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Από ηο Ξπακηικό ηηρ απιθ. 22/08 ΗΝΛΗΝ 2022 ΡΑΘΡΗΘΖΠ  

                  ζςνεδπίαζηρ ηηρ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηος Γήμος ΒΔΙΝ - ΒΝΣΑΠ.- 

 

ΑΟΗΘΚΝΠ  ΑΞΝΦΑΠΖΠ   162/2022. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο: α) Παπαθπξηάθν  

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βφραο, σο Πξφεδξν, β) δξάιε Μηραήι, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Καιιίξε Μαξία, ε) 

Μπεθηάξε Γεκήηξην, ζη) Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηψηε, θαη δ) Βνπδνχξε Νηθφιαν, σο κέιε, ζπλεδξίαζε 

ζήκεξα ηελ 8η  Ηοςνίος 2022, ημέπα  Ρεηάπηη  και ώπα 11:00  ζε ΡΑΘΡΗΘΖ ζπλεδξίαζε θαη χζηεξα 

απφ πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 3868/03.06.2022  πνπ θνηλνπνηήζεθε λφκηκα θαη 

εκπξφζεζκα ζε θάζε έλα απφ ηα κέιε ηεο    ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 

4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη 

λα πάξεη απφθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

   ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξφληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βφραο, Πξφεδξνο, β] 

δξάιεο Μηραήι, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Καιιίξε Μαξία, ε] Βνπδνχξεο Νηθφιανο   θαη απφληεο : α] 

Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο θαη β] Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο  , έηζη ππήξρε ε λφκηκε απαξηία. 

  Σνλ θ. Μπεθηάξε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Ρφδνο Νηθφιανο. 

  ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθψιε Παλαγηψηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθψλ.          

Θέμα 6ο : Ξεπί έγκπιζηρ ζσεδίος Ξπογπαμμαηικήρ Πύμβαζηρ με ηον ΦΝΓΠΑ Ξελοποννήζος  

                για ηη δημιοςπγία δικηύος γυνιών ανακύκλυζηρ με σπημαηοδόηηζη από ηο ΔΠΞΑ. 

                 

         Ο Πξφεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνχκελνο ην  έκηο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί έγθξηζεο  

ζρεδίνπ Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κε ηνλ ΦΟΓΑ Πεινπνλλήζνπ   γηα ηε δεκηνπξγία δηθηχνπ  

γσληψλ αλαθχθισζεο κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΠΑ, θαηφπηλ ππνβνιήο πξφηαζεο ζηελ πξφζθιεζε  

κε ηίηιν «Πηινηηθφ πξφγξακκα ζπιινγήο ινηπψλ αλαθπθιψζεσλ αζηηθψλ απνβιήησλ ζηηο Πεξηθέξεηεο  

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Πεινπνλλήζνπ θαη Κξήηεο, έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηα θάησζη : 

Πην Δζληθφ Πρέδην Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΔΠΓΑ) [ΦΔΘ 185/Α/2020] πνπ ελζσκαηψλεη ηηο αξρέο θαη ηηο 

θαηεπζχλζεηο ησλ Θνηλνηηθψλ Νδεγηψλ γηα ηα απφβιεηα, ζέηνληαη ζηφρνη-νξφζεκα γηα ηα έηε 2025 θαη 2030 θαη 

πεξηιακβάλεηαη ε ζηξαηεγηθή επίηεπμήο ηνπο σο ν πιένλ δφθηκνο ηξφπνο ζπιινγήο κε ην ζχζηεκα ΓζΞ. Ρν ΔΠΓΑ 

πηνζεηεί ηελ θαζηέξσζε λέσλ δηθηχσλ ρσξηζηήο ζπιινγήο κε άκεζν ρξνληθφ νξίδνληα, θαζψο θαη ηελ επέθηαζε ησλ 

πθηζηάκελσλ δηθηχσλ ρσξηζηήο ζπιινγήο ηφζν γεσγξαθηθά, φζν θαη πνζνηηθά, κε ζθνπφ ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ 

επηδφζεσλ θαη ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο ΔΔ θαη ηηο 

θαηεπζχλζεηο ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο. Κε βάζε ηηο πξναλαθεξζείζεο αξρέο, ε αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ ησλ Γσληψλ 

Αλαθχθισζεο αθνξά: 

   Ρα Αλαθπθιψζηκα ιηθά (Α), πνπ ζπλίζηαληαη απφ ηα άιια ηέζζεξα θχξηα ππνξεχκαηα, ραξηί, πιαζηηθφ, γπαιί, 

κέηαιιν. Απηά, ζπλίζηαληαη ηφζν απφ ηα νηθηαθνχ ηχπνπ θαη ηα παξεκθεξή κε απηά, φζν θαη ηνπ εκπνξνβηνκεραληθνχ 

ηχπνπ (ΒΔΑΠ). Ρα νηθηαθνχ θαη παξεκθεξνχο ηχπνπ Αλαθπθιψζηκα ιηθά ζήκεξα ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο 

ζπιιέγνληαη απφ θνηλνχ (κπιε θάδνο). Ν κπιε θάδνο φκσο είλαη πξννξηζκέλνο λα ζπιιέγεη ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο θαη 

φρη ην ζχλνιν ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ. Θαηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη λα επεθηαζεί ε ρσξηζηή ζπιινγή θαη ζηα Α πνπ 

δελ απνηεινχλ Απφβιεηα Ππζθεπαζίαο, φπσο έληππν ραξηί, πιαζηηθά παηρλίδηα, κεηαιιηθά εμαξηήκαηα θαη ζθεχε, 

παινπίλαθεο, θαη πξέπεη λα δηαηεζνχλ νη αλάινγνη πφξνη γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ. Ξαξάιιεια, ζηαδηαθά ζα πξέπεη λα 

ζπλερίζεη λα αλαπηχζζεηαη θαη λα επεθηείλεηαη ε ρσξηζηή ζπιινγή ζε ηέζζεξα δηαθξηηά ξεχκαηα, ή, γηα ελδερφκελνπο 

ηερληθννηθνλνκηθνχο ιφγνπο, ηνπιάρηζηνλ ζε ηξία ξεχκαηα (ραξηί, γπαιί θαη απφ θνηλνχ πιαζηηθά θαη κέηαιια), ζε 

φπνηεο πεξηνρέο θαη ζηνλ βαζκφ πνπ απηφ είλαη εθηθηφ. Γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηφ ην θελφ ζπιινγήο αλαθπθιψζηκσλ 

πιηθψλ πέξαλ ησλ Απνβιήησλ Ππζθεπαζίαο, επεμεγεκαηηθά αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα: Οεχκαηα απνβιήησλ πιηθψλ, 

φπσο ραξηί, πιαζηηθά, γπαιί, κέηαιια, πνπ απνηεινχλ ζεκαληηθφ κέξνο ησλ ΑΠΑ, δελ αθνξνχλ κφλν απφβιεηα 

ΑΔΑ: ΨΟΡΒΩ9Π-58Ο



ζπζθεπαζηψλ, πνπ εκπίπηνπλ ζηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε, αιιά θαη ξεχκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα αζηηθά 

απφβιεηα, γηα ηα νπνία δελ ππάξρεη Πχζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο (ΠΔΓ). Ρν πνζνζηφ ησλ αλαθπθιψζηκσλ πνπ 

δελ θαιχπηνληαη απφ πξνβιεπφκελε ρξεκαηνδφηεζε ρσξηζηήο ζπιινγήο εθηηκάηαη φηη απνηειεί παλειιαδηθά ην 

32,30 % ησλ ΑΠΑ. 

