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«ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ) ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ» 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.775,20 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 

 

 

 

 

 

 

 

Προϋπ/σμός:   19.980,00€ 

ΦΠΑ 24%:  4.795,20 € 

ΔΑΠΑΝΗ:  24.775,20 € 
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ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  

Τηλ. 210 6082432, 2132004574 
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Κ.Α. 45.6277.01, 20.6277.01 

CPV 90512000-9 
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η Διεύθυνση Καθαριότητας και Διαχείρισης Απορριμμάτων έχει θέσει σε εφαρμογή συγκεκριμένη 

διαδικασία για τον προσδιορισμό των παραγωγών αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και 

κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), τα οποία και εναποθέτουν οι πολίτες ανεξέλεγκτα σε κοινόχρηστους 

χώρους, με στόχο την ενημέρωσή τους για την υποχρέωση απομάκρυνσης αυτών, εφόσον τους 

εντοπίσει.  

Σε αρκετές περιπτώσεις όμως είναι αδύνατος ο προσδιορισμός των παραγωγών με αποτέλεσμα τα 

απόβλητα εκσκαφών να παραμένουν σε κοινόχρηστους χώρους και κυρίως στα πεζοδρόμια, 

προκαλώντας προβλήματα καθαριότητας, υγιεινής και διάβασης, καθώς μετά από μεγάλο 

διάστημα παραμονής τους στο ίδιο σημείο, σχίζονται οι σακούλες και σκορπίζουν τα απόβλητα 

αυτά σε όλο το εύρος του πεζοδρομίου. 

Η ενδεικτική κατάσταση παρουσιάζεται στις φωτογραφίες που ακολουθούν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιπροσθέτως, ο Δήμος Αγίας Παρασκευής θεωρείται ο ίδιος παραγωγός και διαχειριστής ΑΕΚΚ με 

την ιδιότητα του κυρίου των έργων και εργασιών που δεν έχουν ανατεθεί σε ανάδοχο, όπως έργα 

της Τεχνικής Υπηρεσίας όπου παράγονται από εργασίες που διεξάγουν τα συνεργεία του για 

λογαριασμό του (π.χ. στα πεζοδρόμια από τα συνεργεία της Αυτεπιστασίας κλπ) και του 

Κοιμητηρίου Αγίας Παρασκευής, όπου κατά την εκταφή που διενεργείται από τους εργάτες του 
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νεκροταφείου και σύμφωνα με τον κανονισμό του Κοιμητηρίου θα πρέπει να σπάνε τα μάρμαρα 

και αυτά να πετιούνται, ώστε να μην υπάρχει η δυνατότητα να ξανά χρησιμοποιηθούν. Επίσης με 

την εκταφή θα πρέπει να μαζεύονται τυχόν πέτρες και χώματα τα οποία δεν χρειάζονται.  

Το αντικείμενο εργασίας του Αναδόχου περιλαμβάνει : 

Α) Υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων απόβλητων από το Κοιμητήριο της Αγίας 

Παρασκευής (με τοποθέτηση κιβωταμάξων/containerκατάλληλης δυναμικότητας -συνήθης 

δυναμικότητα 8m3 , όπου γεμίζουν οι υπάλληλοι του Κοιμητηρίου)  

Β) Υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων 

(ΑΕΚΚ)  από οδούς και σημεία εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Αγίας Παρασκευής. Τα εν 

λόγω απόβλητα ο ανάδοχος υποχρεούται να συλλέγει και να φορτώνει επί ιδίου, κατάλληλου για 

την εργασία μεταφορικού μέσου με δικούς του εργάτες .    

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει µε δικά του μέσα τα ΑΕΚΚ και τα απόβλητα Νεκροταφείου 

τα οποία απορρίπτονται εντός των ορίων του ∆ήµου Αγίας Παρασκευής, από τα σημεία που θα 

υποδείξει ο Δήμος.  

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 24.775,20€ εκ των οποίων το ποσό των 4.984,80€ 

βαρύνει τον ΚΑ 45.6277.01 και το ποσό των 19.790,40€ τον ΚΑ 20.6277.01 βαρύνοντας τον 

προϋπολογισμό του 2020 και 2021. 

 

 

Αγία Παρασκευή, 10/04/2020 

 

ΣΥΝΤΑΞΗ 

 

 

 

                    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΑΜΑΛΙΚΑ 

                        ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΠΕ/Α΄ 

 

ΘΕΩΡΗΣΗ 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

 

 

            ΕΛΕΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ/Α΄ 
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2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

2.1 Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών φυσικών 

προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων) ή αντίστοιχων νομικών, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία που θα 

συσταθεί ή έχει ήδη συσταθεί και πρέπει απαραίτητα εκτός από τις ειδικές άδειες διαχείρισης για 

τους κωδικούς ΕΚΑ που περιγράφονται παρακάτω, να διαθέτουν πιστοποιητικό του οικείου 

επιμελητηρίου (έκδοσης 2020) με το οποίο θα βεβαιώνεται η εγγραφή τους σ` αυτό, ή αν πρόκειται 

για νομικό πρόσωπο, το αντικείμενο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

Ειδικά για την συλλογή και μεταφορά των ΑΕΚΚ ο διαγωνιζόμενος οφείλει να είναι συμβεβλημένος 

(να έχει σύμβαση συνεργασίας) µε εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης 

ΑΕΚΚ. 

