που θα λαμβάνουν χώρα εντός του ΚΔΤ είναι οι εξής: 

• Παραλαβή – ζύγιση, 

• Χειρισμός ΑΗΗΕ - Φόρτωση / εκφόρτωση, 

• Ταξινόμηση ανά κατηγορία ΑΗΗΕ, 

• Αρχικός έλεγχος, 

• Διαλογή ΑΗΗΕ προς ανακύκλωση & προς προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, 

• Προκαταρκτική Αποθήκευση, 

• Συλλογή ΑΗΗΕ. 

Ως επιπλέον εργασίες του ΚΔΤ, ενδείκνυνται να είναι οι ακόλουθες: 
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• Ενημέρωση στον πολίτη, 

• Σημείο συνάντησης ανταλλαγής συσκευών (πλατφόρμα). 

Όλες οι προαναφερθείσες εργασίες θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης 

νομοθεσίας, αλλά και ειδικότερα σύμφωνα με τις προδιαγραφές «Τεύχος προδιαγραφών διαχείρισης για 

τις δραστηριότητες της συλλογής, μεταφοράς, διαλογής/ταξινόμησης, προσωρινής αποθήκευσης των 

ΑΗΗΕ», που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του Έργου “LIFE RE-WEEE”. 

4.3 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  παρακολούθηση του αποτυπώματος άνθρακα του Έργου 

4.4 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, 
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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. 

 

ΑΡΘΡΟ 5                                                                                                                     

  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι συμβαλλόμενοι Φορείς-Εταίροι αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 

5.1.Ο Φορέας Α, Δήμος Διονύσου: 

• Να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ωρίμανση του φακέλου του έργου, στην 

προετοιμασία των διοικητικών εγγράφων, στην σύνταξη και υποβολή ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ ΠΡΩΤ.:784  ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  20/02/2017 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE REWEEE με τα συνημμένα αυτής, στο πλαίσιο της α’ 

φάσης αξιολόγησης των δυνητικών δικαιούχων του έργου για την ανάπτυξη του Πιλοτικού 

Κέντρου Διαλογής Ταξινόμησης (ΚΔΤ) αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού 

(ΑΗΗΕ) στην Αττική, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου LIFE: «Ανάπτυξη και 

επίδειξη μοντέλων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και 

Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) – LIFE RE-WEEE¨ (Κωδικός έργου LIFE 14 ENV/GR/000858)» 

της με αρ. πρωτ. 784/20- 02-2017 Πρόσκλησης ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, ΥΠΕΝ. 

• Στη β’ φάση αξιολόγησης, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την Παραχώρηση 

στεγασμένου χώρου εντός ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ - 651η ΑΒΥΠ, 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) και να συμβάλει ώστε να υποβληθεί η από 

κοινού με τον Δήμο Κηφισιάς 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 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ ΠΡΩΤ.:784  ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  20/02/2017 του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 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.  

• Να εκτελέσει όλα τα συνωδά έργα : 

- Κατασκευή Ειδικής διαδρομής και σύνδεσης με υφιστάμενο οδικό δίκτυο για την  

Προσβασιμότητα οχημάτων – φορτηγών 

- Σύνδεση με ΟΚΩ (ηλεκτρισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης) και τα συνωδά έργα αυτής 

(μελέτες ωρίμανσης και κατασκευή) που κρίνονται απαραίτητα για τις συνδέσεις. 

• Να ενεργεί ως συνδικαιούχος της Πράξης και ως φορέας Λειτουργίας του έργου Κέντρου 

Διαλογής Ταξινόμησης (ΚΔΤ) αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 

Δήμων Διονύσου και Κηφισιάς, για την ανάπτυξη του Πιλοτικού Κέντρου Διαλογής Ταξινόμησης 

(ΚΔΤ) αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στην Αττική, στο πλαίσιο 

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

επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) – LIFE 

RE-WEEE¨ (Κωδικός έργου LIFE 14 ENV/GR/000858)» 
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• Να παρακολουθεί  την ορθή λειτουργίας και συντήρηση του εξοπλισμού και να συνεργάζεται με 

την ανάδοχο εταιρία η οποία θα λειτουργήσει το αντίστοιχο ΚΔΤ. Την λειτουργία του κάθε ΚΔΤ 

σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην από 1.12.2015 σύμβαση χρηματοδότησης (Grant 

