
Εναλλακτική   Διαχείριση Των Αποβλήτων ΑΕΚΚ   Και Ογκωδών 

 

         Αρ. πρωτ.10857/6924  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ      Πέραμα  6-6-2019 

 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Τμήμα Περιβάλλοντος Μελετών & Έργων 

 
 

 

 

 

 

 

Μελέτη : « Εναλλακτική   Διαχείριση Των Αποβλήτων ΑΕΚΚ  και Ογκωδών» 

 

 

 

ΑΡ.  ΜΕΛΕΤΗΣ :  2 /2019  

 ΚΩΔΙΚΟΙ    ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΚΑ :   20-6277. 0003 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ   ΔΑΠΑΝΗΣ            :   71.932,50 Ευρώ  

                     ΦΠΑ                                          17.263,80     Ευρώ 

            

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ        

 

 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ  2019 

 

  89.196,30     Ευρώ 

Ευρώ Ευρώ 





Εναλλακτική   Διαχείριση Των Αποβλήτων ΑΕΚΚ   Και Ογκωδών 

 

 

  

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Τμήμα Περιβάλλοντος Μελετών & Έργων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΜΕΛΕΤΗ: « Σύμβαση συνεργασίας για την μεταφορά  εναπόθεση,  επεξεργασία αποβλήτων ΑΕΚΚ και ογκωδών» 

 Αρ. Μελέτης  2 /2019  

 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

CPV  90513000-6 

 
Στην κατοχή του Δήμου Περάματος περιέρχονται απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων 

(Α.Ε.Κ.Κ.) τα οποία απορρίπτονται εντός και εκτός κάδων ή εγκαταλείπονται στα πεζοδρόμια από δημότες. 

Ο Δήμος Περάματος γίνεται έτσι ο κύριος διαχειριστής των αποβλήτων αυτών, πού πρέπει να τα εναποθέσει 
αφού διαχωριστούν χωρίς  να ρυπαίνεται το περιβάλλον, σύμφωνα και με τις κείμενες διατάξεις: 

α) ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/22.12.2003 (ΦΕΚ 1909/Β'/2003) «Μέτρα και όροι για την Διαχείριση Στερεών 
Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης». 

β) ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312 Β/24-8-2010) : Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 

διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) και γ) το Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 
24Α/13-2-12) «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» 

Σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 4042/12 και το άρθρο 77 παρ.2 του Ν. 4257/14 «1. Οι οργανισμοί ή οι 
επιχειρήσεις που διαθέτουν σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) τα απόβλητα που κατατάσσονται στους 

παρακάτω κωδικούς ΕΚΑ: 20 01 08, 20 02 01, 20 02 02, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 07 17 01, 17 02, 17 03 02, 
17 05 04, 17 05 06, 17 09 04, χωρίς να έχουν προηγηθεί εργασίες επεξεργασίας (D13, R3, R4, R5, R12) 

επιβαρύνονται από 1ης
 Ιανουαρίου 2014 με ειδικό τέλος ταφής ανά τόνο αποβλήτων που διατίθεται. Το ειδικό 

τέλος ταφής ορίζεται, για το 2014, σε τριάντα πέντε (35) ευρώ ανά τόνο διατιθέμενων αποβλήτων και 
αυξάνεται ετησίως κατά πέντε (5) ευρώ ανά τόνο έως του ποσού των εξήντα (60) ευρώ ανά τόνο. 

2.Τα υπολείμματα των εργασιών επεξεργασίας, που διατίθενται σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ), δεν 

επιβαρύνονται με το ειδικό τέλος ταφής. 

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 182 Α/ 24-12-15 έγινε αναστολή εφαρμογής του τέλους 
ταφής μέχρι 31/12/16. Σήμερα ο ΧΥΤΑ Φυλής δεν δέχεται Απόβλητα Εκσκαφών Κατεδαφίσεων, 
Κατασκευών με αποτέλεσμα αφενός να έχουν συλλεχθεί ποσότητες από την ανεξέλεγκτη διάθεση 
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αντίστοιχων αποβλήτων μέσα στον οικιστικό ιστό της πόλης και αφετέρου να υπάρχουν σημαντικές 
απορρίψεις σε οδούς της πόλης μας αλλά και ιδιαίτερα επί των παράδρομων της Λεωφόρου Σχιστού.  