2.2 Για τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς ΑΕΚΚ (επεξεργασμένων ή µη επεξεργασμένων) 

απαιτείται οι διαγωνιζόμενοι  

α) να διαθέτουν Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς Στερεών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων σε ισχύ από 

την διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Αττικής, 

ενώ στην περίπτωση που δεν διαθέτουν την παραπάνω άδεια, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να 

συνεργάζονται µε εταιρία συλλογής και µμεταφοράς στερεών µη επικίνδυνων αποβλήτων που θα 

διαθέτει Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς Στερεών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων. 

Σε κάθε περίπτωση η άδεια συλλογής και μεταφοράς θα πρέπει να έχει εκδοθεί για τους κωδικούς 

ΕΚΑ που αναφέρονται παρακάτω.  

Τα οχήματα μεταφοράς θα πρέπει να κατέχουν άδειες μεταφοράς αποβλήτων που αδειοδοτούνται 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (κεντρικές ή 

περιφερειακές). 

β) να διαθέτουν άδεια μονάδας επεξεργασίας στερεών αποβλήτων καθώς και τη σχετική ΑΕΠΟ, 

στην οποία μονάδα μπορεί να γίνει διαχείριση (αποθήκευση, διαλογή, επεξεργασία ή αξιοποίηση) 

κατ' ελάχιστον των αποβλήτων τα οποία χαρακτηρίζονται από τους ακόλουθους κωδικούς ΕΚΑ: 
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17 01 Σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά 

17 01 01 Σκυρόδεμα 

17 01 02 Τούβλα 

17 01 03 πλακίδια και κεραμικά 

 

17 01 07 

μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων και κεραμικά εκτός εκείνων 

που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 01 06* του ΕΚΑ (μείγματα που 

περιέχουν επικίνδυνες ουσίες) 

17 02 Ξύλο, γυαλί και πλαστικό 

17 02 01 Ξύλο 

17 02 02 Γυαλί 

17 02 03 Πλαστικό 

17 03 Μείγματα ασφάλτου και ορυκτής πίσσας, λιθανθρακόπισσα και προϊόντα 

πίσσας 

 

17 03 02 

μείγματα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 

σημείο 17 03 01* του ΕΚΑ (μείγματα ορυκτής ασφάλτου που 

περιέχουν λιθανθρακόπισσα) 

17 04 Μέταλλα (περιλαμβανομένων και των κραμάτων τους) 

17 04 01 χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος 

17 04 02 Αλουμίνιο 

17 04 05 σίδηρος και χάλυβας 

17 04 07 ανάμεικτα μέταλλα 

 

17 04 11 

καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04 10* 

του ΕΚΑ (καλώδια που περιέχουν πετρέλαιο, λιθανθρακόπισσα και άλλες 

επικίνδυνες ουσίες) 

17 05 Χώματα (περιλαμβανομένων χωμάτων εκσκαφής από ρυπασμένες 

τοποθεσίες), πέτρες και μπάζα εκσκαφών 

17 05 04 χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 03* 

του ΕΚΑ (χώματα και πέτρες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες) 

17 05 06 μπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 05* του ΕΚΑ 

(μπάζα εκσκαφών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες) 

17 06 Μονωτικά Υλικά και υλικά δομικών κατασκευών που περιέχουν 

17 08 Υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο 

 

17 08 02 

υλικά δομικών κατασκευών με βάση το γύψο εκτός εκείνων που 

περιλαμβάνονται στο σημείο 17 08 01* του ΕΚΑ (υλικά δομικών 

κατασκευών με βάση το γύψο μολυσμένα από επικίνδυνες ουσίες) 

17 09 Άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων 
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17 09 04 

μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων εκτός 

εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 09 01* (απόβλητα δομικών 

κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιλαμβάνουν 

υδράργυρο), 17 09 02* (απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων 

που περιλαμβάνουν PCB) και 17 09 03* (άλλα απόβλητα δομικών 

κατασκευών και κατεδαφίσεων 

(περιλαμβανομένων μειγμάτων αποβλήτων) που περιέχουν επικίνδυνες 

ουσίες). 

20 02 Απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλητα 

νεκροταφείων)  

 

Ο ανάδοχος, κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία, αναλαμβάνει τη συλλογή των Αποβλήτων 

Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων ΑΕΚΚ (Κωδικός Ε.Κ.Α.: 17) και των απόβλητων του 

Νεκροταφείου του Δήμου Αγίας Παρασκευής (Κωδικός Ε.Κ.Α.: 20 02) από τα σημεία που του 

υποδεικνύονται και τη μεταφορά τους σε εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης, με δική 

του ευθύνη και έξοδα (μέσα και προσωπικό). 

Για τις παραπάνω εργασίες αποβλήτων ΑΕΚΚ και απόβλητων Νεκροταφείου απαιτείται ο ανάδοχος 

να διαθέτει σε ισχύ τα  ακόλουθα νομιμοποιητικά έγγραφα και αδειοδοτήσεις  για τη 

συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων:  

 Να διαθέτει Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς Στερεών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων για τους 

κωδικούς Ε.Κ.Α. που αναφέρονται παραπάνω. 

 Να έχει σύμβαση συνεργασίας με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ 

 Να διαθέτει άδεια μονάδας επεξεργασίας στερεών αποβλήτων καθώς και τη σχετική ΑΕΠΟ, 

στην οποία μονάδα μπορεί να γίνει διαχείριση (αποθήκευση, διαλογή, επεξεργασία ή αξιοποίηση) 

κατ' ελάχιστον των κωδικών αποβλήτων που αναφέρονται στην παρούσα. 