Agreement) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.», θα 

αναλάβει ανάδοχος εταιρεία, η οποία θα επιλεγεί βάσει διαγωνιστικής διαδικασίας που θα 

οργανώσει και υλοποιήσει η «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.». Η ανάδοχος εταιρεία, η οποία θα 

παρέχει την τεχνογνωσία και το προσωπικό για την ορθή λειτουργία του κάθε ΚΔΤ, θα πρέπει να 

έχει πρόσβαση σε μονάδα προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση. Η ανάδοχος εταιρεία θα 

υπογράψει σύμβαση συνεργασίας με τους Δήμους που παρέχουν τον χώρο για την λειτουργία 

των 2 ΚΔΤ. Η σύμβαση προβλέπεται να ισχύει για 1,5 έτος, ήτοι από την έναρξη λειτουργίας του 

κάθε ΚΔΤ μέχρι τη λήξη του έργου “LIFE RE-WEEE”, με υποχρέωση επέκτασης 3,5 έτη για την 

εξασφάλιση της «After Life» λειτουργίας των 2 ΚΔΤ (σύνολο 5 έτη) 

• Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την 

υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων 

στοιχείων και πληροφοριών, 

• Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα 

με το άρθρο 8 της παρούσας,  

• Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών σχετικής ειδικότητας και να διαθέσει προσωπικό 

για την υλοποίηση της Πράξης,  κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 της παρούσας. 

 

5.2. Ο Φορέας Β,  Δήμος Κηφισιάς αναλαμβάνει: 

• Στη β’ φάση αξιολόγησης, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την  προετοιμασία 

του φακέλου του έργου ώστε να υποβάλει από κοινού με τον Δήμο Διονύσου  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.  

• Να εκτελέσει το έργο διαμόρφωσης του εσωτερικού χώρου του ΚΔΤ σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ ΠΡΩΤ.:784  ΚΑΙ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  20/02/2017 του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, ενδεικτικά τα κάτωθι: 

- Επιπεδότητα δαπέδου, λεία επιφάνεια δαπέδου  

- Eξασφάλιση υδατοστεγανότητας οροφής 

- Εξασφάλιση επένδυσης στοιχειώδους θερμομόνωσης κατάλληλης για τη χρήση 

- Η/Μ εγκαταστάσεων, WC κλπ 

• Να ενεργεί ως συνδικαιούχος της Πράξης και ως φορέας Λειτουργίας του έργου Κέντρου 

Διαλογής Ταξινόμησης (ΚΔΤ) αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 

Δήμων Διονύσου και Κηφισιάς, για την ανάπτυξη του Πιλοτικού Κέντρου Διαλογής Ταξινόμησης 

(ΚΔΤ) αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στην Αττική, στο πλαίσιο 

υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου LIFE: «Ανάπτυξη και επίδειξη μοντέλων πρόληψης και 
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επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) – LIFE 

RE-WEEE¨ (Κωδικός έργου LIFE 14 ENV/GR/000858)»  

• Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την 

υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων 

στοιχείων και πληροφοριών, 

• Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα 

με το άρθρο 8 της παρούσας,  

• Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών σχετικής ειδικότητας και να διαθέσει προσωπικό 

για την υλοποίηση της Πράξης,  κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 της παρούσας 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ –ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ   

Κόστος Επένδυσης : Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των ΧΧΧΧΧ € 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  

Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΤΑΜΕΙΟΥ 

 ∆ράσεις  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

∆ράσεων  

ΜΕΛΕΤΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Κ∆Τ 

 

ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΣΥΝΟ∆ΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Κ∆Τ  
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ και 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κ∆Τ  

 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 

∆ΡΑΣΕΙΣ 
∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  

 

 

Οι προμήθειες κινητού εξοπλισμού που θα εγκριθούν και θα αποκτηθούν από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ και 

είναι συναρτώμενες με την λειτουργία της Μονάδας, μετά την ολοκλήρωση της Πράξης LIFE 14 

ENV/GR/000858 θα ανήκουν και στους δύο Δήμους και θα εξυπηρετούν κατά αποκλειστικότητα την κοινή 

λειτουργικότητα της Μονάδας. 
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ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : Το Συνολικό Κόστος λειτουργίας της Μονάδας περιλαμβάνει το Κόστος 

προσωπικού που το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ θα παραχωρήσει στην Μονάδα πλέον τα κόστη λειτουργίας 