Επειδή ο Δήμος μας,  δεν διαθέτει ακόμη απαιτούμενη  άδεια μεταφοράς και συλλογής μη επικίνδυνων 
στερεών αποβλήτων μη μπορώντας έτσι να συνεργαστεί απευθείας με το Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης  
Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατεδαφίσεων, Κατασκευών (Α.Ε.Κ.Κ.) θα πρέπει να απευθυνθεί σε ιδιωτική 
εταιρεία που θα διαθέτει την ανάλογη άδεια καθώς και τον εξοπλισμό  για την εκτέλεση αυτών των  

εργασιών. 

Η ανάδοχος εταιρεία  θα πρέπει να φορτώσει και μεταφέρει αυτές τις ποσότητες με ιδιόκτητα ενιαία οχήματα 

φορτηγών ή νταλίκας ή ανοικτών κάδων (Containers) χωρητικότητας τουλάχιστον 30 m
3
, τα οποία και θα 

πρέπει να είναι κατάλληλα αδειοδοτημένα για την αποκομιδή των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (ΕΚΑ 
κεφαλαίου 17 & 20), από σημεία συγκέντρωσης που θα του υποδείξει η Διεύθυνση  Περιβάλλοντος-

Ποιότητας Ζωής του Δήμου στα οποία γίνεται ή συγκέντρωση περιοδικά συνήθως ή πιο σταθερά των μη 
επικίνδυνων και ογκωδών απορριμμάτων Α.Ε.Κ.Κ. 

Όταν οι κάδοι ή οι νταλίκες γεμίζουν, η  συμβεβλημένη εταιρεία  θα τα μεταφέρει με δικά της οχήματα, σε 

προσωρινή αποθήκευση προκειμένου να γίνει ο διαχωρισμός και η διαχείρισή τους από το  αδειοδοτημένο 
σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης που διαθέτει.  Οι νταλίκες θα πρέπει να διαθέτουν και ανατροπή. Η 

διαδικασία θα πραγματοποιείται με απευθείας φόρτωση, και παραμονή του φορτηγού  στον τόπο της 
φόρτωσης για όσο χρόνο χρειάζεται προκειμένου να ολοκληρώνεται η συνολική διαδικασία. 

Η αναγνώριση της κατηγορίας του αποβλήτου θα  γίνεται κατά την παραλαβή του αποβλήτου στις 

εγκαταστάσεις της αναδόχου εταιρείας, η οποία και θα εκδίδει το αντίστοιχο ζυγολόγιο, αυτό θα αποτελεί και 
ένα από τα αναγκαία παραστατικά για την διαδικασία της πληρωμή του αναδόχου. 

Η πιστοποίηση των ποσοτήτων για την πληρωμή του αναδόχου,  για τις παρεχόμενες υπηρεσίας του, οι 
οποίες περιλαμβάνουν εργασίες φόρτωσης με δικά του μηχανοκίνητα μέσα, μεταφοράς, παραλαβής στον 

τόπο διαχωρισμού, ανακύκλωσης, απόρριψης ή αξιοποίησης των Α.Ε.Κ.Κ. θα γίνεται με την προσκόμιση των 
ανάλογων ζυγολογίων που θα πιστοποιούν αυτές τις ποσότητες συνήθως σε γεφυροπλάστιγγα (αξιόπιστη και 
πιστοποιημένη κατά ΕΣΥΔ) και θα βεβαιώνεται από το Συλλογικό Σύστημα.  