 Να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008 ή ισοδύναμου τύπου για εργασίες 

διαχείρισης αποβλήτων κήπων και πάρκων (τα οποία περιλαμβάνονται απόβλητα Νεκροταφείων) 

και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) σε ισχύ 

 Να διαθέτει πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. ISO 14001:2004 

ή ισοδύναμου τύπου ή ανώτερου αυτού) σε ισχύ 

 Να διαθέτει πιστοποιητικό συστήματος ENOHSAS18001 για την υγιεινή και ασφάλεια σε 

ισχύ 

 τον κατάλληλο εξοπλισμό και τεχνικό προσωπικό εφοδιασμένο με τις απαραίτητες νόμιμες 

άδειες (απαραίτητη η ύπαρξη ζυγοπλάστιγγας πιστοποιημένη κατά ΕΣΥΔ). 

 Να είναι εγγεγραμμένος στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ) του ΥΠΕΚΑ.   
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Στην περίπτωση που ο ανάδοχος συνεργάζεται με εταιρία συλλογής και μεταφοράς στερεών 

αποβλήτων τότε θα πρέπει η συνεργαζόμενη εταιρία να διαθέτει όλα τα ανωτέρω. 

Πιο συγκεκριμένα ο ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη: 

1. Της συλλογής και απομάκρυνσης των ΑΕΚΚ από τα σημεία που του υποδεικνύονται εντός πέντε 

(5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της ειδοποίησής του. 

2. Της  μεταφοράς και παράδοσης των ΑΕΚΚ σε εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης. 

3. Της αποστολής του σχετικού ζυγολογίου και της βεβαίωσης παραλαβής αποβλήτων από το 

Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης στο αρμόδιο Τμήμα του Δήμου Αγίας Παρασκευής το 

αργότερο την επόμενη της παραλαβής. 

 

Αγία Παρασκευή, 10/04/2020 

 

ΣΥΝΤΑΞΗ 

 

 

                      ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΑΜΑΛΙΚΑ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΠΕ/Α΄ 

 

ΘΕΩΡΗΣΗ 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

 

 

         ΕΛΕΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ/Α΄ 
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3. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείμενο της υπηρεσίας 

Η συλλογή και η μεταφορά ΑΕΚΚ που παράγονται ή απορρίπτονται παράνομα εντός των ορίων του 

Δήμου Αγίας Παρασκευής και απόβλητων Νεκροταφείων για το έτος 2020. 

ΑΡΘΡΟ 2O: Ισχύουσες διατάξεις: 

 Ν. 2939/2001 σύμφωνα με τον οποίο επιβάλλεται η θέσπιση μέτρων με στόχο την 

επαναχρησιμοποίηση ή και αξιοποίηση των υλικών αυτών. 

 Ν. 3854/2010 (τροποποίηση του Ν.2939/2001) 

 Ν.4030/2011 

 Ν.4495/2017 «έλεγχος και προστασία δομημένου περιβάλλοντος» 

 Ν.4412/2016  

 Ν. 4014/2011 

 Ν. 4042/2012 

 Ν. 4067/2012 

 Ν. 4001/2011 

 Ν. 4555/2018, παρ 1 άρθρο 228 

 Ν. 3463/2006, άρθρο 75 

 Ν. 3852/2010, άρθρο 233 

 ΚΥΑ 50910/2727/2003, άρθρο 8 παρ 1 

 ΚΥΑ 13588/725/2006 

 ΚΥΑ 39200/2015 

 ΚΥΑ 36259/2010 με θέμα «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των 

αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) 

 Εγκύκλιοι 129043/4345/2011, του Υπ. Περιβάλλοντος 
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 Εγκύκλιος 4834/2013 ΥΠΕΚΑ  

 Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ 409582/ΕΓΚ16/10.11.11 

 Ν. 4280/2014 ΑΡ. 52 ΠΑΡ. 4 

 ΑΠΟΦΑΣΗ 201/753/ΕΕ 

 Ν. 4496/2017 

 ΟΔΗΓΙΑ 2008-98-ΕΚ 

Πιο αναλυτικά: 

 Σύμφωνα με το άρθρο του 17 του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/2001)-Όροι και προϋποθέσεις 

για την εναλλακτική διαχείριση άλλων προϊόντων (παρ. 3), «Οι δημόσιες υπηρεσίες, 

επιχειρήσεις και οργανισμοί οργανώνουν τη συλλογή των αποβλήτων των άλλων προϊόντων 

που προέρχονται από τη δραστηριότητά τους».  

 Στον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006)-Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και 

συγκεκριμένα στο άρθρο 75 «Οι αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων αφορούν, 

κυρίως, τους τομείς: β) Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως.. 4. Η 

καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας, η αποκομιδή 

και διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση 

συστημάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού και η λήψη προληπτικών και 

κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων και ιδιαίτερα των 

χώρων διάθεσης απορριμμάτων από εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με την κείμενη 

σχετική νομοθεσία». 

 Στον Ν. 3852/2010-Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και συγκεκριμένα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ-Άρθρο 94 Πρόσθετες αρμοδιότητες 

δήμων, προστίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες «25. Η διαχείριση στερεών αποβλήτων, 

σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν 

γένει αξιοποίησης, διάθεσης, λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων 

επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και αποκατάστασης υφιστάμενων χώρων 

εναπόθεσης (Χ.Α.Δ.Α.). Η διαχείριση πραγματοποιείται, σύμφωνα με τον αντίστοιχο 

σχεδιασμό, που καταρτίζεται από την Περιφέρεια κατά την ειδικότερη ρύθμιση του άρθρου 

186 παρ. ΣΤ΄ αριθμ. 29 του παρόντος Νόμου». 

