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Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 15ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 27 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το
Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.26276/22.9.2017 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που
δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός
είναι παρόντα τριάντα πέντε, δηλ. οι κ.κ. 1) Πανταζόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος, 2) Χρυσουλάκης Φώτιος,
Αντιπρόεδρος, 3) Κουρή Μαρία, Γραμματέας, 4) Χατζηδάκης Γεώργιος, 5) Παπαδόπουλος Κων/νος, 6)
Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 7) Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 8) Σερέτη Χριστίνα, 9) Καλαρρύτης Χρήστος, 10)
Ζαννιά Ευφημία, 11) Αντζινάς Ιωάννης, 12) Βιδάλης Παναγιώτης, 13) Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 14)
Δημητρόπουλος Άγγελος, 15) Κορμά - Γκουτζιάνα Δήμητρα, 16) Καλούδης Κων/νος, 17) Μπασούρης
Μαρίνος, 18) Νικηφόρος Ιωάννης, 19) Καπίρη Ελένη, 20) Κοκοτίνης Χρήστος, 21) Ασβεστάς Δημήτριος, 22)
Καλαντίδης Δημήτριος, 24) Αντύπας Γεώργιος, 25) Δουβή Αγγελική, 26) Αναγνώστου Ιωάννης, 27) Αγαδάκος
Γεώργιος, 28) Τσατσούλη Αναστασία, 29) Μαργαρώνης Παναγιώτης, 30) Ευσταθίου Αναστάσιος, 31) Κουρής
Μιχαήλ, 32) Πανταζόπουλος Δημήτριος, 33) Πούλος Ιωάννης, 34) Πίκουλα Αργυρώ, 35) Σόφης Γεώργιος και
36) Σεφτελής Κων/νος, ότι οι κ.κ. 1. Γιαννάκης Χρήστος, 2) Χωματά Αικατερίνη, 3) Κούρτης Ανδρέας, 4)
Παναγιώταρης Αναστάσιος, 5) Γρηγορέας Ιωάννης, 6) Γεωργίου Δημήτριος δεν προσήλθαν αν και
προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Αναστόπουλος,
ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Μανταδάκης, ο Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Παπαγεωργίου, ο
συμπαραστάτης του δημότη κ. Αραμπατζής, ο κ. Κοντονίκας και ο κ. Φιλοθεϊδης.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 337/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση σημείων για τοποθέτηση ειδικών κάδων για την εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωση
ιατρικού αρχείου (ακτινογραφίες, λιθογραφικά φιλμ) και λοιπών ηλεκτρονικών (κινητά, υπολογιστές, cd ,dvd,
κλπ.)

(Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. Δουβή, Αγαδάκος, Σεφτελής, Αναγνώστου, Χρυσουλάκης,
Πίκουλα, Δ. Πανταζόπουλος, Κουρής, Ευσταθίου, Σόφης, Νικηφόρος, Πούλος)
Ο Αντιδήμαρχος κ. Μπασούρης που εισηγήθηκε το 29ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του
Σώματος την υπ’ αριθ. 99/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εγκρίθηκε: 1) η
συνεργασία του Δήμου Ηλιούπολης με την εταιρεία “Greenfence” για την τοποθέτηση ειδικών κάδων για την
εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης ιατρικού αρχείου (ακτινογραφίες, λιθογραφικά φιλμ) και λοιπών
ηλεκτρονικών (κινητά, υπολογιστές, cd ,dvd, κλπ.), 2) η σύμβαση συνεργασίας του Δήμου Ηλιούπολης με την
εταιρεία “Greenfence” και 3) παρέπεμψε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της τελικής απόφασης
και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006,
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(δηλώνοντας λευκό οι κ.κ. Τσατσούλη και Μαργαρώνης)
1. Εγκρίνει την συνεργασία του Δήμου Ηλιούπολης με την εταιρεία “Greenfence” για την τοποθέτηση ειδικών
κάδων για την εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης ιατρικού αρχείου (ακτινογραφίες, λιθογραφικά φιλμ)
και λοιπών ηλεκτρονικών (κινητά, υπολογιστές, cd ,dvd, κλπ.)
2. Εγκρίνει τη σύμβαση συνεργασίας του Δήμου Ηλιούπολης με την εταιρεία “Greenfence” η οποία έχει ως
εξής:
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στην Αθήνα σήμερα, ………… Σεπτεμβρίου 2017 μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων:
α) αφ’ ενός της επιχείρησης «ΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» που εδρεύει στην Καισαριανή, Κασαμπά 43, Τ.Κ. 161 22, με ΑΦΜ
023199390, ΔΟΥ Βύρωνος και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Γκίνη Ιωάννη, καλούμενης εφεξής «GreenFence»
β) και αφ’ ετέρου του «Δήμου Ηλιούπολης», που εδρεύει στην ........ Αττικής, οδός ................. ΤΚ .........., με ΑΦΜ ..........
ΔΟΥ ................, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσης από τον/την κο/κα ........................., και
καλούμενου εφεξής «Δήμος Ηλιούπολης», συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα παρακάτω:
Αντικείμενο της σύμβασης
Με το παρόν έγγραφο συμφωνείται ότι η GreenFence αναλαμβάνει την παραλαβή, καταστροφή των
προσωπικών/εταιρικών δεδομένων και ιατρικού αρχείου και ανακύκλωση