Διευκρινίζεται ότι προκειμένου να προβεί η Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, στην έκδοση 
βεβαίωσης πιστοποίησης εργασιών για τις παρεχόμενες εργασίες παραλαβής, επεξεργασίας -ανακύκλωσης 
των προαναφερόμενων  αποβλήτων στο Συλλογικό Σύστημα και απόρριψης  των υπολειμμάτων στον 

Χ.Υ.Τ.Α, θα πρέπει ο ανάδοχος να προσκομίζει τα ζυγολόγια από το Συλλογικό Σύστημα και εφόσον έχει 
υπόλειμμα που απορρίπτεται στον ΧΥΤΑ και ζυγολόγια απόρριψης στον Χ.Υ.Τ.Α.  

Επισημαίνουμε ότι ο ανάδοχος υποχρεούται  να ανακυκλώνει ή να αξιοποιεί κάτ’ ελάχιστο το 30% της 
παραληφθείσας μηνιαίας ποσότητας ογκωδών απορριμμάτων ΑΕΚΚ με βάση την υπό αριθμό 36259/1757/Ε 

103/ Κοινή Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β /́1313/24-08-2010).  

Ως δρομολόγιο νοείται η μεταφορά τουλάχιστον 30m
3. Κάθε μεταφορά μικρότερου όγκου δεν θα νοείται ως 
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δρομολόγιο αυτούσιο και θα κοστολογείται αναλογικά και θα γίνεται με σύμφωνη έγγραφη γνώμη της 
Υπηρεσίας. 

Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού θα γίνει με Ηλεκτρονικό Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό. 

 

 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτουν:  
 

Α) Την απαιτούμενη από τον νόμο άδεια  συλλογής και μεταφοράς  μη  επικινδύνων στερεών αποβλήτων για 

την Περιφέρεια Αττικής και  να είναι συμβεβλημένοι με Φορείς Διαχείρισης Αποβλήτων και για τους 
κωδικούς ΕΚΑ που αναφέρονται στη μελέτη, πιστοποιημένους από τον Ε.Ο.Α.Ν σύμφωνα με το εγκεκριμένο 
Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ. 

Β) Καταχώρηση (συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία) στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων και 
συγκεκριμένα στην Διαχείριση Μη Επικινδύνων Στερεών Αποβλήτων του ΥΠΕΝ.  
Γ) Άδεια λειτουργίας σε ισχύ. 

Δ) Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO 9001 καθώς και ISO 14001 και  18001 ή 
ισοδύναμα αυτών. 
Ε) Τον κατάλληλο εξοπλισμό και τεχνικό προσωπικό εφοδιασμένο με τις απαραίτητες νόμιμες άδειες  
ΣΤ) Πιστοποιητικό διακρίβωσης από εγκεκριμένο οργανισμό κατά ΕΣΥΔ για την  Γεφυροπλάστιγγα της 

μονάδος τους 

Η) Τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας  μονάδων διαχείρισης ΑΕΚΚ εντός των ορίων του Ν. 
Αττικής που θα περιλαμβάνουν τους κωδικούς ΕΚΑ που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της 

παρούσας και να διαθέτουν σύμβαση με εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ 

Θ) Τουλάχιστον δύο (2) ιδιόκτητα και αδειοδοτημένα ενιαία φορτηγά με τις απαραίτητες νόμιμες άδειες τους 
για την μεταφορά των συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων,  τα οποία πρέπει να  μεταφέρουν ανά 

φόρτωση χωρητικότητα τουλάχιστον 30 m3
 και να έχουν  μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος 33 

τόνους εφόσον τα φορτηγά είναι τύπου γάντζου Hook Lift. Κατά συνέπεια δεν επιτρέπεται η στήριξη σε 
ικανότητα τρίτων. 

Η γλώσσα όλων των προσφορών θα είναι ελληνικά. Οποιαδήποτε έγγραφα, prospectus και ότι άλλο ζητείται 

ή θέλει να ενσωματώσει ο ανάδοχος στην προσφορά του θα είναι στα ελληνικά και αν είναι ξενόγλωσσα τότε 
θα υπάρχει η κατά νόμο οριζόμενη μετάφραση από άλλη γλώσσα. 