 Στον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012)-Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με 

την Οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων-Εναρμόνιση με 

την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής», στο άρθρο 27 (άρθρο 11 της Οδηγίας) Επαναχρησιμοποίηση και 

ανακύκλωση αναφέρεται ότι «Για την επίτευξη των στόχων του παρόντος και τη μετάβαση 

σε μια Κοινωνία Ανακύκλωσης, με υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας των πόρων, 
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λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλισθεί η επίτευξη των ακόλουθων 

στόχων:…. β) έως το 2020 η προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και 

η ανάκτηση άλλων υλικών, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών επίχωσης (backfilling) 

όπου γίνεται χρήση αποβλήτων για την υποκατάσταση άλλων υλικών, μη επικίνδυνων 

υλικών κατασκευών και κατεδαφίσεων εξαιρουμένων των υλικών που απαντώνται στη 

φύση και τα οποία ορίζονται στην κατηγορία 17 05 04 του καταλόγου αποβλήτων, πρέπει 

να αυξηθεί κατ’ ελάχιστον στο 70% κατά βάρος». Οι ποσοτικοί στόχοι που αφορούν στο 

ποσοστό των παραγόμενων ΑΕΚΚ που οδηγούνται προς προετοιμασία για 

επαναχρησιμοποίηση ορίζονται επίσης στον Εθνικό (ΦΕΚ 174/Α/2015) και στον 

Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΑΔΑ: ΩΖΠΟ7Λ7-Ε04), ενώ στο Τοπικό 

Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Αγίας Παρασκευής 

(299/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) αναφέρεται ότι θα πρέπει να γίνεται 

προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση του 70% της 

παραγόμενης ποσότητας ΑΕΚΚ. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 228-Αρμοδιότητες των Δήμων επί Αστικών 

Στερεών Αποβλήτων του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018)-Μεταρρύθμιση του θεσμικού 

πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της 

Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 

[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης 

και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 

άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - 

Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις, «οι Ο.Τ.Α. α΄ 

βαθμού έχουν τις εξής αρμοδιότητες: ….γ. την οργάνωση και την εφαρμογή της διαλογής 

στην πηγή των αστικών αποβλήτων στα διοικητικά όριά τους σύμφωνα με τα οικεία ΤΣΔΑ 

και ΠΕΣΔΑ, … στ. τη συλλογή και μεταφορά των υπολειπόμενων σύμμεικτων αστικών 

αποβλήτων και των προδιαλεγμένων ύστερα από Διαλογή στην Πηγή σε κατάλληλες 

υποδομές ανακύκλωσης, ανάκτησης ή διάθεσης και με την επιφύλαξη των προβλέψεων του 

οικείου ΠΕΣΔΑ, ….θ. το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης-μείωσης 

αποβλήτων και γενικότερα μέτρων για την προώθηση της ιεράρχησης εργασιών και 

δράσεων διαχείρισης αποβλήτων που στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση της τελικής 

διάθεσης των ΑΣΑ». 

 Στο άρθρο 244-Πειθαρχικό αδίκημα, του ίδιου Νόμου, αναφέρεται ότι «Αιρετός της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, ενεργώντας είτε ως μονοπρόσωπο όργανο διοίκησης είτε ως μέλος 

συλλογικού οργάνου είτε ως εκπρόσωπος Ο.Τ.Α. ή κάθε είδους νομικού προσώπου των 

Ο.Τ.Α., ο οποίος από δόλο ή βαριά αμέλεια, αρνείται ή παραλείπει να εκδώσει διοικητικές 

πράξεις, που προβλέπονται ως υποχρεωτικές εντός του πλαισίου της αρμοδιότητας της 

περίπτωσης β΄, 4, της παρ. I, του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 

3463/2006) ή του παρόντος νόμου ή δεν εκτελεί τέτοιες πράξεις που βρίσκονται σε ισχύ ή 

κωλύει την εκτέλεσή τους, ή προβαίνει στην τροποποίηση ή στην κατάργησή τους παρά το 



11 

 

 

 

 

νόμο, ή παραλείπει να ελέγξει τη νομιμότητά τους ή συμμετέχει σε πράξεις που 

παρεμποδίζουν την εφαρμογή της διάταξης αυτής διαπράττει πειθαρχικό παράπτωμα. Για 

το παράπτωμα αυτό εφαρμόζεται το άρθρο 233 του ν. 3852/2010». 

 Η Εκτελεστική Επιτροπή του Ενιαίου Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) με 

την υπ ’αριθμ. 459/2017 (ΑΔΑ:Ψ5Α ΨΟΡ05-ΖΜΧ) απόφαση, απαγορεύει πλέον την είσοδο 

ΑΕΚΚ και άλλων αδρανών υλικών στον ΧΥΤΑ και ορίζει ότι η διαχείρισή τους θα πρέπει να 

γίνεται μέσω των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ.  