(οργανισμοί κοινής ωφελείας, καύσιμα, συντήρηση εξοπλισμού, αγορά νέου επιπρόσθετου εξοπλισμού, 

αναλώσιμα, υπηρεσίες τρίτων προς τη μονάδα)  Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της λειτουργίας και 

συντήρησης της Μονάδας ανέρχεται στο ποσό των χχχχχ ετησίως για 5 έτη. Στη συνέχεια η σύμπραξη των 

δύο συμβαλλόμενων Δήμων, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα προγραμματική σύμβαση θα καθοριστεί 

λειτουργικά, οργανωτικά και διοικητικά μεταγενέστερα της υλοποίησης της πράξης του LIFE RE-WEEE¨ 

(Κωδικός έργου LIFE 14 ENV/GR/000858) βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Η παρούσα σύμβαση έχει ισχύ για είκοσι (20) έτη, εκ των οποίων κατά προσέγγιση τα πέντε 

(5) έτη θα αφορούν την κατασκευή και πιλοτική λειτουργία του έργου του Κέντρου Διαλογής 

Ταξινόμησης (ΚΔΤ) αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) Δήμων 

Διονύσου και Κηφισιάς, για την ανάπτυξη του Πιλοτικού Κέντρου Διαλογής Ταξινόμησης 

(ΚΔΤ) αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στην Αττική, στο 

πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου LIFE: «Ανάπτυξη και επίδειξη μοντέλων 

πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρολογικού 

Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) – LIFE RE-WEEE  ̈(Κωδικός έργου LIFE 14 ENV/GR/000858)»  και τα δέκα 

πέντε (15) έτη στη λειτουργία από τους Δήμους Διονύσου- Κηφισιάς. 

2. Κατά την διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας, ο ανάδοχος υποχρεούται στην εκπαίδευση 

του προσωπικού της Δ/νσης Καθαριότητας των Φορέων. 

3. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης και εφ’ όσον παραταθεί η υλοποίηση της πράξης από το ΠΡΑΣΙΝΟ 

ΤΑΜΕΙΟ. 

4. Δυο έτη πριν από την λήξη της παρούσας ο κάθε συμβαλλόμενος Δήμος οφείλει να 

ενημερώσει αν δεν επιθυμεί την Ανανέωση-Παράταση της Σύμβασης για μια επιπλέον 

χρονική περίοδο 10ετών από τη λήξη της ισχύουσας με τους ίδιους όρους. Σε περίπτωση 

που δεν προβεί στην ενημέρωση η σύμβαση παρατείνεται αυτομάτως.  

 

ΑΡΘΡΟ 8 

«ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ» 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

8.1. Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α 

του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία «Κοινή 

Επιτροπή Παρακολούθησης».  

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:  

• έναν (1) εκπρόσωπο του ΦΟΡΕΑ Α, ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής, με τον 

αναπληρωτή του και 

• έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Β με  τον αναπληρωτή του.  

• Τους εκπροσώπους των συμβαλλόμενων μερών, οι οποίοι πρέπει να προέρχονται κατά προτίμηση 

από αντίστοιχες οργανικές μονάδες των φορέων τους, που έχουν αρμοδιότητα σχετική με το φυσικό 
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αντικείμενο του Έργου (σημ.: και εφόσον είναι δυνατό να κατέχουν θέσεις ευθύνης στις Μονάδες 

αυτές).  

Το αργότερο εντός 15 ημερών από την υπογραφή της παρούσας, οι συμβαλλόμενοι φορείς ορίζουν 

τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και η Επιτροπή συγκροτείται με την έκδοση σχετικής 

απόφασης από τον  Φορέα Α, ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη της παροχής της αναγκαίας 

γραμματειακής, τεχνικής και τεχνολογικής υποστήριξης στην Επιτροπή. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης μπορεί να συνεδριάζει στην Έδρα οποιουδήποτε Φορέα/Εταίρου της 

παρούσης.   

8.2. Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση 

όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και 

ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η 

εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για 

την υλοποίηση της παρούσας, Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. 

Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της 

εγκαίρως εγγράφως με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (φαξ, e-mail, ταχυδρομείο κλπ). 

Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα 

ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της.  