των παλαιών ακτινολογικών φιλμ,

Απόβλητα Ηλεκτρονικού και Ηλεκτρικού Εξοπλισμού ( = ΑΗΗΕ) και λοιπά υλικά τα οποία θα παραδίδει ο «Δήμος
Ηλιούπολης», λαμβανομένων υπ’ όψιν των κείμενων Νόμων και διατάξεων σχετικά με την προστασία των Προσωπικών
Δεδομένων με το:


Ποινικός Κώδικας Άρθρο 371 (Παραβίαση επαγγελματικής εχεμύθειας),



την Οδηγία της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 1/2005



Ν.3418/2005 “Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας”



Ν.2472/1997 (Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα),

και την προστασία του Περιβάλλοντος με το:


Ν.1650/86 και των τροποποιήσεων του,



ΠΔ 117/2004 “Μέτρα Όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ΑΗΗΕ”



Οδηγίες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης - 2012/19/ΕΚ, 2003/108/ΕΚ, 2002/96/ΕΚ και 2002/95/ΕΚ

Η GreenFence δηλώνει διά του νομίμου εκπροσώπου της ότι έχει όλες τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία
άδειες, εξειδικευμένο προσωπικό, κατάλληλα μέσα μεταφοράς και λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα που προβλέπονται
από τις σχετικές διατάξεις για την διαχείριση των εν λόγω αποβλήτων.
Συγκεκριμένα οι Κωδικοί “ΕΚΑ” ( = Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων) που μπορεί η GreenFence να παραλάβει από
το «Δήμο Ηλιούπολης» βάσει της “Άδειας Συλλογής Και Μεταφοράς” και “Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων” που
διαθέτει είναι οι παρακάτω:
Για τα ακτινογραφικά φιλμ: 09 01 07 φωτογραφικό φίλμ και χαρτί που περιέχουν άργυρο ή ενώσεις αργύρου.
Για ΑΗΕΕ, Ηλεκτρονικά Μέσα Αποθήκευσης & Ιατρικά Μηχανήματα: 20 01 36 απορριπτόμενος ηλεκτρικός και
ηλεκτρονικός εξοπλισμός, εκτός εκείνου που αναφέρεται στα 20 01 21, 20 01 23 και 20 01 35
Για τα CD-DVD: 20 01 39 Πλαστικά
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Στο αντικείμενο του έργου διαχείρισης περιλαμβάνονται η συλλογή – μεταφορά τους σε κατάλληλη αδειοδοτημένη
εγκατάσταση, εγκεκριμένη από το αρμόδιο τμήμα του ΥΠΕΧΩΔΕ, με την οποία η GreenFence διαθέτει σχετική σύμβαση
και η τελική οριστική διάθεση των αποβλήτων με νόμιμο και περιβαλλοντικά ορθό τρόπο. Οι διαδικασίες που ακολουθεί η
GreenFence είναι οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία.
Η GreenFence υποχρεούται να παραλαμβάνει τα προς διαχείριση στερεά απόβλητα σε όποια ποσότητα και αν ανέρχονται
αυτά. Πιο συγκεκριμένα:
Ακτινογραφικά Φιλμ
Η GreenFence μπορεί να παραλάβει τους παρακάτω τύπους ακτινολογικών φιλμ.