 Στον ισχύοντα κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Αγίας Παρασκευής (54/2015 και 

387/2016 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου) και συγκεκριμένα στο άρθρο 16, αναφέρεται 

ότι «Μπάζα και γενικά απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων που 

προέρχονται από οποιεσδήποτε οικοδομικές εργασίες, μικροεπισκευές κ.λπ. πρέπει να 

μεταφέρονται με ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη, νομέα ή κατόχου του χώρου από τον 

οποίο προέρχονται από κατάλληλα αδειοδοτημένο μεταφορέα Αποβλήτων Εκσκαφών, 

Κατασκευών και Κατεδαφίσεων…» ενώ παράλληλα «Στην περίπτωση που παραμείνουν επί 

του πεζοδρομίου και το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου γίνονται οι μικροεπισκευές 

δεν τα απομακρύνει έγκαιρα, θεωρείται ότι καταλαμβάνουν κοινόχρηστο χώρο και οι 

υπεύθυνοι υποχρεούνται στην καταβολή ειδικού τέλους και σχετικού προστίμου σύμφωνα 

με την ισχύουσα Νομοθεσία». 

Κυρώσεις 

Στον Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/2010) αναφέρεται πως, παράβαση του άρθρου 17 του Ν. 2939/2001 

(ΦΕΚ 179/Α/2001)-Όροι και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση άλλων προϊόντων (παρ. 

3), επιφέρει «Διοικητικές κυρώσεις από χίλια (1.000) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ ή 

προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της συγκεκριμένης δραστηριότητας από πέντε (5) ημέρες έως 

τριάντα (30) ημέρες». 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 36259/1757/Ε103 ΚΥΑ, κάθε διαχειριστής ΑΕΚΚ ή άλλος οικονομικός 

παράγοντας ή επιχείρηση, που ασκεί δραστηριότητα κατά παράβαση αυτής, υφίσταται τις 

κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν.2939/2001, όπως τροποποιήθηκε από τον 

Νόμο 4496/2017 (ΦΕΚ170/Α/2017), δηλαδή διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως 

πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.  

Διαχείριση 

Σε συνέχεια των παραπάνω, γίνεται αντιληπτό ότι ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, καλείται να 

συμμορφωθεί άμεσα με τις νομοθετικές απαιτήσεις της διαχείρισης των συγκεκριμένων 

αποβλήτων. Με δεδομένο ότι δεν διαθέτει την απαιτούμενη άδεια συλλογής και μεταφοράς για τα 

ΑΕΚΚ, καλείται να αναθέσει τη διαχείρισή τους σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης 

ΑΕΚΚ.  
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Σημειώνεται ότι το εγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης ΑΕΚΚ δεν έχει τη δυνατότητα συλλογής και 

μεταφοράς παρά μόνον της παραλαβής αυτών και κατά συνέπεια απαιτείται ένας ενδιάμεσος 

ανάδοχος για τη συλλογή και μεταφορά τους σε αυτό.  

Τα οφέλη από την ανάθεση των υπηρεσιών διαχείρισης ΑΕΚΚ για τον Δήμο Αγίας Παρασκευής 

είναι πολλαπλά καθώς: 

 Θα εφαρμόζεται η Νομοθεσία περί διαχείρισης ΑΕΚΚ. 

 Θα γίνεται ασφαλής διαχείριση των ΑΕΚΚ. 

 Θα εξοικονομούνται πόροι, καθώς το κόστος τελικής διάθεσης θα είναι χαμηλότερο από 

αυτό που κατέβαλε μέχρι πρότινος στον ΕΔΣΝΑ. 

 Θα προστατεύεται το περιβάλλον με την εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας. 

 Θα αναβαθμιστεί αισθητικά η πόλη της Αγίας Παρασκευής. 

Επομένως, ο ανάδοχος θα μεταφέρει τα ΑΕΚΚ τα οποία απορρίπτονται εντός των ορίων του  

Δήμου με δικά του μέσα σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις υποδοχής ΑΕΚΚ.  

Για την πιστοποίηση των εργασιών απομάκρυνσης και διάθεσης των ΑΕΚΚ απαιτείται η έκδοση 

του ειδικού εντύπου παρακολούθησης και της βεβαίωσης διαχείρισης, από τον αρμόδιο φορέα 

(συλλογικό σύστημα διαχείρισης)  

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της. 

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με κριτήριο 

ανάθεσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή για το σύνολο της ανάθεσης συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ 24%. 

ΑΡΘΡΟ 3ο Υποχρεώσεις/Ευθύνες Αναδόχου 

Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της Δ/νσης Διαχείρισης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

του Δήμου Αγίας Παρασκευής, ως προς τις υποδείξεις των χώρων περισυλλογής και τις οδηγίες της 

οποίας οφείλει να συμμορφώνεται. 

Επίσης, θα πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και προσωπικό με την αναγκαία 

επαγγελματική εμπειρία, την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και να προσφέρει τις υπηρεσίες 

του προκειμένου να ολοκληρωθεί με απόλυτη επιτυχία το ανατιθέμενο έργο. Ο μηχανολογικός 

εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με τις νόμιμες άδειες (άδεια 

χρήσης μηχανήματος κ.α.) και πιστοποιήσεις. Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο 

προσωπικό για την εκτέλεση της εργασίας αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον 

ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε 

περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας η 

οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 
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Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα μέτρα που πρέπει για την ασφάλεια του 

προσωπικού που απασχολεί, για την εκτέλεση του έργου και για την πρόληψη ζημιών-ατυχημάτων 

σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα.  

Για ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν θα συμβούν στο προσωπικό του αναδόχου ή σε οποιονδήποτε 

τρίτο, ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη και ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο τις 

αστικές όσο και τις ποινικές, σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων νόμων για τις περιπτώσεις 

αυτές. 

Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού ή οποιοδήποτε τρόπο αδυναμίας παροχής της υπηρεσίας ο 

ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή του με άλλο, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το 

προβλεπόμενο πρόγραμμα υπηρεσιών, χωρίς διακοπή. Υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα το 

Τμήμα σχεδιασμού, οργάνωσης και λειτουργίας καθαριότητας-διαχείρισης απορριμμάτων (τηλ. 

210-6390340) για την αδυναμία εκτέλεσης της προγραμματισμένης εργασίας και να ενημερώσει 

με ποιο τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστημα προβλέπει να προβεί στην επανόρθωση της. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει βεβαίωση ότι είναι ασφαλισμένος  προς τρίτους και θα 

καλύπτεται για την αστική Ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκαλέσει κατά την εκτέλεση εργασιών 

που αφορούν το αντικείμενο της σύμβασης.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί όλες τις απαραίτητες εργασίες σύμφωνα με τα οριζόμενα από 

την Ελληνική περιβαλλοντική νομοθεσία και τις προδιαγραφές και θα πρέπει με πλήρη και 

αποκλειστική ευθύνη του, να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και του 

Κ.Ο.Κ. περί καθαριότητας και μεταφοράς απορριμμάτων.  

Να είναι κάτοχος αδείας συλλογής και μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.8 (παρ. 1) 

της ΚΥΑ 50910/2727/2003 τουλάχιστον για τον κωδικό ΕΚΑ 17 και 20.02 

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλα τα θέματα που άπτονται της συλλογής, 

μεταφοράς και επεξεργασίας των ΑΕΚΚ.  

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να εκδίδει τα νόμιμα παραστατικά που συνοδεύουν τα 

ΑΕΚΚ (Κατάσταση με τα σημεία αποκομιδής και μεταφοράς, Ζυγολόγια, Τριπλότυπο έντυπο 

παρακολούθησης αποβλήτων, Έκδοση Βεβαίωσης Παραλαβής αποβλήτων ΑΕΚΚ από το Συλλογικό 

Σύστημα) και να καταβάλλει το τέλος επεξεργασίας στο Σύστημα. Κατά την εκτέλεση των εργασιών 

θα τηρηθεί ημερολόγιο εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 33 του Π.Δ.609/85. Η τήρηση 

ημερολογίου είναι βασικός συμβατικός όρος και γίνεται με μέριμνα του αναδόχου. Θα 

καταγράφεται το είδος (κωδικός) και η ποσότητα των υλικών σε Μ3 και tn (τόνους) που 

μεταφέρονται και επεξεργάζονται καθώς και οι ποσότητες που απορρίπτονται στον ΧΥΤΑ σε 

συνάρτηση με τα οχήματα που τα μεταφέρουν. 
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Να μεταφέρει και να παραδίδει τα ΑΕΚΚ σε εγκεκριμένες μονάδες επεξεργασίας με μεταφορικά 

μέσα που διαθέτουν κατάλληλα καλύμματα, ώστε να αποτρέπεται η διασπορά ή η διάχυσή τους 

στους δρόμους.  

Οι οδηγοί των οχημάτων μεταφοράς που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος θα αντικαθίστανται, 

εφόσον το απαιτήσει ο Δήμος, σε περίπτωση που θα κριθούν ακατάλληλοι για την ομαλή 

διεκπεραίωση του συμβατικού έργου 

Τα οχήματα μεταφοράς θα είναι εφοδιασμένα με τις ειδικές προβλεπόμενες άδειες και θα είναι 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα με τον ισχύοντα ΚΟΚ και τις υγειονομικές διατάξεις Οι εργασίες θα 

γίνονται από κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό, υπό την επίβλεψη υπευθύνων της 

εταιρείας. 

ΑΡΘΡΟ 4ο Τρόπος εκτέλεσης υπηρεσίας 

Οι εργασίες αποκομιδής θα γίνονται κατά υπόδειξη του Δήμου.  

Η μεταφορά προς τη μονάδα επεξεργασίας του αναδόχου θα πραγματοποιείται με μέσα του 

αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 5ο Προϋπολογισμός Δαπάνης 

Το ύψος της δαπάνης της υπηρεσίας ανέρχεται σε 24.775,20€, (συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.24%). 

ΑΡΘΡΟ 6ο Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Κάθε προσφορά θα κατατίθεται στο πρωτόκολλο του Δήμου με την ένδειξη: 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ) ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ» 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: ……./2020 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

Τεχνική προσφορά που θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του προσφερόμενου εξοπλισμού και τη 
μεθοδολογία εκτέλεσης του έργου.  

Συγκεκριμένα: 

 Κάθε στοιχείο που να αποδεικνύει την εμπειρία και την εξειδίκευση του προσφέροντα σε 

ανάλογες εργασίες. 

 Τεχνικά χαρακτηριστικά των οχημάτων. 

 Τεχνική Έκθεση για τον τρόπο λειτουργίας του προσφερόμενου εξοπλισμού και τον τρόπο 

εκτέλεσης του έργου. 

 Την τεχνική υποδομή και οργάνωση που διαθέτει ο συμμετέχων ώστε να ανταποκριθεί σε 

έκτακτες ανάγκες και σε περίπτωση ζημίας/βλάβης 
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Την Τεχνική Προσφορά θα συνοδεύουν απαραίτητα επί ποινή αποκλεισμού τα εξής 

δικαιολογητικά κατ ελάχιστον: 

- Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων για τον κωδικό ΕΚΑ 17 και 20 

σε ισχύ στην οποία θα περιλαμβάνονται οι κωδικοί των αποβλήτων, όπως αυτοί αναγράφονται 

στον Ευρωπαϊκό κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ). 

