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      ΣΧΕΔΙΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

ΚΕΡΚΥΡΑ, ….-07-2018 

Αρ. Πρωτ.: ……………. 

Ταχ. Δ/νση      : Αλυκές - Ποταμού  
Ταχ. Κώδικας  : 49100 – Κέρκυρα 
Πληρ. : Π. Βαρσάκη 
Τηλέφωνο       : 2661031696 
E-mail              : pin@pin.gov.gr   
 

ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ι.Ν. / Π.Ε. Κέρκυρας και 
του Δήμου Παξών για την υλοποίηση του έργου "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ 
ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΞΩΝ" 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση έχει ως αντικείμενο την μεταβίβαση αρμοδιότητας 
από το  Δήμο Παξών (ως Κύριο του έργου) στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων / Π.Ε. Κέρκυρας 
(φορέας υλοποίησης), για την υλοποίηση του έργου "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ 
ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΞΩΝ".  

Σύμφωνα με την ανωτέρω αναφερόμενη πράξη πρόκειται να κατασκευαστεί Πράσινο 
Σημείο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της νομοθεσίας και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την 
παραλαβή και προσωρινή αποθήκευση διαφορετικών ροών ανακυκλώσιμων αποβλήτων όπως 
απόβλητα ελαίων, απόβλητα εκσκαφών και κατεδαφίσεων, απόβλητα χαρτιού, πλαστικού, 
γυαλιού, μετάλλων, ξύλου, ογκωδών, ελαστικών, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Θα 
δημιουργηθούν 3 Γωνιές Ανακύκλωσης (σημεία συλλογής μικρής κλίμακας που περιλαμβάνουν 
μόνο μέσα συλλογής υλικών και την κατάλληλη σήμανση – διαμόρφωση του χώρου) για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Επίσης η Πράξη περιλαμβάνει προπαρασκευστικό υποέργο 
που αφορά στις μελέτες και αδειοδοτήσεις για την Ολοκλήρωση διαδικασιών ωρίμανσης έργου 
(προπαρασκευαστικές ενέργειες), καθώς και υποέργο δράσεων Ευαισθητοποίησης και 
Δημοσιότητας που περιλαμβάνουν δημιουργία προγράμματος Δημοσιότητας και Σχέδιο 
Δράσεων Επικοινωνίας και Ευαισθητοποίησης, Καταχωρήσεις στον τύπο και στα ΜΜΕ, 
κατασκευή ιστοσελίδας, Ενημερωτικά έντυπα - οδηγούς – εγχειρίδια.  

Η συνολική δαπάνη για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης 
ανέρχεται στο ποσό των 373.414,67 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού 
οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων και θα καλυφθεί στο σύνολό του από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα από τη ΣΑ Ε2751 και τον ενάριθμο 2018ΣΕ27510120. 

Κατόπιν τούτων εισηγούμαστε στο Περιφερειακό Συμβούλιο:  
1. την έγκριση του σχεδίου της ανωτέρω αναφερομένης Προγραμματικής Σύμβασης,  

2. την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή της Προγραμματικής 
Σύμβασης με το Δήμο Παξών για την υλοποίηση του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΞΩΝ». 

3.  

Επίσης παρακαλούμε όπως οριστεί ένας (1) εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/Π.Ε. 
Κέρκυρας, καθώς και ένας εκπρόσωπος του Φορέα Χρηματοδότησης (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων) με τους  
αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθηση της συγκεκριμένης Σύμβασης. 

 
 

ΣΥΝΗΜΜΈΝΑ : 
Σχέδιο προγραμματικής Σύμβασης  

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
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