Πηνπο ζηφρνπο ηνπ ΔΠΓΑ είλαη κέρξη ην 2030 ην κέγηζην πνζνζηφ απνβιήησλ πνπ νδεγνχληαη ζε πγεηνλνκηθή ηαθή 

λα κελ ππεξβαίλεη ην 10 %, θαη ε εθηξνπή απφ ηελ ηαθή αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ λα αλέιζεη ην 2025 ζε 50 % θ.β. γηα 

ηα πιαζηηθά, 50 % γηα ην αινπκίλην, 70 % γηα ην γπαιί, 75 % γηα ην ραξηί θαη ην ραξηφλη. 

Ξαξάιιεια, ε 2019/904/ΔΘ Νδεγία ζρεηηθά κε ηε κείσζε ησλ επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ πιαζηηθψλ πξντφλησλ ζην 

πεξηβάιινλ, νξίδεη λένπο πςειφηεξνπο ζηφρνπο γηα ηελ αλαθχθισζε πιαζηηθνχ θαη πεξηιακβάλεη ζηε ζηξαηεγηθή 

επίηεπμήο ηνπο σο ηνλ πιένλ δφθηκν ηξφπν ζπιινγήο ην ζχζηεκα ΓζΞ, κε ηελ πηνζέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ (βάζεη 

ηνπ Άξζξνπ 9 – Σσξηζηή ζπιινγή).  

Πε φ,ηη αθνξά ηελ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ, αξκφδηνο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Πηεξεψλ Απνβιήησλ έρεη νξηζηεί ν 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΝΠ ΠΛΓΔΠΚΝΠ ΦΝΓΠΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ. Ν ΦΝΓΠΑ είλαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 227 ηνπ 

Λ. 4555/2018 κεηαμχ άιισλ αξκφδηνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη εμεηδίθεπζε ηεο πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

δξάζεσλ ηνπ ΞΔΠΓΑ, ηελ πξνεηνηκαζία ησλ έξγσλ θαη ηελ εθπφλεζε ησλ απαξαίηεησλ κειεηψλ, θαζψο θαη ηελ 

πινπνίεζε δξάζεσλ γηα ηελ επεμεξγαζία απνβιήησλ ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπο ζχκθσλα κε ην ΞΔΠΓΑ θαη ηελ 

ππνβνιή αηηήζεσλ ζε επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα γηα ρξεκαηνδφηεζε σο ηειηθφο δηθαηνχρνο, ηελ θαηαζθεπή θαη 

ιεηηνπξγία ησλ ζρεηηθψλ ππνδνκψλ ηειηθήο δηάζεζεο θαη επεμεξγαζίαο απνβιήησλ (ΚΔΑ-ΚΔΒΑ).  

Ζ επζχλε ησλ δήκσλ σο πξνο ηελ πινπνίεζε ηνπ ΞΔΠΓΑ εμεηδηθεχεηαη  ζην άξζξν 228 ηνπ Λ. 4555/2018 φπνπ 

νξίδεηαη φηη είλαη αξκφδηνη γηα ηελ εθπφλεζε θαη πινπνίεζε Ρνπηθνχ Πρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΡΠΓΑ), ηελ 

νξγάλσζε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο δηαινγήο ζηελ πεγή ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ ζηα δηνηθεηηθά φξηά ηνπο ζχκθσλα κε ηα 

νηθεία ΡΠΓΑ θαη ΞΔΠΓΑ, ηελ νξγάλσζε θαη εθαξκνγή ρσξηζηήο ζπιινγήο βηναπνβιήησλ πνπ πξνέξρνληαη ηδίσο απφ 

ρψξνπο εζηίαζεο, λνηθνθπξηά, κεγάινπο παξαγσγνχο θαη πξάζηλα απφβιεηα πάξθσλ θαη θήπσλ, ηε ζπιινγή θαη 

κεηαθνξά ησλ ππνιεηπφκελσλ ζχκκεηθησλ αζηηθψλ απνβιήησλ θαη ησλ πξνδηαιεγκέλσλ χζηεξα απφ Γηαινγή ζηελ 

Ξεγή ζε θαηάιιειεο ππνδνκέο αλαθχθισζεο, αλάθηεζεο ή δηάζεζεο θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ 

νηθείνπ ΞΔΠΓΑ. 

Κε βάζε ηα αλσηέξσ θαζίζηαηαη ζαθέο φηη επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ΔΠΓΑ θαη ηνπ ΞΔΠΓΑ Ξεινπνλλήζνπ πνπ ηειεί 

ζε επηθαηξνπνίεζε πξνυπνζέηεη ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο δήκνπο ηεο Ξεινπνλλήζνπ θαη ην ΦΝΓΠΑ. 

 Ήδε ν ΦΝΓΠΑ κε ζθνπφ ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ησλ δήκσλ πξνγξακκαηίδεη ηελ ππνβνιή πξφηαζεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ζην ΔΠΞΑ γηα ηελ πξνκήζεηα Γσληψλ Αλαθχθισζεο γηα ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ δηαθξηηήο ζπιινγήο 

αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ.  

Πθνπφο ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο  είλαη ε δηακφξθσζε ελφο ζπλεθηηθνχ θαη νινθιεξσκέλνπ πιαηζίνπ 

ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζην ΦΝΓΠΑ θαη ζηνπο Γήκνπο ηεο Ξεινπνλλήζνπ, κε ζθνπφ ηελ παξνρή απφ ηνπο ηειεπηαίνπο 

πξνο ηνπο δεκφηεο ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ δηαινγήο ζηελ πεγή δηαθφξσλ ξεπκάησλ απνβιήησλ επί ησ ηέιεη ηεο 

επίηεπμεο ησλ ηηζέκελσλ ζηφρσλ γηα ηελ αλαθχθισζε. 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο είλαη ε αλάπηπμε δηθηχνπ Γσληψλ Αλαθχθισζεο ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ, ηε ζπιινγή θαη ηε κεηαθνξά ησλ αλαθπθιψζηκσλ, πνπ 

παξάγνληαη ζηνπο ρψξνπο επζχλεο ηνπ Γήκνπ. 

Ξξφθεηηαη γηα εμνπιηζκφ ηνλ νπνίν ν ΦΝΓΠΑ ζα ππνβάιιεη πξνο ρξεκαηνδφηεζε ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΞΑ ζηελ 

πξφζθιεζε κε ηίηιν «Ξηινηηθφ πξφγξακκα ζπιινγήο ινηπψλ αλαθπθιψζηκσλ αζηηθψλ απνβιήησλ ζηηο Ξεξηθέξεηεο 

Θεληξηθήο Καθεδνλίαο, Ξεινπνλλήζνπ θαη Θξήηεο». 