- Άδεια μονάδας επεξεργασίας στερεών αποβλήτων καθώς και τη σχετική ΑΕΠΟ, στην οποία 

μονάδα μπορεί να γίνει διαχείριση (αποθήκευση, διαλογή, επεξεργασία ή αξιοποίηση) κατ' 

ελάχιστον των κωδικών αποβλήτων που αναφέρονται στην παρούσα. 

- Αποδεικτικό εγγραφής στο Μητρώο Διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων του 

Υ.Π.ΕΝ.  

- Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου (έκδοσης 2020) με το οποίο θα βεβαιώνεται η 

εγγραφή του υποψηφίου αναδόχου. 

- Σύμβαση του υποψηφίου αναδόχου με εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης 

ΑΕΚΚ.  

- Πιστοποιητικό διαπίστευσης του συστήματος ζύγισης της Μονάδας όπου 

πραγματοποιούνται οι εργασίες προσωρινής αποθήκευσης διαλογής επεξεργασίας ή αξιοποίησης 

αποβλήτων Νεκροταφείων, καθώς και των Α.Ε.Κ.Κ ή σε κάθε άλλη περίπτωση θα πρέπει να 

συνεργάζονται με σύστημα ζύγισης με πιστοποιητικό διαπίστευσης 

- Πιστοποιητικό ποιότητας (ISO 9001:2008) από διαπιστευμένο οργανισμό τυποποίησης, για 

τη διαχείριση στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων που να είναι σε ισχύ, 

- Πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. ISO 14001:2004 ή εφάμιλλο-

ανώτερου αυτού) που να είναι σε ισχύ, 

- Πιστοποιητικό συστήματος ENOHSAS18001για την υγιεινή και ασφάλεια που να είναι σε 

ισχύ 

- Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι η εταιρία διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό 

για την εκτέλεση της εργασίας (πίνακας εξοπλισμού, φωτογραφίες κ.λ.π). 

- Άδειες κυκλοφορίας και ασφαλιστήρια συμβόλαια καθώς και οι κάρτες ΚΤΕΟ για δύο 

τουλάχιστον από τα οχήματα που θα μεταφέρουν τα απόβλητα 

- Υπεύθυνη δήλωση των διαγωνιζομένων ότι διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισµό για την 

εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα της μελέτης. 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

 έντυπο οικονομικής προσφοράς  

 υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται µε δική τους ευθύνη και µέριµνα να αναλάβουν το κόστος 



16 

 

 

 

 

και τα έξοδα που αφορούν: 

α) τη διάθεση του συνόλου του απαιτούμενου εξοπλισμού 

β) το τακτικό service και συντήρηση του απασχολούμενου εξοπλισμού για τη διασφάλιση της 

άψογης λειτουργίας του 

γ) τη λειτουργία και κίνηση του εξοπλισμού (καύσιμα, λιπαντικά, λάστιχα, συντήρηση, κλπ) 

δ) την αμοιβή του άμεσα απασχολούμενου προσωπικού (μισθοδοσία και εργοδοτικές 

εισφορές των οδηγών, χειριστών και βοηθητικού προσωπικού) και λοιπά συναφή έξοδα με 

την απασχόληση του 

ε) την αμοιβή και κάθε είδους αποζημιώσεις, ασφαλίσεις και έξοδα κίνησης διοικητικού και 

τεχνικού προσωπικού 

στ) τις δαπάνες ιατρικής περίθαλψης του προσωπικού 

ζ) την ασφάλιση ή αποζημίωση ατυχημάτων του προσωπικού καθώς επίσης και κάθε φύσης 

αποζημίωση προς τρίτους, κάθε είδους τέλη και φόρους οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο, Κ.Ε.Κ, τέλη 

κυκλοφορίας, κλπ) 

η) την τεχνική υποστήριξη, εποπτεία εκτέλεσης του έργου. κλπ. 

θ) τυχόν επιπλέον διαφορά χρέωσης τιμής εναπόθεσης λόγω κακής εκτέλεσης του έργου στον 

ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων. 

ι) τις δαπάνες συμμετοχής στο διαγωνισμό και τις δημοσιεύσεις της διακήρυξης 

ια) τα έξοδα εγγυητικών επιστολών και λοιπές κάθε φύσης επιβαρύνσεις. 

ιβ) Κάθε άλλο έξοδο ή δαπάνη που δεν αναφέρεται παραπάνω και απαιτείται για την ορθή 

εκτέλεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας. 

Άρθρο 7ο: Αναθεώρηση τιμών 

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν 

σταθερές και αμετάβλητες καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης . 

Άρθρο 8ο: Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

Άρθρο 9ο: Αστικές ποινικές ευθύνες 

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά ο μόνος υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά ή διεκδικήσεις λόγω 

τραυματισμού, συμπεριλαμβανομένου θανάτου του προσωπικού του και επίσης, για διεκδικήσεις 

λόγω περιουσιακής ζημίας που μπορεί να εγερθούν εξ αιτίας πράξεως αμέλειας, σφαλμάτων ή 

παραλείψεων του ιδίου ή από κάποιον υφιστάμενο του. 
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Ο ανάδοχος υποχρεούται, να σφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί στο ΙΚΑ ή σε άλλο φορέα, 

αν αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις του κράτους. Στις εγκαταστάσεις δεν επιτρέπεται να 

εργάζεται αλλοδαπός, που δεν έχει άδεια εργασίας στην Ελλάδα. 

