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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (AKE)

1. Βούληση Φορέα

2. Χωροταξικά Κριτήρια

Απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου, για την
έγκριση παραχώρησης ή
μίσθωσης καθορισμένου
χώρου για την λειτουργία
ΚΔΤ στο πλαίσιο
υλοποίησης του Έργου
AKE
"LIFE RE-WEEE"
συνοδευόμενη από
τοπογραφικό διάγραμμα.
Σε περίπτωση σύμπραξης
δήμων να προσκομίζεται
η έγγραφη σύμπραξη
τους.
Χώρος που εμπίπτει στις
περιπτώσεις (ΒΙΠΑ /
ΒΙΟΠΑ - εκτός σχεδίου
AKE
πόλης (όπως ορίζεται στο
ΦΕΚ 365/ΑΑΠ/29-7-2009).

-

-

-

Εν γένει θα πρέπει η λειτουργία της
δραστηριότητας να είναι συμβατή με τις
επιτρεπόμενες χρήσεις γης της περιοχής.

3. Τεχνικά Κριτήρια
3.1i

Ύπαρξη κτηρίου στο χώρο
≥ 500 m² (Για το ΚΔΤ της

AKE

-

-
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Περιφέρειας Αττικής)

3.1ii

Ύπαρξη κτηρίου στο χώρο
≥ 400 m² (Για το ΚΔΤ της
Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας)

AKE

3.2

Σύνδεση με υφιστάμενο
οδικό δίκτυο.
Προσβασιμότητα
οχημάτων - φορτηγών
(περιβάλλοντες οδικοί
άξονες)

AKE

-

-

AKE

-

-

AKE

-

-

AKE

-

-

AKE

-

-

AKE

-

-

3.3
3.4

3.5

3.6

3.7

Ύψος κτηρίου ≥ 4,5 m
Σύνδεση με ΟΚΩ
(ηλεκτρισμού, ύδρευσης,
αποχέτευσης)
Ικανές διαστάσεις και
γεωμετρία χώρων με
στεγανό δάπεδο για
κίνηση και ελιγμούς
οχημάτων μήκους ≤ 18,75
m
Ικανές διαστάσεις χώρων
αποθήκευσης 2 containers
συνολικής διάστασης
≥40m²
Ύπαρξη στεγασμένου
χώρου φορτοεκφόρτωσης
ύψους ≥ 5m και
επιφάνειας ≥40m² εντός ή
εκτός κτηρίου

3

3.8

Κατάλληλη φέρουσα
ικανότητα δαπέδου

AKE

-

-

3.9

Στεγανό δάπεδο με
κάλυψη 100% κτηρίου

AKE

-

-

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
4. Γεωγραφικά Κριτήρια

Απόσταση χώρου από
κέντρο Αθήνας ή Θεσ/κης
(Ορίζεται ως η
χιλιομετρική απόσταση σε
ευθεία γραμμή από τις
συντεταγμένες
Συντάγματος και Λευκού
Πύργου με εργαλείο
μέτρησης (λογισμικό
google earth)

Ζώνη Α: 0-20 km (βαθμολόγηση με 200 μονάδες),
Ζώνη Β: > 20 - 40 km (για κάθε επιπλέον χλμ. άνω
των 20 km μείωση κατά 10 μονάδες/χλμ.), Ζώνη
Γ: > 40 km (βαθμολόγηση με 0 μονάδες)

e

20,00%

b

4,0%

-

c

2,5%

-

c

2,5%

-

5. Τεχνικά Κριτήρια
Κτηριακών Υποδομών
5.1

5.2

5.3

Επιπεδότητα δαπέδου,
λεία επιφάνεια δαπέδου
(π.χ. βιομηχανικό δάπεδο)
Eξασφάλιση
υδατοστεγανότητας
οροφής
Εξασφάλιση επένδυσης
στοιχειώδους
θερμομόνωσης
κατάλληλης για τη χρήση
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5.4

Ικανότητα λήψης
κατάλληλου
πιστοποιητικού
πυροπροστασίας
Έκταση ωφέλιμου χώρου
κτιρίου

5.5

c

2,5%

Έκταση Α: 500 - 1500 m² (Ελάχιστη βαθμολόγηση
25 μονάδες. Για κάθε επιπλέον m² άνω των 500
m² προστίθενται 0,075 μονάδες / m² (Για την
περίπτωση του ΚΔΤ της Περιφέρειας Αττικής)

g

10,0%

Έκταση Α’: 400 - 1500 m² (Ελάχιστη βαθμολόγηση
25 μονάδες. Για κάθε επιπλέον m² άνω των 400
m² προστίθενται 0,068 μονάδες / m² (Για την
περίπτωση του ΚΔΤ της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας)
Έκταση Β: ˃ 1500 - 2500 m² (Μέγιστη
βαθμολόγηση 99 μονάδες. Για κάθε επιπλέον m²
αφαιρούνται 0,075 μονάδες / m²
Έκταση Γ: ˃ 2500 m² (βαθμολόγηση με 0 μονάδες)