Ρν δίθηπν ρσξηζηήο ζπιινγήο αλαθπθιψζηκσλ ζα εγθαηαζηαζεί ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν. 

Ζ ηειηθή θαηαλνκή ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε απφθαζε ηνπ ΦΝΓΠΑ .Φνξέαο 

εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ είλαη ν ΦΝΓΠΑ, ελψ σθεινχκελνο ηνπ έξγνπ είλαη ν Γήκνο. 

Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΦΝΓΠΑ Ξεινπνλλήζνπ, κε ηελ ππ’αξηζ. 19/2022 απφθαζή ηεο, ελέθξηλε ηε ζχλαςε 

πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο. 

 

Καηφπηλ ν Πξφεδξνο αλαθέξεη ζηα κέιε, φηη ζχκθσλα κε  ηελ παξ.1 πεξ. 8 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 

3852/2010 (φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη), ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο αλήθεη ε 

έγθξηζε ησλ φξσλ θαη ε ζχλαςε θάζε είδνπο πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ θαη ζπκβάζεσλ ηνπ άξζξνπ 12 

ηνπ Ν. 44112/2016. 

ηε ζπλέρεηα έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ην ζρέδην ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κε ηνλ ΦΟΓΑ 

Πεινπνλλήζνπ θαη πξφηεηλε ηελ έγθξηζε ζχλαςεο ηεο θαη ηνπ ζρεδίνπ απηήο. 

 

    Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηα αλσηέξσ , ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72 θαη 100 ηνπ Ν. 

3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
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1.- Δγκπίνει  ηη ζύνατη και ηο ζσέδιο ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βφραο 

θαη ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πλδέζκνπ ΦΟΓΑ Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, γηα ηε δεκηνπξγία δηθηχνπ γσληψλ 

αλαθχθισζεο κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΠΑ, θαηφπηλ ππνβνιήο εθ κέξνπο ηνπ ΦΟΓΑ πξφηαζεο ζην 

πιαίζην ηεο ΔΤΓ/ΔΠ ΤΜΔΠΔΡΑΑ 2786/16.03.2022 [ ΑΓΑ : 6Ξ5Γ46ΜΣΛΡ-ΞΧ5] πξφζθιεζεο ηνπ Τπ. 

Αλάπηπμεο & Δπελδχζεσλ, γηα ηελ ππνβνιή πξφηαζεο ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα «Τπνδνκέο 

Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε», ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 14 «Γηαηήξεζε θαη 

πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο- Πξναγσγή ηεο Απνδνηηθήο Υξήζεο ησλ Πφξσλ (Σ) κε ηίηιν : «Πηινηηθφ 

πξφγξακκα ζπιινγήο ινηπψλ αλαθπθιψζηκσλ αζηηθψλ απνβιήησλ ζηηο Πεξηθέξεηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, 

Πεινπνλλήζνπ θαη Κξήηεο» σο εμήο :  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ 

(Άπθπο 100, Λ.3852/2010) 

Όπυρ ιζσύει 

 

ΚΔΡΑΜ ΡΝ 

ΦΝΓΠΑ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ 

ΘΑΗ ΡΝ 

ΓΖΚΝ ……………… 

 

 

ΓΗΑ ΡΖ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΓΗΘΡΝ ΓΩΛΗΩΛ ΑΛΑΘΘΙΩΠΖΠ 

ΚΔ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ ΑΞΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 

 

 

 

...................., .................. 2022 
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Ξ Ο Ν Γ Ο Α Κ Κ Α Ρ Η Θ Ζ    Π  Κ Β Α Π Ζ 

 

ήκεξα, ηελ ……………. ............................ 2022, εκέξα ………… νη θαησηέξσ θνξείο :   

1. Αθελφο ν ΦΝΓΠΑ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ, πνπ εδξεχεη ζηελ Σξίπνιε (Παηξ. Γξεγνξίνπ 18 θαη Παιαηνιφγνπ), κε ΑΦΜ 

997441443 Γ.Ο.Τ. Σξίπνιεο θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Πξφεδξν, θ. ηαχξν Αξγεηηάθν πνπ ζα θαιείηαη ζην 

εμήο «ΦΝΓΠΑ» 

2. Αθεηέξνπ ν Γήμορ ………………..………………….. πνπ εδξεχεη ………………………, κε ΑΦΜ ………………………., 

Γ.Ο.Τ.  ………………………………. φπσο λφκηκα εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ Γήκαξρν ……………., πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 

«Γήμορ»,  

 

ζπκθψλεζαλ απφ θνηλνχ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα παξαθάησ:  

 

1. Ξποοίμιο 

ην Δζληθφ ρέδην Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΔΓΑ) [ΦΔΚ 185/Α/2020] πνπ ελζσκαηψλεη ηηο αξρέο θαη ηηο 

θαηεπζχλζεηο ησλ Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ γηα ηα απφβιεηα, ζέηνληαη ζηφρνη-νξφζεκα γηα ηα έηε 2025 θαη 2030 θαη 

πεξηιακβάλεηαη ε ζηξαηεγηθή επίηεπμήο ηνπο σο ν πιένλ δφθηκνο ηξφπνο ζπιινγήο κε ην ζχζηεκα ΓζΠ. Σν ΔΓΑ 

πηνζεηεί ηελ θαζηέξσζε λέσλ δηθηχσλ ρσξηζηήο ζπιινγήο κε άκεζν ρξνληθφ νξίδνληα, θαζψο θαη ηελ επέθηαζε ησλ 

πθηζηάκελσλ δηθηχσλ ρσξηζηήο ζπιινγήο ηφζν γεσγξαθηθά, φζν θαη πνζνηηθά, κε ζθνπφ ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ 

επηδφζεσλ θαη ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο ΔΔ θαη ηηο 

θαηεπζχλζεηο ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο. Με βάζε ηηο πξναλαθεξζείζεο αξρέο, ε αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ ησλ Γσληψλ 

Αλαθχθισζεο αθνξά: 

- Ρα Ανακςκλώζιμα λικά (ΑΤ), πνπ ζπλίζηαληαη απφ ηα άιια ηέζζεξα θχξηα ππνξεχκαηα, ραξηί, πιαζηηθφ, 

γπαιί, κέηαιιν. Απηά, ζπλίζηαληαη ηφζν απφ ηα νηθηαθνχ ηχπνπ θαη ηα παξεκθεξή κε απηά, φζν θαη ηνπ 

εκπνξνβηνκεραληθνχ ηχπνπ (ΒΔΑ). Σα νηθηαθνχ θαη παξεκθεξνχο ηχπνπ Αλαθπθιψζηκα Τιηθά ζήκεξα ζην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο ζπιιέγνληαη απφ θνηλνχ (κπιε θάδνο). Ο κπιε θάδνο φκσο είλαη πξννξηζκέλνο λα 

ζπιιέγεη ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο θαη φρη ην ζχλνιν ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ. Καηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη λα 

επεθηαζεί ε ρσξηζηή ζπιινγή θαη ζηα ΑΤ πνπ δελ απνηεινχλ Απφβιεηα πζθεπαζίαο, φπσο έληππν ραξηί, 