 

Πέραμα  19 Μαρτίου  2019 

Ο   Συντάκτης 

Στυλιανός Κεπεσίδης 
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               CPV  90513000-6 

                                          ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

σε  € 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

 σε  € 

1. Μεταφορά Α.Ε.Κ.Κ. ή ογκωδών 
αποβλήτων με Νταλίκα ή κάδο 

χωρητικότητας τουλάχιστον  30m 
3    

Κόστος ανά δρομολόγιο 

 

Δρομολόγιο 
300 130,00  39.000,00  

2. Διαχείριση Α.Ε.Κ.Κ. με κωδικούς 
ΕΚΑ 17 01 07, 17 06 04, 17 08 02 

Τόνος 1.125 7,90  8.887,50  

3. Διαχείριση σύμμεικτων αποβλήτων 
κατασκευών, επισκευών, 
ανακαινίσεων με κωδικούς ΕΚΑ 17 
09 04,17 02 01 

Τόνος 1.000 10,85  10.850,00  

4. Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών  
με κωδικούς ΕΚΑ 17 05 06, 17 05 
04, 17 03 02 

Τόνος 120 1,95  234,00  

5. Διαχείριση  αποβλήτων με 
κωδικούς ΕΚΑ 17 01 01, 10 13 14, 
17 03 02 

Τόνος 120 2,55  306,00  

6. Διαχείριση σύμμεικτων αποβλήτων 
με κωδικούς ΕΚΑ 17 01 02, 17 01 
03, 01 04 13 

Τόνος 100 5,05€ 505,00  

7. Διαχείριση  ογκωδών αποβλήτων  
με κωδικό ΕΚΑ 20 03 07 

Τόνος 150 81,00 € 12.150,00  

  ΣΥΝΟΛΟ 71.932,50  

ΦΠΑ 24%  17.263,80  

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

89.196,30  

 

Οι ποσότητες του προϋπολογισμού είναι καθαρά ενδεικτικές και εξυπηρετούν την όσο το δυνατόν καλύτερη 
κάλυψη  των αναγκών σύμφωνα και με τη διάθεση πίστωσης του  προϋπολογισμού του Δήμου.  
Ως εκ τούτου οι αναφερόμενες ποσότητες δεν είναι δεσμευτικές, και εφόσον απαιτηθεί μπορούν να 

αυξομειώνονται χωρίς όμως να τροποποιηθούν οι τιμές μονάδας και ο συνολικός προϋπολογισμός. 

  

  

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Τμήμα Περιβάλλοντος Μελετών & Έργων 

 

 

 ΜΕΛΕΤΗ: « Σύμβαση συνεργασίας για μεταφορά  Εναπόθεση, επεξεργασία αποβλήτων ΑΕΚΚ και ογκωδών » Αρ. Μελέτης  2/2019  
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1ο
: Αντικείμενο της εργασίας 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την Σύμβαση Συνεργασίας του Δήμου Περάματος με Συλλογικό 

Σύστημα Ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών (Α.Ε.Κ.Κ.) για εναπόθεση αυτών σε 
εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης διάθεσης διαλογής αξιοποίησης και Επεξεργασίας στα οποία γίνεται κύριος 
ο Δήμος Περάματος. O προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 89.196,30 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον ΚΑ 20-6277.0003  του προϋπολογισμού του  Δήμου 

οικονομικού έτους 2019. Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με Ηλεκτρονικό Ανοικτό 

Μειοδοτικό Διαγωνισμό. 
 

ΑΡΘΡΟ 2
O

: Ισχύουσες διατάξεις 

 

   Οι προς παροχή υπηρεσίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις :  
 Το Π. Δ. 28/ΦΕΚ 1 Α'/15-1-1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο. Τ. Α.». 

 Το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α'/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 
 Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

 Το N. 3852/ΦΕΚ 87 Α'/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
 Το N. 3731/ΦΕΚ 263 Α'/23-12-2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13η παράγραφο του 20ου άρθρου. 

 Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α'/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικηθήκαν οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 

και άλλες διατάξεις». 

