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Βέροια 20-02-2019

Αρ. Πρωτ. Δ.Υ.

ΠΡΟΣ:

Θέμα: Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 6533/ 26-
11-2018 πρόσκλησης, με Κωδικό: 053.6i, Α/Α/ ΟΠΣ 2110 του Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας, για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης πράξεων στον
Άξονα προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΑΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
(ΤΑ)» , του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, με τίτλο
«Δημιουργία Πράσινου Σημείου στο Δήμο Βέροιας» και εξουσιοδότηση του
Δημάρχου

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4042/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21
του Ν. 4447/2016: Πράσινο Σημείο ορίζεται «χώρος οργανωμένος από Ο.Τ.Α. Α'
βαθμού, ο οποίος είναι οριοθετημένος και διαμορφωμένος με την κατάλληλη
υποδομή και εξοπλισμό, ώστε οι πολίτες να αποθέτουν χωριστά συλλεγέντα
ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα, προκειμένου αυτά
να προωθηθούν για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση.

Οι κατηγορίες αποβλήτων – υλικών, στα Μεγάλα Πράσινα Σημεία (ΜΠΣ) που
γίνονται αποδεκτές είναι οι πιο κάτω:
1. Χαρτί
2. Μέταλλα
3. Πλαστικά
4. Γυάλινες συσκευασίες
5. Σύνθετες συσκευασίες
6. Βρώσιμα Λίπη και Έλαια (ΒΛΕ)
7. Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
8. Ξύλινες συσκευασίες
9. Απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών
10. Απόβλητα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα
11. Βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων
12. Μικρές ποσότητες αποβλήτων από μικροεπισκευές και συντηρήσεις οικιών
(ΑΜΣΟ)
13. Ογκώδη απόβλητα (ΟΓΚ)

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘ. Μητροπόλεως 55

Πληροφορίες : Μαρούλα Γεωργιάδου
Τηλέφωνο : 23313-50586
E-mail : m.georgiadou@veria,gr

mailto:m.georgiadou@veria,gr
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Ο κύριος σκοπός της δημιουργίας του δικτύου Πράσινων Σημείων (ΠΣ) είναι η
συμβολή στους στόχους της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας και του ΕΣΔΑ για
τη χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών (ΑΥ), συμπληρωματικά με το δίκτυο
Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) διακριτών ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών (ΑΥ), το
οποίο θα αναπτυχθεί σε αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος του μπλε
κάδου.
Ως επιμέρους στόχοι συμπεριλαμβάνονται και οι εξής:
i. Συγκέντρωση ανακυκλώσιμων υλικών χωρίς κόστος συλλογής

ii. Συλλογή των ρευμάτων για τα οποία δεν υπάρχει διαθέσιμο ή εύκολα προσβάσιμο
δίκτυο συλλογής καθώς και αποδέκτης αυτών

iii. Εκπαίδευση – ευαισθητοποίηση του πολίτη στη διακριτή συλλογή όλων των
δυνατών ρευμάτων.

Παράλληλα, η λειτουργία των ΠΣ θα συμβάλει, στα πρώτα χρόνια τουλάχιστον, και
στην εκπαίδευση των στελεχών των δήμων στο θέμα της άντλησης εσόδων μέσω της
πώλησης των συλλεγόμενων υλικών και της βελτιστοποίησης της οικονομικής
διαχείρισης των δράσεων ανακύκλωσης.

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις για το
θέμα, εξέδωσε πρόσκληση- την αναφερόμενη στο θέμα-, με την οποία καλούνται οι Δήµοι
(Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων),
προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα
Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον
και Αειφόρος Ανάπτυξη» .