Ακτινογραφίες Παλαιού Κλασικού Εμφανιστηρίου



Ακτινογραφίες Αξονικού Τομογράφου



Μαγνητικές Ακτινογραφίες



Digital/Thermal/Lazer Ακτινογραφίες Dry View (νέου τύπου εμφανιστηρίου χωρίς υγρά)

Για την συλλογή των ακτινογραφικών φίλμ η GreenFence θα τοποθετήσει σε προκαθορισμένα σημεία των κλινικών, μετά
από συνεννόηση μαζί τους ειδικούς Κάδους Συλλογής Ακτινογραφικών Φιλμ, CD-DVD, Σκληρών Δίσκων και διαφόρων
ΑΗΗΕ, οι οποίοι θα είναι ειδικά προσαρμοσμένοι για να εισέρχονται ακτινογραφίες διαμέσου μίας σχισμής. Κάθε κάδος
κλειδώνει με λουκέτο, διαθέτει υποδοχή για την ασφάλισή του με σφραγίδα ασφαλείας η οποία υπογράφεται για να
πιστοποιείται ότι ο κάδος αυτός δεν μπορεί να ανοιχθεί, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παράρτημα Α', του παρόντος
συμφωνητικού.
Ηλεκτρονικές Συσκευές ΑΗΗΕ
Η GreenFence θα παραλαμβάνει κυρίως ηλεκτρονικά υλικά που προορίζονται για την ασφαλή καταστροφή των
δεδομένων τους και τα περιφερειακά τους, ιατρικά μηχανήματα ή λοιπός ηλεκτρονικός εξοπλισμός. Η μέθοδος
καταστροφής θα γίνεται με τον απομαγνητισμό για τα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης (π.χ. των σκληρών δίσκων) και την
φυσική καταστροφή των ηλεκτρονικών μονάδων αποθήκευσης (π.χ. Μνήμες RAM).
Μεταφορά
Η μεταφορά και το κόστος αυτής των εκάστοτε υλικών από τις άνω τοποθεσίες στις εγκαταστάσεις της GreenFence θα
βαραίνει την ίδια την εταιρεία GreenFence. Κάθε μεταφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από Δελτίο Αποστολής του
Ιατρικού ή εναλλακτικά με Δελτίο Παραλαβής της GreenFence όπου θα αναγράφεται η ποσότητα σε κιλά ή τεμάχια και
θα προσυπογράφεται από τις δύο πλευρές. Αντίγραφα των Δελτίων, τα οποία υπέχουν θέσει πρωτοκόλλου παράδοσης
παραλαβής θα κρατά ο «Δήμος Ηλιούπολης». Τα υλικά θα πρέπει να είναι σωστά συσκευασμένα για την ασφαλή
μεταφορά τους.
Καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων
Η GreenFence θα βεβαιώνει την καταστροφή των αποβλήτων και υλικών που παραλαμβάνει με την έκδοση
Πιστοποιητικό Καταστροφής στο «Δήμο Ηλιούπολης» με το οποίο θα πιστοποιείται/βεβαιώνεται η ορθή καταστροφή των
προσωπικών/εταιρικών δεδομένων.
Άδειες
Η GreenFence διαθέτει όλες τις απαιτούμενες άδειες για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει και υποχρεούται να τις
τηρεί σε ισχύ καθ’ όλη την διάρκειά του.
Είναι αδειοδοτημένη επιχείρηση με:
1ον Άδεια Συλλογής & Μεταφοράς με Αρ. Πρωτ. Φ 414 / 5742 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2013 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Αττικής,
2ον Άδεια Συλλογής & Μεταφοράς με Αρ. Πρωτ. 7869 από την Μακεδονίας-Θράκης
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3ον Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από την «Γεν. Δ/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής» με Αρ. Πρωτ.
Φ.5540/275/Περιβ.9/12