Αναγκαιότητα εργασιών
επισκευής χώρου-κτηρίου
5.6

Αναγκαιότητα εργασιών επισκευής: Kαμία
(βαθμολόγηση με 150 μονάδες)
f

15.0%

Κόστος επισκευής : 0-45000 € (Για κάθε 1500 €
επιπλέον αφαιρούνται 5 μονάδες /1500€
Κόστος επισκευής: ˃ 45000 € (βαθμολόγηση με 0
μονάδες)

5.7
5.8

Επάρκεια λειτουργίας
Η/Μ εγκαταστάσεων
Ύπαρξη επαρκούς

b

4,5%

-

d

1,0%

-
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5.9
5.10
5.11
5.12

αερισμού
Ύπαρξη επαρκούς
θέρμανσης (για εργασίες
διαλογής)
Ύπαρξη χώρου γραφείων
≥ 10 m²
Ύπαρξη WC
Ύπαρξη υποδομών
πρόσβασης ΑΜΕΑ
Έκταση Υπαίθριου Χώρου
(Υ.Χ.)

d

1,0%

-

d

0,5%

-

d

0,5%

-

d

0,5%

Έκταση Α: 500 - 1500 m² (Ελάχιστη βαθμολόγηση
25 μονάδες. Για κάθε επιπλέον m² άνω των 500
m² προστίθενται 0,025 μονάδες / m²

h

5,0%

5.13

Έκταση Β: ˃ 1500 - 2500 m² (Μέγιστη
βαθμολόγηση 49 μονάδες. Για κάθε επιπλέον m²
αφαιρούνται 0,025 μονάδες / m²
Έκταση Γ: ˃ 2500 m² (βαθμολόγηση με 0 μονάδες)

5.14
5.15
5.16

5.17

Ύπαρξη χώρου
στάθμευσης
Ύπαρξη περίφραξης
χώρου και πύλης εισόδου
Ύπαρξη επιπρόσθετου
εξοπλισμού εντός του
περιβάλλοντος χώρου τoυ
ΚΔΤ: Ζυγοπλάστιγγα
Ύπαρξη επιπρόσθετου
εξοπλισμού: Επιδαπέδιοι
ζυγοί

c

2,5%

-

d

1,0%

-

b

5,0%

-

d

0,5%

-
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5.18

5.19

5.20

Ύπαρξη επιπρόσθετου
εξοπλισμού:
Αποθηκευτικά μέσα
ράφια τύπου dexion
Ύπαρξη επιπρόσθετου
εξοπλισμού: Πάγκοι
εργασίας
Ύπαρξη επιπρόσθετου
εξοπλισμού: Εξοπλισμός
γραφείου

d

0,5%

-

d

0,5%

-

d

0,5%

-

6. Ωριμότητα φορέα

6.1

6.2

6.3

Περιβαλλοντικές
επιδόσεις - μέση συλλογή
ΑΗΗΕ kg/κάτοικο 20132015 σε σχέση με την μέση
ετήσια συνολική
σύμφωνα με τα επίσημα
στοιχεία του Ε.Ο.ΑΝ
Ύπαρξη περιβαλλοντικής
αδειοδότησης (ΑΕΠΟ /
ΠΠΔ) για συναφή
δραστηριότητα
Ύπαρξη απόφασης
Δημοτικού Συμβουλίου
για κάλυψη
απαιτούμενων δαπανών
για διαμόρφωση του
χώρου

c

2,0%

b

8,0%

b

10,0%

Για μέση 3ετή συλλογή ΑΗΗΕ (kg/κάτ.) άνω της
μέσης αντίστοιχης συλλογής από το σύνολο των
Δήμων: βαθμολόγηση 20 μονάδες. Σε αντίθετη
περίπτωση βαθμολόγηση 0 μονάδες

Ύπαρξη ή μη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
για κάλυψη απαιτούμενων δαπανών για
διαμόρφωση και/ή περιβαλλοντική αδειοδότηση
του χώρου
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ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΝ
Υπόμνημα
Συμπλήρωσης

AΚE
a
b
c
d

Κλίμακες
Αξιολόγησης
Μέγιστη Κλίμακα:1000
Συνολική Βαρύτητα:100%
10%-20%
4%-8%
1,5%-2,5%
0-1%

e

μέγιστο 20%

f

μέγιστο 15%

g

μέγιστο 10%

h

μέγιστο 5%

Επιλογές
Συμπλήρωσης

"ΝΑΙ" ή "Όχι"
"0" ή Μέγιστο
"0" ή Μέγιστο
"0" ή Μέγιστο
"0" ή Μέγιστο
Κλιμακωτή
Βαθμολόγηση
Κλιμακωτή
Βαθμολόγηση
Κλιμακωτή
Βαθμολόγηση
Κλιμακωτή
Βαθμολόγηση
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