Όπως αναφέρεται στο περιεχόμενο της πρόσκλησης
«1.1. Η δηµιουργία Πράσινων Σηµείων, αποτελεί βασικό πυλώνα της νέας πολιτικής
για τα απόβλητα σύµφωνα µε το νέο Εθνικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΠΥΣ
αρ.49/2015) συµβάλλοντας τα µέγιστα στην προώθηση της προετοιµασίας για την
επαναχρησιµοποίηση και την ανακύκλωση.
Το Πράσινο Σηµείο (Π.Σ.) είναι ένας οριοθετηµένος και διαµορφωµένος χώρος, µε
κατάλληλη κτιριακή υποδοµή και εξοπλισµό, οργανωµένος από το ∆ήµο, ώστε οι
δηµότες να εναποθέτουν ανακυκλώσιµα υλικά, χωριστά συλλεγέντα, όπως χαρτί, γυαλί,
µέταλλα, πλαστικά, υφάσµατα, βρώσιµα έλαια ή χρησιµοποιηµένα αντικείµενα και
εξοπλισµό (ρουχισµό, έπιπλα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό) προκειµένου να
προωθηθούν στη συνέχεια για ανακύκλωση ή για επαναχρησιµοποίηση. Κάθε ∆ήµος
υποχρεούται να λειτουργεί τουλάχιστον ένα Πράσινο Σηµείο, σε συµφωνία µε τον
εγκεκριµένο, µε βάση τον νέο ΕΣ∆Α (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕ.Σ.∆.Α. Στο πλαίσιο της
παρούσας πρόσκλησης θα χρηµατοδοτηθούν νέα έργα για τη δηµιουργία Πράσινων
Σηµείων που περιλαµβάνονται στον αναθεωρηµένο και εγκεκριµένο ΠΕΣ∆Α
Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα στα έργα που εµπίπτουν στην Α’ Χρηµατοδοτική
Προτεραιότητα και στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ (∆ράση 5).
Αναλυτικότερα, δύνανται να χρηµατοδοτηθούν οι βασικές υποδοµές για την κατασκευή
ενός οργανωµένου ΠΣ οι οποίες περιλαµβάνουν τα εξής [ΚΥΑ18485/2017 (ΦΕΚ
1412Β/26-4-2017)]:
• Περίφραξη
• Πύλη εισόδου
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• Ασφαλτοστρωµένη πλατεία
• Αποθηκευτικός εξοπλισµός
• Στεγασµένοι χώροι
• Λοιπός εξοπλισµός (εξοπλισµός ζύγισης, συµπιεστές, δεµατοποιητές,
κλαδοτεµαχιστές)
• Λοιποί χώροι (γραφείο, αποθήκες εργαλείων, χώρος αποδυτηρίων). Επιπλέον, στις
προτάσεις που θα υποβληθούν εφόσον κρίνεται απαραίτητο, µπορούν να
περιλαµβάνονται η αγορά γης, έργα αρχαιολογίας, έργα αποκατάστασης ΟΚΩ κλπ.
Τα Πράσινα Σηµεία θα πρέπει να αφορούν τα ρεύµατα αποβλήτων που δεν
καλύπτονται από τα υφιστάµενα οργανωµένα συστήµατα ή/και δεν καλύπτονται
επαρκώς από την ελεύθερη αγορά. Συγκεκριµένα, είναι µη επιλέξιµος ο εξοπλισµός
που εµπίπτει στις υποχρεώσεις των ΣΕ∆ βάσει ν.2939/2001 όπως ισχύει µετά το
ν.4496/2017. 1.2.
O δικαιούχος θα πρέπει να λαµβάνει όλα τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας
που προβλέπονται από τους Καν. (ΕΚ) 1303/2013 και 1304/2013. 1.3.
O δικαιούχος θα πρέπει να αποδέχεται τη δηµοσιοποίηση των στοιχείων του
δικαιούχου, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 115 παρ. 2 και Παράρτηµα ΧΙΙ του Καν.
(ΕΕ) 1303/2013.
Η συγχρηµατοδοτούµενη (όπου συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη είναι η
επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη από το ΕΠ για τον υπολογισµό της κοινοτικής συνδροµής )
δηµόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων µε την παρούσα πρόσκληση
ανέρχεται σε 10.000.000,00 € .»

Ο Δήμος Βέροιας έχει προχωρήσει σε ωρίμανση μελέτης για τη δημιουργία Πράσινου
Σημείου, με τις απαιτούμενες εγκρίσεις , στο χώρο του υφιστάμενου αμαξοστασίου
του Δήμου .
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ
(600.000,00€) περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει
για:

1. Την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου «Δημιουργία Πράσινου
Σημείου στο Δήμο Βέροιας» προκειμένου να ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί
στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 6533/ 26-11-2018 πρόσκλησης, με Κωδικό:
053.6i, Α/Α/ ΟΠΣ 2110 του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας

2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Βέροιας να προβεί σε οποιαδήποτε
ενέργεια ήθελε απαιτηθεί προκειμένου να υποβληθεί προς χρηματοδότηση η
εν λόγω πράξη

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Υπηρεσίας Δόμησης - Περιουσίας, Προγραμματισμού

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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