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ΠΡΟΣ 

Τον κ. Δήμαρχο  

για τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου  

                                                                        Δήμου Διονύσου  

Θέμα: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Διονύσου και Δήμου Κηφισιάς για το 

Πιλοτικό Κέντρο Διαλογής Ταξινόμησης (ΚΔΤ) αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 

Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)  Δήμων Διονύσου- Κηφισιάς, 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 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» (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,  

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 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), 

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), 

 

Κατόπιν της  υπ΄αρθμ. 203/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς και της 

υπ΄αρθμ. 87/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, 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 και 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 της πρότασης των Δήμων Διονύσου-

Κηφισιάς, 

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

επόμενη φάση να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τη διαδικασίας ανάδειξης 

των 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). 

Η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ των Δήμων Διονύσου-Κηφισιάς που επισυνάπτεται αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος του φακέλου της Πρότασης που θα υποβάλλουν από κοινού οι Δήμοι Διονύσου 

και Κηφισιάς στην β’ φάση αξιολόγησης. Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης 

αποτελεί η ανάπτυξη ενός Πιλοτικού Κέντρου Διαλογής Ταξινόμησης (ΚΔΤ) αποβλήτων Ηλεκτρικού 

και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) Δήμων Διονύσου και Κηφισιάς 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. 

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 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. 

Η παρούσα  Προγραμματική συμβάλλει στην εφαρμογή τόσο των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης 

Απορριμμάτων που εκπονήθηκαν από τους Δήμους Διονύσου και Κηφησιάς κατ’ εφαρμογή της υπ’ 

αρ. πρ. οικ.72648/07-04-2015 Επιστολής της Περιφέρειας Αττικής (Γραφείο Περιφερειάρχη), όσο και 

στη διαδικασία υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ και του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων 

(ΕΣΔΑ). 

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 συνεκτιμά όλες τις θεσμικές εξελίξεις σε 

επίπεδο ευρωπαϊκό και εθνικό, όπως η Ευρωπαϊκή Στρατηγική και  η Κυκλική Οικονομία. 

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την παρούσα Προγραμματική 

Σύμβαση. 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 

ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

 Η Συντάξασα Προϊστάμενος Δνσης Περιβάλλοντος 

Ονομ/μο Σοφία Ευστρατίου 

Ειδική Σύμβουλος Δημάρχου 

Απόστολος Παπαδόπουλος 

Υπογραφή   

Ημερ/νία   

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

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) 

 