Άρθρο 10ο: Προθεσμία εκτέλεσης εργασίας 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  

Άρθρο 11ο Εκτέλεση της Εργασίας-υπηρεσίας 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίζει την ομαλή και ταχύτατη απομάκρυνση των 

απορριμμάτων όποτε καλείται και από χώρους που του υποδεικνύει η υπηρεσία Καθαριότητας. 

Επίσης σε κάθε απομάκρυνση απορριμμάτων θα πρέπει να εκδίδονται τα απαραίτητα 

παραστατικά, καθώς και με την έκδοση των τιμολογίων θα επισυνάπτονται βεβαιώσεις διαχείρισης 

– ανακύκλωσης των αντίστοιχων ποσοτήτων Α.Ε.Κ.Κ. 

Άρθρο 12ο: Τρόπος πληρωμής αναδόχου 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, μετά την πιστοποίηση υλοποίησης της εργασίας 

από το αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου, την προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων και τη 

σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής / βεβαίωση καλής εκτέλεσης από την αρμόδια 

επιτροπή. 

 

Αγία Παρασκευή, 10/04/2020 

 

ΣΥΝΤΑΞΗ 

 

 

                      ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΑΜΑΛΙΚΑ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΠΕ/Α΄ 

 

ΘΕΩΡΗΣΗ 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

 

 

ΕΛΕΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ/Α΄ 
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4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

ΚΑ Κωδικός CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ποσότητα 

 

Τιμή€ 

μονάδας 

Συνολική τιμή 

χωρίς ΦΠΑ 

45.6277.01 

90512000-9 

Υπηρεσίες μεταφοράς 

απορριμμάτων 

 

Συλλογή, μεταφορά και 

ασφαλής διάθεση 

αποβλήτων  

Νεκροταφείου (Κωδικός 

Ε.Κ.Α.: 20 02). 

tn 134 30€ 4020 

20.6277.01 

90512000-9 

Υπηρεσίες μεταφοράς 

απορριμμάτων 

 

Συλλογή, μεταφορά και 

ασφαλής διάθεση 

αποβλήτων εκσκαφών, 

κατασκευών και 

κατεδαφίσεων (Κωδικός 

Ε.Κ.Α.: 17) 

tn 532 30€ 15.960 

 ΣΥΝΟΛΟ 19.980,00 € 

 ΦΠΑ 24% 4.795,20 € 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 24.775,20 € 

 

 

 

Η αναφερόμενη τιμή ανά τόνο διαμορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις 

τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχο είδος, στην τιμή της προσφοράς της προηγούμενης 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  

Τηλ. 210 6082432, 213 2004574 

 

 

 

 

 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  25 /2020 

Κ.Α. 45.6277.01, 20.6277.01 

CPV 90512000-9 

 

 

 



19 

 

 

 

 

σύμβασης και συμπεριλαμβάνει το τέλος διαχείρισης (ΣΑΝΚΕ-ΕΠΕ), το κόστος συλλογής, 

μεταφοράς και όλα τα μέσα προσωρινής αποθήκευσης. 

 

 

Αγία Παρασκευή, 10/04/2020 

 

ΣΥΝΤΑΞΗ 

 

 

                      ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΑΜΑΛΙΚΑ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΠΕ/Α΄ 

 

ΘΕΩΡΗΣΗ 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

 

 

ΕΛΕΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ/Α΄ 
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ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

Στοιχεία προσφέρουσας Εταιρίας 

(επωνυμία, διεύθυνση, κλπ) 

Προς τον Δήμο Αγίας Παρασκευής 

Ημερομηνία: __/__/2020 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ) ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 25 /2020 

 

Της επιχείρησης ……………………….…………………………………………………………………………………......................... 

……………………………………………………………………………………………………………......................………………………… 

με έδρα τ………………..................……    οδός….......…………………………………. αριθμ…………………………………… 

Τ.Κ. ………………………............……..   Τήλ. ..........……………………………………… Fax  ……………………………………… 

 

Αφού έλαβα γνώση των στοιχείων  της ……./2020 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Διαχείρισης Απορριμμάτων, 

υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα τα ανωτέρω και 

αναλαμβάνω την εκτέλεσή τους. 

ΚΑ Κωδικός CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ποσότητα 

 

Τιμή€ 

μονάδας 

Συνολική τιμή 

χωρίς ΦΠΑ 

45.6277.01 

90512000-9 

Υπηρεσίες μεταφοράς 

απορριμμάτων 

 

Συλλογή, μεταφορά και 

ασφαλής διάθεση 

αποβλήτων  

Νεκροταφείου (Κωδικός 

Ε.Κ.Α.: 20 02)  

tn 134 ……….. € ………. 

20.6277.01 

90512000-9 

Υπηρεσίες μεταφοράς 

απορριμμάτων 

 

Συλλογή, μεταφορά και 

ασφαλής διάθεση 

αποβλήτων εκσκαφών, 

κατασκευών και 

κατεδαφίσεων (Κωδικός 

Ε.Κ.Α.: 17) 

tn 532 …….. € …………. 
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 ΣΥΝΟΛΟ ……… € 

 ΦΠΑ 24% ………… € 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ………….. € 

 

 

Αγία Παρασκευή,   /     /2020 

 

Ο προσφέρων 

 

 

(ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, σφραγίδα, 

υπογραφή)  

 