πιαζηηθά παηρλίδηα, κεηαιιηθά εμαξηήκαηα θαη ζθεχε, παινπίλαθεο, θαη πξέπεη λα δηαηεζνχλ νη αλάινγνη πφξνη 

γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ. Παξάιιεια, ζηαδηαθά ζα πξέπεη λα ζπλερίζεη λα αλαπηχζζεηαη θαη λα επεθηείλεηαη ε 

ρσξηζηή ζπιινγή ζε ηέζζεξα δηαθξηηά ξεχκαηα, ή, γηα ελδερφκελνπο ηερληθννηθνλνκηθνχο ιφγνπο, ηνπιάρηζηνλ 

ζε ηξία ξεχκαηα (ραξηί, γπαιί θαη απφ θνηλνχ πιαζηηθά θαη κέηαιια), ζε φπνηεο πεξηνρέο θαη ζηνλ βαζκφ πνπ 

απηφ είλαη εθηθηφ. Γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηφ ην θελφ ζπιινγήο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ πέξαλ ησλ Απνβιήησλ 

πζθεπαζίαο, επεμεγεκαηηθά αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα: Ρεχκαηα απνβιήησλ πιηθψλ, φπσο ραξηί, πιαζηηθά, 

γπαιί, κέηαιια, πνπ απνηεινχλ ζεκαληηθφ κέξνο ησλ ΑΑ, δελ αθνξνχλ κφλν απφβιεηα ζπζθεπαζηψλ, πνπ 

εκπίπηνπλ ζηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε, αιιά θαη ξεχκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα αζηηθά απφβιεηα, γηα ηα 

νπνία δελ ππάξρεη χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο (ΔΓ). Σν πνζνζηφ ησλ αλαθπθιψζηκσλ πνπ δελ 

θαιχπηνληαη απφ πξνβιεπφκελε ρξεκαηνδφηεζε ρσξηζηήο ζπιινγήο εθηηκάηαη φηη απνηειεί παλειιαδηθά ην 

32,30 % ησλ ΑΑ. 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ ΔΓΑ είλαη κέρξη ην 2030 ην κέγηζην πνζνζηφ απνβιήησλ πνπ νδεγνχληαη ζε πγεηνλνκηθή ηαθή 

λα κελ ππεξβαίλεη ην 10 %, θαη ε εθηξνπή απφ ηελ ηαθή αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ λα αλέιζεη ην 2025 ζε 50 % θ.β. γηα 

ηα πιαζηηθά, 50 % γηα ην αινπκίλην, 70 % γηα ην γπαιί, 75 % γηα ην ραξηί θαη ην ραξηφλη. 

Παξάιιεια, ε 2019/904/ΔΚ Οδεγία ζρεηηθά κε ηε κείσζε ησλ επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ πιαζηηθψλ πξντφλησλ ζην 

πεξηβάιινλ, νξίδεη λένπο πςειφηεξνπο ζηφρνπο γηα ηελ αλαθχθισζε πιαζηηθνχ θαη πεξηιακβάλεη ζηε ζηξαηεγηθή 

επίηεπμήο ηνπο σο ηνλ πιένλ δφθηκν ηξφπν ζπιινγήο ην ζχζηεκα ΓζΠ, κε ηελ πηνζέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ (βάζεη 

ηνπ Άξζξνπ 9 – Υσξηζηή ζπιινγή).  
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ε φ,ηη αθνξά ηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, αξκφδηνο Φνξέαο Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ έρεη νξηζηεί ν 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΦΟΓΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ. Ο ΦΟΓΑ είλαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 227 ηνπ 

Ν. 4555/2018 κεηαμχ άιισλ αξκφδηνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη εμεηδίθεπζε ηεο πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

δξάζεσλ ηνπ ΠΔΓΑ, ηελ πξνεηνηκαζία ησλ έξγσλ θαη ηελ εθπφλεζε ησλ απαξαίηεησλ κειεηψλ, θαζψο θαη ηελ 

πινπνίεζε δξάζεσλ γηα ηελ επεμεξγαζία απνβιήησλ ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπο ζχκθσλα κε ην ΠΔΓΑ θαη ηελ 

ππνβνιή αηηήζεσλ ζε επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα γηα ρξεκαηνδφηεζε σο ηειηθφο δηθαηνχρνο, ηελ θαηαζθεπή θαη 

ιεηηνπξγία ησλ ζρεηηθψλ ππνδνκψλ ηειηθήο δηάζεζεο θαη επεμεξγαζίαο απνβιήησλ (ΜΔΑ-ΜΔΒΑ).  

Η επζχλε ησλ δήκσλ σο πξνο ηελ πινπνίεζε ηνπ ΠΔΓΑ εμεηδηθεχεηαη  ζην άξζξν 228 ηνπ Ν. 4555/2018 φπνπ 

νξίδεηαη φηη είλαη αξκφδηνη γηα ηελ εθπφλεζε θαη πινπνίεζε Σνπηθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΣΓΑ), ηελ 

νξγάλσζε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο δηαινγήο ζηελ πεγή ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ ζηα δηνηθεηηθά φξηά ηνπο ζχκθσλα κε 

ηα νηθεία ΣΓΑ θαη ΠΔΓΑ, ηελ νξγάλσζε θαη εθαξκνγή ρσξηζηήο ζπιινγήο βηναπνβιήησλ πνπ πξνέξρνληαη ηδίσο απφ 

ρψξνπο εζηίαζεο, λνηθνθπξηά, κεγάινπο παξαγσγνχο θαη πξάζηλα απφβιεηα πάξθσλ θαη θήπσλ, ηε ζπιινγή θαη 

κεηαθνξά ησλ ππνιεηπφκελσλ ζχκκεηθησλ αζηηθψλ απνβιήησλ θαη ησλ πξνδηαιεγκέλσλ χζηεξα απφ Γηαινγή ζηελ 

Πεγή ζε θαηάιιειεο ππνδνκέο αλαθχθισζεο, αλάθηεζεο ή δηάζεζεο θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ 

νηθείνπ ΠΔΓΑ. 

Με βάζε ηα αλσηέξσ θαζίζηαηαη ζαθέο φηη επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ΔΓΑ θαη ηνπ ΠΔΓΑ Πεινπνλλήζνπ πνπ ηειεί 

ζε επηθαηξνπνίεζε πξνυπνζέηεη ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο δήκνπο ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη ην ΦΟΓΑ. 

 Ήδε ν ΦΟΓΑ κε ζθνπφ ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ησλ δήκσλ πξνγξακκαηίδεη ηελ ππνβνιή πξφηαζεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ζην ΔΠΑ γηα ηελ πξνκήζεηα Γσληψλ Αλαθχθισζεο γηα ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ δηαθξηηήο ζπιινγήο 

αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ.  