4ον Τροποποίηση της με Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων με την Αρ. Πρωτ.: Φ.5540/ 1036/ Περιβ.9
5ον Άδεια Λειτουργίας από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής με Αρ. Πρωτ. 1076/2000
Σε περίπτωση λήξης ή ακύρωσης της άδειάς της θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα το «Δήμο Ηλιούπολης» ώστε
ταυτόχρονα να ακυρωθεί η μεταξύ τους υφιστάμενη σύμβαση.
Η GreenFence υποχρεούται να διεκπεραιώσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και να εκδώσει πάσης φύσεως άδειες και
εγκρίσεις από όλες τις εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές, που απαιτούνται κατά νόμο για την ορθή εκτέλεση του έργου έως και
την οριστική διάθεση των αποβλήτων και την έκδοση του σχετικού Πιστοποιητικού.
Χρεώσεις
Η GreenFence δεν θα χρεώνει με κάποιο αντίτιμο το «Δήμο Ηλιούπολης» για το έργο που αναλαμβάνει, ήτοι για την
παραλαβή, μεταφορά και καταστροφή των προσωπικών δεδομένων και ανακύκλωση των εκάστοτε υλικών βάσει τους
κωδικούς ΕΚΑ που διαθέτει και την εν γένει διαχείριση αυτών. Αλλά, θα αποδίδει ανταποδοτικό όφελος προς το
Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου ως επιβράβευση για τη συμμετοχή των δημοτών στο Πρόγραμμα Ανακύκλωσης
Ιατρικού Απορρήτου.
Διάρκεια
Η διάρκεια της παρούσας είναι ένα (1) έτος από την υπογραφή της. Με το πέρας της άνω διάρκειας η παρούσα δύναται να
ανανεωθεί για ένα ακόμη χρόνο εκτός αν κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη την καταγγείλει εγγράφως, με προηγούμενη
έγγραφη ενημέρωση.
Οι συμβαλλόμενοι έχουν το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης οποτεδήποτε, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι σε
εξέλιξη διαδικασία καταστροφής των παραληφθέντων υλικών. Η καταγγελία της σύμβασης θεωρείται άμεση και
αμετάκλητη από την ώρα που λάβει γνώση το άλλο συμβαλλόμενο μέρος.
Δωσιδικία – Διέπον Δίκαιο
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, οποιαδήποτε δε διαφορά προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων σε
σχέση με την παρούσα σύμβαση, θα επιλύεται από τα αρμόδια καθ΄ ύλην δικαστήρια της Αθήνας.
Τα παραπάνω αναγνώσθηκαν και συμφωνήθηκαν από τους συμβαλλόμενους, οι οποίοι υπέγραψαν το παρόν σε δύο
πρωτότυπα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 337/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Μ. ΚΟΥΡΗ

Γ. Χατζηδάκης, Α.Μαρκουλάκη, Ε.Ψυρρόπουλος,

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χ.Σερέτη, Χ.Καλαρρύτης, Ε. Ζαννιά, Κ.Παπαδόπουλος,

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 02.10.2017

Ι.Αντζινάς, Π. Βιδάλης, Θ.Γιαννόπουλος, Α.Δημητρόπουλος,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ.Κορμά-Γκουτζιάνα, Κ.Καλούδης Μ.Μπασούρης,
Ε.Καπίρη, Χ.Κοκοτίνης Δ.Καλαντίδης,
Δ. Ασβεστάς, Γ.Αντύπας, Α.Τσατσούλη

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Π.Μαργαρώνης
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