 Το Ν. 4270/ΦΕΚ 143 Α' / 2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 
 Την Υπουργική Απόφαση 35130/739/ΦΕΚ 1291 Β'/11-8-2010 «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 

παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή 
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 

 Το Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α'/15.09.2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτκή διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

  Την ΚΥΑ Π1/2380/18.12.2012 (ΦΕΚ 3400Β/20.12.2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 

 Το Ν. 4152/ΦΕΚ 107Α'/09-05-2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013», 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2011/7 ΤΗΣ 16ης 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ». 

 Το Ν. 2690/9-3-1999 (ΦΕΚ 45 Α') «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000011618_N0000014208
http://www.dimosnet.gr/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000211_N0000015413_N0000019001
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 Το 157ο άρθρο του Ν. 4281/ΦΕΚ 160 Α'/8-8-2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

 Το Ν. 4250/14 (ΦΕΚ 74 Α/26-03-2014 & την Διόρθωση του. Στο ΦΕΚ 111 Α/07-05-2014): Διοικητικές 
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα -

Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις. 
 την ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/22.12.2003 (ΦΕΚ 1909/Β'/2003) «Μέτρα και όροι για την Διαχείριση Στερεών 

Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης». 
 την ΚΥΑ 36259Λ757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312 Β/24-8-2010): Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 

διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) και 

 το Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24Α/13-2-12) «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» 

 Των διατάξεων του Ν. 4412/2016       

 Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α) «(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.»          

                 

ΑΡΘΡΟ 3
O

: Συμβατικά στοιχεία Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι : α) Τεχνική Έκθεση β) Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμό γ)  Συγγραφή Υποχρεώσεων δ) διακήρυξη.  

 

ΑΡΘΡΟ 4O
: Οικονομικές Προσφορές 

Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου αναδόχου, (Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, 

κατεδαφίσεων και κατασκευών (Α.Ε.Κ.Κ.) που θα αναλάβει την παρούσα περιγραφόμενη παροχή υπηρεσιών, θα 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Οι τιμές μονάδας της προσφοράς του αναδόχου για τις προς 
παροχή υπηρεσίες θα παραμένουν σταθερές για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα παροχή 

υπηρεσιών, τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση της παροχής των συνολικών ποσοτήτων των υπηρεσιών που 
προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του αναδόχου θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. Στο τέλος των προσφορών θα υπάρχει  με ποινή 
αποκλεισμού ημερομηνία σύνταξης της προσφοράς, υπογραφή και σφραγίδα του υποψήφιου αναδόχου.  

Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες ολοκληρωμένων εργασιών, χωρίς να δικαιούται ο ανάδοχος άλλη 
πληρωμή ή αποζημίωση. Για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε μιας από αυτές και σύμφωνα με τα παραπάνω, 
σε όλες τις τιμές του τιμολογίου θα περιλαμβάνονται : 

o Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των απαιτούμενων εργασιών ή υπηρεσιών για εκτέλεση της κάθε εργασίας, 

όπως μισθώματα, απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά, επιβάρυνση λόγω ημεραργιών που μπορεί να 
οφείλονται σε διάφορες αιτίες, οι δαπάνες παραλαβής μεταφοράς επί τόπου ή και επιστροφής των κάδων, οι 

δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρά τους. 
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o Οι κάθε είδους δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό της αναδόχου εταιρείας. 
o Οι δαπάνες των απαιτούμενων για κάθε είδους εργασίας υλικών με τις φορτοεκφορτώσεις τους και με τις 

μεταφορές τους με κάθε μέσο από τον τόπο παραγωγής προμήθειας επί τόπου του έργου και κάθε υλικού που 
δεν κατονομάζεται ρητά αλλά ενδεχομένως απαιτείται για την πλήρη συντέλεση κάθε εργασίας.    

o Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφάλισης των υλικών και αποζημίωσης για την προσωρινή κατάληψη 
έκτασης για την μεταφορά ή αποθήκευσή τους. 

o Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση της εργασίας στην οποία αναφέρεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 8Ο  : Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ 

και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 6
O : Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του αναδόχου 

Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη σύμβαση και τις διατάξεις του Π. 
Δ. 28/1980 ή ειδικότερα εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της 

εργασίας, ειδική πρόσκληση του Δημάρχου καλεί τον ανάδοχο να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις αυτές μέσα 
σε εύλογη προθεσμία, όχι πάντως μικρότερη των δέκα ημερών. 