θνπφο ηεο παξνχζεο είλαη ε δηακφξθσζε ελφο ζπλεθηηθνχ θαη νινθιεξσκέλνπ πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζην 

ΦΟΓΑ θαη ζηνπο Γήκνπο ηεο Πεινπνλλήζνπ, κε ζθνπφ ηελ παξνρή απφ ηνπο ηειεπηαίνπο πξνο ηνπο δεκφηεο 

ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ δηαινγήο ζηελ πεγή δηαθφξσλ ξεπκάησλ απνβιήησλ επί ησ ηέιεη ηεο επίηεπμεο ησλ 

ηηζέκελσλ ζηφρσλ γηα ηελ αλαθχθισζε. 

Σν δίθηπν ρσξηζηήο ζπιινγήο αλαθπθιψζηκσλ ζα εγθαηαζηαζεί ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν. Οη γεληθέο 

θαηεπζχλζεηο ησλ δξάζεσλ ελεκέξσζεο - επαηζζεηνπνίεζεο - εθπαίδεπζεο ησλ δεκνηψλ ζα ζρεδηαζζνχλ απφ θνηλνχ 

απφ ην ΦΟΓΑ θαη ην Γήκν.  

Φνξέαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ είλαη ΦΟΓΑ ελψ ν σθεινχκελνο ηνπ έξγνπ είλαη ν Γήκνο. 

Φνξείο-Δηαίξνη είλαη ν ΦΟΓΑ θαη ν Γήκνο. 

Αξκφδηα απνθαζηζηηθά φξγαλα: Δθ κέξνπο ηνπ ΦΟΓΑ νξίδεηαη ε Δθηειεζηηθή ηνπ Δπηηξνπή θαη εθ κέξνπο ηνπ 

Γήκνπ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 

Αξκφδηα εηζεγεηηθά φξγαλα: Με ηελ επηθχιαμε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο, εθ κέξνπο 

ηνπ ΦΟΓΑ ππεχζπλε παξαθνινχζεζεο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ε Σερληθή Τπεξεζία θαη εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ ε 

Γηεχζπλζε Καζαξηφηεηαο-Αλαθχθισζεο . 

 

2. Θεζμικό Ξλαίζιο 

Γηα ηε ζχλαςε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ιήθζεθαλ ππ’ φςηλ : 

1. Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (Α΄ 114). 

2. Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο –

Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (Α΄ 87), φπσο ηζρχεη. 

3. Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε 

δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ» (Α΄ 85) 
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4. Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4555/2018 «Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο – Δκβάζπλζε ηεο 

Γεκνθξαηίαο – Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο – Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ΟΣΑ 

[Πξφγξακκα «ΚΛΔΙΘΔΝΗ Ι»] – Ρπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 

ΦΟ.Γ.Α – Ρπζκίζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε, ηαρχηεξε θαη εληαία άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ 

απνλνκή ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε – Λνηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ΤΠΔ» (Α΄ 133).  

5. Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4314/2014 (Α' 265), «Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε 

ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

6. Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 

2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 143) 

7. Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4727/2020 «Φεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 

2016/2102 θαη ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024) - Ηιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο (Δλζσκάησζε ζην Διιεληθφ Γίθαην ηεο 

Οδεγίαο (ΔΔ) 2018/1972) θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 184). 

8. Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1650/1986 «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο» (Α΄ 160). 

9. Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2690/1999 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 45). 

10.Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2939/2001 «πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ - 

Ίδξπζε Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ θαη Άιισλ Πξντφλησλ (Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π.) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 179). 

11.Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4042/2012 «Πνηληθή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο - Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2008/99/ΔΚ - 

Πιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ - Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2008/98/ΔΚ - Ρχζκηζε ζεκάησλ 

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο» (Α΄ 24). 

12.Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4819/2021 «Οινθιεξσκέλν πιαίζην γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ - Δλζσκάησζε ησλ 

Οδεγηψλ 2018/851 θαη 2018/852 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 30ήο Μαΐνπ 2018 γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 2008/98/ΔΚ πεξί απνβιήησλ θαη ηεο Οδεγίαο 94/62/ΔΚ πεξί ζπζθεπαζηψλ θαη 

απνξξηκκάησλ ζπζθεπαζηψλ, πιαίζην νξγάλσζεο ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Αλαθχθισζεο, δηαηάμεηο γηα ηα 

πιαζηηθά πξντφληα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ρσξνηαμηθέο - πνιενδνκηθέο, ελεξγεηαθέο θαη 

ζπλαθείο επείγνπζεο ξπζκίζεηο» (Α΄ 129). 

13.Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Ν. 4936/2022 «Δζληθφο Κιηκαηηθφο Νφκνο - Μεηάβαζε ζηελ θιηκαηηθή νπδεηεξφηεηα 

θαη πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, επείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ελεξγεηαθήο θξίζεο θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο» (Α’ 105). 

14.Οη δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 28/2015 «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία» (Α΄ 

34). 

15.Οη δηαηάμεηο ηεο Κ.Τ.Α. 2527/2009 «Δηδηθφηεξα δεηήκαηα θαη ζέκαηα αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία, ηελ άζθεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ άζθεζε ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ (ΦΟΓΑ)» 

(Β΄ 83). 

16.Οη δηαηάμεηο ηεο Κ.Τ.Α. αξηζ. ΞΔΛ/ΓΓΑΞΞ/31606/930/08.04.2019 «Θανονιζμόρ ηιμολόγηζηρ Φοπέυν 

Γιασείπιζηρ Πηεπεών Αποβλήηυν (ΦΝΓΠΑ)» (Β’ 1277). 

17.Οη δηαηάμεηο ηεο Κ.Τ.Α. Αξηζ. Η.Π. 50910/2727/2003 «Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ» 

Δζληθφο θαη Πεξηθεξεηαθφο ρεδηαζκφο Γηαρείξηζεο» (Β΄ 1909). 

18.Η Π.Τ.. 39/2020 (ΦΔΚ A’ 185/29.9.2020) «Έγθξηζε ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (Δ..Γ.Α.). 

19.Σν Πεξηθεξεηαθφ ρέδην Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ Πεινπνλλήζνπ, φπσο εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 49/2017 

Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Πεινπνλλήζνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ηελ κε αξηζκ. 

27716/1612/12.6.2017 (ΦΔΚ 2044 Β/14-6-2017) Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο θαη 

Δλέξγεηαο. 
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20.Η ππ’ αξηζ. …./2022 απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΦΟΓΑ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ζχλαςε 

πξνγξακκαηηθήο ζπκθσλίαο θαη ην ζρέδην ζχκβαζεο. 

21.Η ππ’ αξηζ. …./2022 απφθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο ηνπ Γήκνπ  κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ζχλαςε 

πξνγξακκαηηθήο ζπκθσλίαο θαη ην ζρέδην ζχκβαζεο. 

 

3. Ανηικείμενο ηηρ ππογπαμμαηικήρ ζύμβαζηρ 

1. Αληηθείκελν ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο είλαη ε αλάπηπμε δηθηχνπ Γσληψλ Αλαθχθισζεο ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ 

Γήκνπ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ, ηε ζπιινγή θαη ηε κεηαθνξά ησλ 

αλαθπθιψζηκσλ πνπ παξάγνληαη ζηνπο ρψξνπο επζχλεο ηνπ Γήκνπ. 