8.3. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης υποστηρίζεται από το εξειδικευμένο προσωπικό των Φορέων 

που έχει την ολοκληρωμένη γνώση του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης. Το εξειδικευμένο αυτό 

προσωπικό αποτελεί την «Επιστημονική Ομάδα», η οποία, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των 

ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση της Πράξης, αλλά δεν έχει δικαίωμα 

ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Επιστημονικής Ομάδας δεν είναι 

δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

8.4. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε 

από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε 

σχέση με τη συγκεκριμένη πράξη. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την 

κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα 

οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής 

Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι 

αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών 

και δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους φορείς.  

Οι συμβαλλόμενοι φορείς διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του εκπροσώπου τους στην Επιτροπή. 

Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, καθορίζονται 

με αποφάσεις της.  

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας Σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι 

ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα 

συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει 

κάθε θετική ή αποθετική ζημία του. 

Ο κάθε συμβαλλόμενος οφείλει να τηρεί τις ακόλουθες μακροχρόνιες δεσμεύσεις προκειμένου οι 

πράξεις να διατηρούν το δικαίωμα της συνεισφοράς των Ταμείων. 
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α) Για πράξεις επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση, εντός  πέντε (5) ετών από την τελική 

πληρωμή ή εντός της προθεσμίας που ορίζεται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων να μην επέλθει  

1)παυση ή μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής του προγράμματος 

2)ουσιαστικη μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους η την εφαρμογή των όρων που θα 

μπορούσαν να υπονομευόσουν τους αρχικούς στόχους. 

β) Άλλες μακροχρόνιες δεσμεύσεις που ορίζονται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ  ή καθορίζονται από το 

θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πράξη. 

Αν ο  συμβαλλόμενος αποχωρήσει ή με την αντισυμβατική του συμπεριφορά καταστεί αίτιος απένταξης 

του έργου ή καταλογισμού προστίμων τότε είναι υπόλογος για όλο το απενταχθέν ποσό ή όποιο ποσό 

καταλογιστεί σε βάρος της σύμπραξης. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΩΝ  

Ο συμβαλλόμενοι φορείς ευθύνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης για 

την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους. Έναντι των τρίτων κάθε συμβαλλόμενος Φορέας ευθύνεται εις 

ολόκληρο από κοινού με τους υπόλοιπους Φορείς. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

Οι Φορείς Α και Β εκπροσωπούν δικαστικώς και εξωδίκως έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των 

καθηκόντων του έως τη λήξη της άσκησης της αρμοδιότητας ως δικαιούχος της Πράξης.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της 

παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας 

σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της έδρας του ΦΟΡΕΑ Α.  

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

Προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση της Πράξης της παρούσας σύμβασης και στο πλαίσιο των 

συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι δυνατή: 

α) η απασχόληση προσωπικού των φορέων στην Μονάδα αποκλειστικά για τις ανάγκες του 

συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων των 

συμβαλλόμενων φορέων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

β) η παραχώρηση της χρήσης μηχανημάτων και μέσων των συμβαλλόμενων Φορέων για τις ανάγκες της 

Πράξης, θα πραγματοποιείται με κάποια ελάφρυνση του εν λόγω φορέα με σκοπό τη δίκαιη 

αντιμετώπισή του έναντι των υπολοίπων. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

14.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στους Φορείς Α και Β η υποκατάστασή τους από τρίτους για 

την υλοποίηση της ΠΡΑΞΗΣ. Αν χωρέσει υποκατάσταση, τότε λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του 

Φορέα Α ή του Φορέα Β. 

14.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα που θα συνταχθούν από τους Φορείς στο πλαίσιο 

υλοποίησης της ΠΡΑΞΗΣ θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του αντίστοιχου Φορέα, ο οποίος έχει το δικαίωμα 

να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα.  

14.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, 

οι Φορείς (και οι προστεθέντες του) αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσουν σε τρίτους, 

συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη 

έγγραφη συγκατάθεση του των λοιπών φορέων, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα 

περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση της ΠΡΑΞΗΣ και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον 

εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η 

ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη 

μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να 

θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή 

αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την 

προγραμματική σύμβαση. 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των 

οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος 

από ένα και ένα ακόμη θα υποβληθεί στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

1. Για τον Δήμο Διονύσου (Φορέας Α) 

Ο Δήμαρχος  

 

 

 

2. Για το Δήμο Κηφισιάς (Φορέας Β) 

Ο Δήμαρχος  …………………………. 

 

 