Η ειδική πρόσκληση και η προθεσμία που ορίζεται με αυτή δεν ανατρέπουν τις συμβατικές υποχρεώσεις του 

αναδόχου για την εμπρόθεσμη εκτέλεση της εργασίας. Επίσης, η ειδική πρόσκληση μπορεί να σταλεί στον 
ανάδοχο καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ως την ολοκλήρωση της παραλαβής της εργασίας. Εάν ο ανάδοχος 
δεν ανταποκριθεί εμπρόθεσμα στην ανωτέρω ειδική πρόσκληση, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 7
O

: Φόροι - τέλη - κρατήσεις 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

ΑΡΘΡΟ 8°: Τρόπος Πληρωμής 

Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος εφόσον βεβαιώνεται η πρόοδος και η καλή εκτέλεση της εργασίας, να καταβάλει 

στον ανάδοχο την ανάλογη αμοιβή. 

ΑΡΘΡΟ 9
O 

: Διάρκεια και παραλαβή της εργασίας 

 

Η διάρκεια της παραλαβής προς διαχείριση ανακύκλωσης και αξιοποίησης προϊόντων ογκωδών, εκσκαφών, 
κατεδαφίσεων και κατασκευών από το Συλλογικό Σύστημα διαχείρισης στερεών αποβλήτων θα είναι ενός έτους 
από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου, όποιο από τα δύο έρθει 

πρώτο.  

ΑΡΘΡΟ 10
O
   Όροι συμμετοχής 

Ο υποψήφιος ανάδοχος <Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και 
κατασκευών (Α.Ε.Κ.Κ.)> με την κατάθεση της προσφοράς του για την προσφερόμενη υπηρεσία οφείλει, επί 
ποινή αποκλεισμού, να καταθέσει και 
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1.  την έγκριση οργάνωσης και λειτουργίας συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών και 
κατεδαφίσεων που έχει λάβει από τον ΕΟΕΔΣΑΠ (νυν Ε.Ο.ΑΝ).  

2. Την καταχώρηση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων για συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία και 
συγκεκριμένα στην Διαχείριση Μη Επικινδύνων Στερεών Αποβλήτων του ΥΠΕΝ.  

3. Την άδεια λειτουργίας σε ισχύ. 
4. Το Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO 9001 καθώς και ISO 14001 και  18001 ή 

ισοδύναμα αυτών. 
5. Πίνακα με τον κατάλληλο εξοπλισμό με τις απαραίτητες νόμιμες άδειες και τεχνικό προσωπικό εφοδιασμένο. 
6. Το πιστοποιητικό διακρίβωσης από εγκεκριμένο οργανισμό κατά ΕΣΥΔ για την  Γεφυροπλάστιγγα της 

μονάδας του. 
7. Τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας  μονάδων διαχείρισης ΑΕΚΚ εντός των ορίων του Ν. 

Αττικής που θα περιλαμβάνουν τους κωδικούς ΕΚΑ που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της 

παρούσας και να διαθέτουν σύμβαση με εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ 

8. Τις άδειες κυκλοφορίας καθώς και τις αδειοδοτήσεις των ιδιόκτητων και αδειοδοτημένων για την μεταφορά 
των κωδικών ΕΚΑ σύμφωνα με τη μελέτη φορτηγών, τα οποία θα πρέπει να είναι χωρητικότητας 
τουλάχιστον όγκου 30 m3 και να  έχουν  μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος 33 τόνους εφόσον τα 

φορτηγά είναι τύπου γάντζου Hook Lift. 

Επίσης επί ποινή αποκλεισμού ο ανάδοχος δεν μπορεί να στηριχθεί στην ικανότητα τρίτων . 