2. Πξφθεηηαη γηα εμνπιηζκφ ηνλ νπνίν ν ΦΟΓΑ ζα ππνβάιιεη πξνο ρξεκαηνδφηεζε ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ θαη αθνξά 

ζηελ πξνκήζεηα, κεηά ηε δηελέξγεηα φισλ ησλ λνκίκσλ δηαδηθαζηψλ, ζπλνιηθά:  

 58 Γσληέο Αλαθχθισζεο κε Πνιπθέληξα Αλαθχθισζεο Τιηθψλ 

Οη βαζηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ σο άλσ εμνπιηζκνχ παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα Ι ηεο παξνχζαο.  

3. Η δηάζεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κε ηε ζχληαμε πξσηνθφιινπ παξάδνζεο παξαιαβήο αλάκεζα ζην ΦΟΓΑ θαη 

ηνλ αληηζπκβαιιφκελν δήκν. Η ηειηθή θαηαλνκή ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε απφθαζε ηνπ 

ΦΟΓΑ θαη θαηαξρήλ εθηηκάηαη ζε …. Γσληέο Αλαθχθισζεο κε Πνιπθέληξα Αλαθχθισζεο Τιηθψλ ζην Γήκν. Η ζπιινγή 

ησλ αλαθπθιψζηκσλ ζα γίλεηαη ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ. 

 

4. ποσπεώζειρ και Γικαιώμαηα ανηιζςμβαλλομένυν 

Οη ζπκβαιιφκελνη θνξείο αλαιακβάλνπλ ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα.  

Ο ΦΝΓΠΑ αλαιακβάλεη: 

 Να εμαζθαιίζεη ηελ πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πξνκεζεπνκέλσλ εηδψλ, ζπληάζζνληαο ηερληθά δειηία θαη 

ππνβάιινληαο πξνηάζεηο έληαμεο ζην ΔΠΑ ή ζε άιια ηπρφλ ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα ελεξγψληαο σο 

δηθαηνχρνο πξάμεσλ ρξεκαηνδφηεζεο.  

 Να δηελεξγήζεη ηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο θαη επηινγήο αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ, ππνγξάθνληαο ζρεηηθή ζχκβαζε κε αλάδνρν θαη παξαιακβάλνληαο ηα ππφ πξνκήζεηα είδε ζην 

ζχλνιφ ηνπο. 

 Να ιεηηνπξγήζεη ηηο Γσληέο Αλαθχθισζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δήκνπο θαηά ηξφπν απνδνηηθφ θαη 

απνηειεζκαηηθφ. 

 Να παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαηαζέηνληαο πξνηάζεηο ζηνλ δήκν 

κε ζηφρν ηε βειηίσζε θαη πξφνδν ηεο αλαθχθισζεο ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ δήκνπ. 

 Να εμαζθαιίζεη ηε ζπληήξεζε θαη ηε ζπλνιηθή δηαρείξηζε (πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ζπιινγήο, απνθνκηδήο, 

κεηαθνξάο ησλ αλαθπθισζίκσλ πιηθψλ θ.α.) ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ Γσληψλ Αλαθχθισζεο γηα ηε ζσζηή θαη 

πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ.  

 Να παξάζρεη θάζε δπλαηή βνήζεηα θαη πφξνπο θαη ηερλνγλσζία ζηνλ Γήκν γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ 

λνηθνθπξηψλ θαη ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο αλαθπθιψζηκσλ απνβιήησλ.  

 Ο ΦΟΓΑ δχλαηαη λα αλαζέηεη κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο, ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο ή/θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο ζε ηξίηνπο, εθφζνλ ην θξίλεη ζθφπηκν απφ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή άπνςε ή εθφζνλ δελ 

δηαζέηεη ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ. 

 Ο ΦΟΓΑ παξέρεη ηα πνζνηηθά ζηνηρεία αλαθχθισζεο αλά πιηθφ θαη αλά έηνο ζην Γήκν. 

 Να νξίζεη ηνλ εθπξφζσπν ηνπ ζηελ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηεο χκβαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 

ηεο παξνχζαο. 

 

Ο Γήμορ αλαιακβάλεη: 
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 Να αλαπηχμεη ην δίθηπν ησλ Γσληψλ Αλαθχθισζεο πνπ ζα ηνπ δηαζέζεη ν ΦΟΓΑ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπ 

νξίσλ.  

 Να θαζνξίζεη κε εηδηθέο πξνο ηνχην απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ Οξγάλσλ ηνπ ηελ αθξηβή ρσξνηαμία ηνπ δηθηχνπ 

(δει. ηηο ζέζεηο ηνπ εμνπιηζκνχ) θαη ηελ απξφζθνπηε ηνπνζέηεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

νκαιή απνθνκηδή, θξνληίδνληαο παξάιιεια γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ζεκείσλ απηψλ θαη κεξηκλψληαο γηα ηελ 

ελεκέξσζε ησλ δεκνηψλ. 

 Να ηξνπνπνηήζεη ηνλ πθηζηάκελν Καλνληζκφ Καζαξηφηεηαο θαη ην Σνπηθφ ρέδην Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ 

εθφζνλ απηφ απαηηείηαη.  

 Να ζπκκεηέρεη κέζσ εθπξνζψπνπ ηνπο ζηελ «Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο» ζχκθσλα κε ην άξζξν  8. 

 Να δηεπθνιχλεη κε θάζε ηξφπν ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζηε ζπγθέληξσζε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ. 

 Να πινπνηεί πξνγξάκκαηα επαηζζεηνπνίεζεο, ελεκέξσζεο θαη εθπαίδεπζεο ησλ δεκνηψλ θαη ηνπ θνηλνχ γηα ηε 

ρσξηζηή ζπιινγή ησλ αλαθπθιψζηκσλ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ. 

 Να αμηνινγεί ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΦΟΓΑ θαη λα ιακβάλεη θάζε αλαγθαίν κέηξν γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο 

απφδνζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Να θαιχπηεη ηηο δαπάλεο γηα ηελ ζχλδεζή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζεξνχ εμνπιηζκνχ κε ηα δίθηπα Κνηλήο 

Χθέιεηαο. 

 Να εμαζθαιίζεη ηηο ππνδνκέο θαη λα επηιέμεη ηα ζεκεία πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ νη Γσληέο αλαθχθισζεο  

ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπο. 

 

5. Νικονομικό ανηικείμενο - Ξόποι 

Η δηάζεζε ηνπ εμνπιηζκνχ γίλεηαη απφ ηνλ ΦΟΓΑ ζην Γήκν δσξεάλ, ελψ δελ πξνθχπηνπλ νηθνλνκηθέο 

ππνρξεψζεηο ή νθέιε γηα ακθφηεξα ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. 

 

6. Πηόσοι 

Ο Γήκνο ζα επηηπγράλεη ζηαδηαθή αχμεζε ησλ πνζνζηψλ ηεο αλαθχθισζεο ιφγσ ησλ Γσληψλ Αλαθχθισζεο πνπ ζα 

ηνπνζεηεζνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηνπ. 

 

7. Γιάπκεια – Σπονοδιάγπαμμα 

Η δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε πεληαεηήο, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ εκεξνκελία εγθαηάζηαζεο 

ηεο πξψηεο Γσληάο Αλαθχθισζεο. Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο αλαλεψλεηαη, θάζε θνξά, γηα άιια πέληε έηε, εάλ έλα έηνο 

πξηλ ηε ιήμε ηεο εθάζηνηε δηάξθεηαο απηήο θαλέλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ δεηήζεη εγγξάθσο απφ ην άιιν 

ζπκβαιιφκελν κέξνο ηε κε απηφκαηε αλαλέσζεο ηεο παξνχζαο. 

 

8. Θοινή Δπιηποπή Ξαπακολούθηζηρ ηηρ ζύμβαζηρ 

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζπζηήλεηαη φξγαλν κε ηελ επσλπκία «Κνηλή 

Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο», κε έδξα ηελ Αζήλα. 

Η Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο απνηειείηαη απφ:  

- Γχν (2) εθπξνζψπνπο ηνπ ΦΟΓΑ, ν έλαο εθ ησλ νπνίσλ νξίδεηαη θαη Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο, κε ηνπο δχν 

αλαπιεξσηέο ηνπο. 

- Έλαλ εθπξφζσπν  ηνπ Γήκνπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 

Αληηθείκελν ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο είλαη ν ζπληνληζκφο θαη ε παξαθνινχζεζε φισλ ησλ 

ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο θαη εηδηθφηεξα ε ηήξεζε ησλ 

φξσλ ηεο, ε δηαπίζησζε ηεο ηήξεζεο ησλ εθαηέξσζελ ππνρξεψζεσλ, ε εηζήγεζε πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ θάζε αλαγθαίνπ κέηξνπ θαη ελέξγεηαο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο, θαη ε επίιπζε θάζε 
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δηαθνξάο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηεο.  

Η Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ζπγθαιείηαη απφ ηνλ Πξφεδξφ ηεο. ηελ πξφζθιεζε αλαγξάθνληαη ηα 

ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ελψ εηδνπνηνχληαη ηα κέιε ηεο εγθαίξσο θαη εγγξάθσο. ηελ εκεξήζηα δηάηαμε 

αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά θαη εηζάγνληαη πξνο ζπδήηεζε θαη ηα ζέκαηα πνπ ζα δεηήζεη εγγξάθσο έζησ θαη έλα απφ 

ηα κέιε ηεο. Υξέε γξακκαηέα εθηειεί κέινο ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο πνπ ζα εθιεγεί ζηελ πξψηε ηεο 

ζπλεδξίαζε.  

Η Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ζπλεδξηάδεη ζηα γξαθεία ηνπ ΦΟΓΑ  (Παηξ. Γξεγνξίνπ 18 θαη 

Παιαηνιφγνπ, Σξίπνιε), δχλαηαη φκσο λα ζπλεδξηάδεη θαη ζε άιιν ρψξν πνπ ζα ζπκθσλεζεί. 

Η Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ζπλέξρεηαη ηαθηηθά θάζε  έηνο θαη έθηαθηα φπνηε ην δεηήζεη εγγξάθσο έλα 

απφ ηα κέιε ηεο. Κάζε κέινο ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο κπνξεί, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, λα θαιεί ζηηο 

ζπλεδξηάζεηο ππεξεζηαθά ζηειέρε ηνπ θνξέα απφ ηνλ νπνίν έρεη νξηζζεί θαη ηα νπνία εκπιέθνληαη ζηελ πινπνίεζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Σα πξαθηηθά ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θνηλνπνηνχληαη ζε φια ηα κέιε αθνχ 

ππνγξαθνχλ. 

Η Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ζπλεδξηάδεη έγθπξα φηαλ είλαη παξφληα φια ηα κέιε ηεο. Οη απνθάζεηο ηεο 

πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλεο, ιακβάλνληαη δε θαηά πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ θαη δεζκεχνπλ φινπο ηνπο 

ζπκβαιιφκελνπο θνξείο.  

Οη ινηπέο ιεπηνκέξεηεο πνπ ελδερνκέλσο απαηηεζνχλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο, ζα θαζνξηζζνχλ 

κε απνθάζεηο ηεο.  

 

9. Ανηιζςμβαηική ζςμπεπιθοπά – Πςνέπειερ – Ξοινικέρ Οήηπερ - Θαηαγγελία 

Η παξάβαζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, νη νπνίνη ζεσξνχληαη φινη νπζηψδεηο ή ε 

παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ θαη ηεο θαιήο πίζηεο απφ νπνηνδήπνηε απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε παξέρεη ζην 

άιιν κέξνο ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαη λα αμηψζεη θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία ηνπ. Ιδίσο ιφγν 

θαηαγγειίαο απνηειεί ε ζνβαξή θαη ππαίηηα θαζπζηέξεζε πινπνίεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ε ζνβαξή 

παξαβίαζε ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη δηαπηζησζεί απφ αξκφδηα φξγαλα, κε ηελ 

επηβνιή πξνζηίκνπ ην νπνίν ζα έρεη θαηαζηεί ηειεζίδηθν. 

ε πεξίπησζε ππαίηηαο θαη ζνβαξήο παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, δχλαηαη – θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Κνηλήο 

Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο – ην έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο λα επηβάιεη ζην έηεξν κέξνο πνηληθέο ξήηξεο, νη νπνίεο δελ 

κπνξνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο λα ππεξβαίλνπλ ην 10% ηεο αμίαο ηνπ εμνπιηζκνχ. 

Αξκφδην ξγαλν γηα ηελ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ σο πξνο ηνλ ΦΟΓΑ είλαη ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ θαη γηα ην 

Γήκν ην Γεκνηηθφ ηνπο πκβνχιην. 

ε πεξίπησζε ππνηξνπήο θαη επαλαιακβαλφκελεο πιεκκεινχο εθηέιεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ, ην 

αληηζπκβαιιφκελν κέξνο δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε, θνηλνπνηψληαο ζην έηεξν κέξνο απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ 

Οξγάλνπ. 

Πξηλ ηελ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ ή ηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα πξνεγεζεί πξφζθιεζε πξν 

δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ πξνο ην αληηζπκβαιιφκελν κέξνο γηα λα εθθξάζεη ηηο απφςεηο ηνπ, εγγξάθσο ή θαη 

πξνθνξηθψο θαηά ηε ζρεηηθή ζπλεδξίαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

ε πεξίπησζε πεξηνξηζκέλεο ρξήζεο ηνπ εμνπιηζκνχ γηα 1 έηνο, θαζψο θαη ζε πεξίπησζε κε νξζήο ιεηηνπξγίαο ησλ 

Γσληψλ Αλαθχθισζεο, ν ΦΟΓΑ δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ην Γήκν ηελ επηζηξνθή ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 

10. Δπίλςζη Γιαθοπών – Γυζιδικία 

Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ πνπ αθνξά ζηελ εθηέιεζε θαη εξκελεία ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο θαη πνπ δελ ζα επηιχεηαη απφ ηελ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, δχλαηαη λα 

επηιχεηαη απφ ηα αξκφδηα Γηθαζηήξηα ηεο Σξίπνιεο. 
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11. Ρποποποίηζη ηηρ ζύμβαζηρ 

Γηα νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ζχκθσλε γλψκε θαη ησλ δχν αληηζπκβαιινκέλσλ κεξψλ θαη 

εθφζνλ απηή πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. Η ηξνπνπνίεζε γίλεηαη εγγξάθσο κε απφθαζε ησλ αξκνδίσλ 

νξγάλσλ ησλ δχν κεξψλ. 