ΑΡΘΡΟ 11° Γλώσσα Προσφορών 

Η γλώσσα όλων των προσφορών θα είναι ελληνικά. Οποιαδήποτε έγγραφα, prospectus και ότι άλλο ζητείται ή 

θέλει να ενσωματώσει ο ανάδοχος στην προσφορά του θα είναι στα ελληνικά και αν είναι ξενόγλωσσα τότε θα 
υπάρχει η κατά νόμο οριζόμενη μετάφραση από άλλη γλώσσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 12° :Ειδικοί όροι 
Τα οχήματα του Αναδόχου εισερχόμενα στην μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων ογκωδών, εκσκαφών, 

κατεδαφίσεων και κατασκευών θα λαμβάνουν δελτίο στο οποίο θα καταγράφονται: ημερομηνία και ώρα εισόδου, 
ο αριθμός του εισερχόμενου οχήματος και το τονάζ του ανατοποθετημένου υλικού. 

Ως δρομολόγιο νοείται η μεταφορά φορτίου τουλάχιστον 30m
3
 χωρητικότητας. Κάθε μεταφορά φορτίου 

χωρητικότητας μικρότερου όγκου δεν θα νοείται ως δρομολόγιο αυτούσιο και θα κοστολογείται αναλογικά και θα 
γίνεται με σύμφωνη έγγραφη γνώμη της Υπηρεσίας. 

 

 

Πέραμα   19/03/2019 

     

                Συντάχθηκε                                     Ελέγχθηκε      Θεωρήθηκε 

 Υπάλληλος Τμήματος             Ο Προϊστάμενος Τμήματος              Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

   Μελετών & Έργων           Περιβάλλοντος Μελετών & Έργων            Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής 

  

 

Κεπεσίδης  Στυλιανός         Υποθέσιμος Κων/νος                Μουστάκης  Απόστολος 

                 Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.          Δρ. Χημικός Μηχανικός 
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 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                           ΠΡΟΣ  

ΤΗΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ                                                                                              ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

( Επωνυμία εταιρίας, διεύθυνση κτλ)                                                     Επιτροπή Διαγωνισμού για τις εργασίες της  

     « Σύμβασης  συνεργασίας για μεταφορά Εναπόθεση, επεξεργασία αποβλήτων ΑΕΚΚ και ογκωδών» 
 

Ημερομηνία: ……./……../2019                                                            Αρ. Μελέτης 2 /2019 

ΔΙΕΥΘ/ΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :   ΚΑ : 20-6277.0003 
  

 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η     Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α   
 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

ΜΟΝΑΔΑ  

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ  σε € 

1. Μεταφορά Α.Ε.Κ.Κ. ή 
ογκωδών αποβλήτων με 
Νταλίκα ή κάδο 
χωρητικότητας 
τουλάχιστον  30m 

3    

Κόστος ανά δρομολόγιο 

 

Δρομολόγιο 

300 

  

2. Διαχείριση Α.Ε.Κ.Κ. με 
κωδικούς ΕΚΑ 17 01 07, 17 
06 04, 17 08 02 

Τόνος 1125  

 

3. Διαχείριση σύμμεικτων 
αποβλήτων κατασκευών, 
επισκευών, ανακαινίσεων 
με κωδικούς ΕΚΑ 17 09 
04,17 02 01 

Τόνος 1000  

 

4. Διαχείριση αποβλήτων 
εκσκαφών  με κωδικούς 
ΕΚΑ 17 05 06, 17 05 04, 17 
03 02 

Τόνος 120  

 

5. Διαχείριση  αποβλήτων με 
κωδικούς ΕΚΑ 17 01 01, 10 

13 14, 17 03 02 

Τόνος 120  

 

6. Διαχείριση σύμμεικτων 
αποβλήτων με κωδικούς 
ΕΚΑ 17 01 02, 17 01 03, 01 
04 13 

Τόνος 100  

 

7. Διαχείριση  ογκωδών 
αποβλήτων  με κωδικό ΕΚΑ 
20 03 07 

Τόνος 150  

 

  ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
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