 

12. Ιύζη ηηρ ζύμβαζηρ 

Η παξνχζα ιχεηαη κεηά ην πέξαο ηνπ ρξφλνπ ιήμεο ηεο, δειαδή κεηά ην πέξαο ηεο δηάξθεηαο ζχκβαζεο θαη 

επηζηξέθεηαη ν εμνπιηζκφο ζηνλ ΦΟΓΑ ζηελ θαιχηεξε δπλαηή θαηάζηαζε ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ειηθία ηνπ 

εμνπιηζκνχ θαη ηελ θπζηνινγηθή θζνξά απφ ηελ θαζεκεξηλή ρξήζε ηνπ. Γχλαηαη επίζεο λα ιπζεί κε θνηλή απφθαζε 

ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ, αλ δηαπηζησζεί φηη δελ είλαη εθηθηή ε πινπνίεζή ηεο γηα ιφγνπο πνπ δελ νθείινληαη ζε δηθή 

ηνπο ππαηηηφηεηα. 

 

13. Ρελικέρ Γιαηάξειρ 

Η κε άζθεζε δηθαησκάησλ ή ε παξάιεηςε ππνρξεψζεσλ απφ νπνηνδήπνηε ζπκβαιιφκελν κέξνο ή ε αλνρή 

θαηαζηάζεσλ αληίζεησλ πξνο ηελ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε, θαζψο θαη ε θαζπζηέξεζε ζηε ιήςε κέηξσλ πνπ 

πξνβιέπεη ε ζχκβαζε απηή απφ νπνηνδήπνηε ζπκβαιιφκελν κέξνο, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο παξαίηεζε ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ απφ δηθαίσκα ή απαιιαγή απφ ππνρξεψζεηο ηνπο ή αλαγλψξηζε δηθαησκάησλ ζηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε, πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη απφ απηή ηελ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε.  

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θάζε πξφβιεςε πνπ εκπεξηέρεηαη ζε πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κε φκνην αληηθείκελν, ε νπνία 

είλαη αληίζεηε πξνο ηηο ξπζκίζεηο ηεο παξνχζεο θαηαξγείηαη. 

ε πίζησζε ησλ παξαπάλσ ζπληάρζεθε ε παξνχζα, ε νπνία ππνγξάθεηαη ζε έμη (6) πξσηφηππα αληίγξαθα φπσο 

παξαθάησ: 

ΓΗΑ ΡΝ ΓΖΚΝ  ΓΗΑ ΡΝ ΦΝΓΠΑ 

 

  

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η – ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΞΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΗΓΩΛ 

 
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ 

ΓΗΑ ΡΗΠ ΓΩΛΗΔΠ ΑΛΑΘΘΙΩΠΖΠ ΞΝ ΑΦΝΟΝΛ ΠΔ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΓΗΑ ΓΗΑΙΝΓΖ ΠΡΖΛ ΞΖΓΖ ΡΔΠΠΑΟΩΛ ΟΔΚΑΡΩΛ 
ΑΞΝΒΙΖΡΩΛ (ΑΞΝ ΚΔΡΑΙΙΝ, ΞΙΑΠΡΗΘΝ, ΓΑΙΗ, ΣΑΟΡΗ), ΚΔ ΞΑΟΝΣΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΔΟΓΑΙΔΗΝ ΑΛΑ ΡΔΚΑΣΗΝ 

ΑΞΝΒΙΖΡΝ ΙΗΘΝ ΞΟΝΠ ΡΝΠ ΓΖΚΝΡΔΠ (ΓΗΑ ΡΝΙΑΣΗΠΡΝΛ ΡΑ ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΑΞΝ ΚΔΡΑΙΙΝ, ΞΙΑΠΡΗΘΝ, ΓΑΙΗ), 
ΑΙΙΑ ΘΑΗ ΚΔ ΑΡΝΛΝΚΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΡΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΓΗΑΘΔΡΝΛΡΑΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΔΠ ΑΡΝΚΑΡΝ ΓΗΑΣΩΟΗΠΚΝ 

ΡΩΛ ΙΗΘΩΛ (ΣΩΟΗΠ ΛΑ ΑΞΑΗΡΔΗΡΑΗ Ζ ΣΟΖΠΖ ΑΙΙΩΛ ΑΛΑΓΘΑΗΩΛ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΓΗΑΙΝΓΖ ΡΩΛ 
ΑΛΑΘΘΙΩΠΗΚΩΛ ΙΗΘΩΛ, ΩΠΡΔ ΛΑ ΚΖΛ ΑΞΑΗΡΔΗΡΑΗ Ζ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΡΩΛ ΙΗΘΩΛ ΠΔ ΑΡΔΠ ΘΑΗ ΛΑ ΔΜΑΠΦΑΙΗΕΔΡΑΗ 

Ζ ΑΚΔΠΖ ΘΑΗ ΑΡΝΛΝΚΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΡΩΛ ΓΩΛΗΩΛ ΑΛΑΘΘΙΩΠΖΠ) 
 

 

Οη ελ ιφγσ ηερληθέο απαηηήζεηο ζα ηαπηίδνληαη κε απηέο πνπ ζα αλαθέξνληαη ζην αληίζηνηρν εδάθην (κε ηίηιν «Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο») ηνπ ηεχρνπο Γηαθήξπμεο πνπ ζα ζπγγξαθεί απφ ην ΦΟΓΑ γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ ελ ιφγσ Γσληψλ 

Αλαθχθισζεο, θαηφπηλ ηεο εμαζθάιηζεο ηεο αλαγθαίαο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΦΟΓΑ απφ ην ΔΠΑ. 

 

2.- Οξίδεη σο εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βφραο ζηελ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ άξζξνπ 8, 

ην Γήκαξρν θ. Παπαθπξηάθν Αλλίβα, κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ Αληηδήκαξρν θ. Σξηαληαθχιινπ Γεκήηξην. 

3.- Δμνπζηνδνηεί ην Γήκαξρν Βέινπ- Βφραο θ. Παπαθπξηάθν Αλλίβα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο Πξνγξακκαηηθήο 

χκβαζεο. 

 
Η απφθαζε απηή έιαβε α/α : 162/2022 
  Αθνχ ζπληάρζεθε ε παξνχζα, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:  

       

ΑΔΑ: ΨΟΡΒΩ9Π-58Ο



    Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΝΗΘ. Δ.                                ΡΑ ΚΔΙΖ ΡΖΠ ΝΗΘ. Δ. 

 

Ακπιβέρ απόζπαζμα 

Εεςγολαηιό.- 

O ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΝΗΘ.Δ 

 

   ΞΑΞΑΘΟΗΑΘΝΠ ΑΛΛΗΒΑΠ 
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