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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ:  21/03/2018 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    ΑΡ.ΠΡΩΤ:            3285 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                                            

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                               

Πληροφορίες: Σ.Φιλοπούλου 

Ταχ. ∆/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,  
Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 

Τηλ: 213 2010739 

Fax: 2107295917   

 

                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟY                          

                                                7
Η

 Συνεδρίαση / 19-03-2018 

                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 58/2018 

 

ΘΕΜΑ : Έγκριση της µελέτης, του τρόπου εκτέλεσης και των όρων της σύµβασης για την διάθεση 

Απόβλητων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑEKK) που συλλέγονται στα όρια του 

∆ήµου Καισαριανής, σε εναλλακτικό φορέα διαχείρισης της ΚΥΑ 36259/2010. 

 

Πρακτικό της µε αριθµό 7ης/2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  Επιτροπής του 

∆ήµου Καισαριανής, την 19
η
  του µηνός ΜΑΡΤΙΟΥ έτους 2018 ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα. 

11.00π.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική δηµόσια  

συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 3017/ 14-03-2018 έγγραφη 

πρόσκληση του ∆ηµάρχου  η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα,  σύµφωνα µε τις διατάξεις  

των άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , του Ν.3852/2010 , όπως ισχύει. 

∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-Προέδρου   

παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) µέλη. 

Ονοµαστικά οι:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  

Σταµέλος Ηλίας  Πρόεδρος-∆ήµαρχος   

1.Πολυχρονάκης Συµεών  

2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 

3.Γεωργοπούλου  Κανέλα 

4.Περρής Ιωάννης 

5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 

6.Καµπάκας Αντώνιος 

 

 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Σ.Φιλοπούλου. 

Ο κ. Πρόεδρος – ∆ήµαρχος   ο οποίος εισηγείται το 6
ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη 

των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής  την µε αριθµ. πρωτ . 3149/ 19-03- 2018 εισήγηση του κ. 

Πολυχρονάκη Σ. Αντιδηµάρχου Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου  η οποία έχει 

ως εξής: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIA                                                          

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ταχ. ∆/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας                                   
Τ.Κ.:16121 

Τηλ: 213 2010764 
 

 

Θέμα: Έγκριση της μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης και των όρων της σύμβασης για την διάθεση 

Απόβλητων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑEKK) που συλλέγονται στα όρια 

του Δήμου Καισαριανής, σε εναλλακτικό φορέα διαχείρισης της ΚΥΑ 36259/2010. 

Επισυνάπτονται:  

1. Η με αριθμ. πρωτ.3132/16-03-2018 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου 

Καισαριανής. 
 

Σχετικά:  

• Το άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης». 

• Ο Ν. 4412/2016 και ειδικά τα άρθρα 116 & 118. 

• Ο Ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις». 

• Η Κ.Υ.Α.50910/2727/2003 - ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003 «Μέτρα και όροι για την διαχείριση των 

στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης». 

• Η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 «Μέτρα, όροι και προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση των 

αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». 

• Η 459/2017 Απόφαση της εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2939/2001, καθώς και των Κ.Υ.Α.50910/2727/2003 και ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103/2010 οι ΟΤΑ πρώτου βαθμού, είναι υποχρεωμένοι για τη συλλογή, μεταφορά και 

προσωρινή αποθήκευση των αστικών αποβλήτων, ανάμεσά τους και για όλα τα απόβλητα από 

κατασκευές, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις, καθαρισμούς οικοπέδων από μπάζα  και εκσκαφές. Σε 

περίπτωση που ο ίδιος δεν μπορεί να εξασφαλίσει την αξιοποίηση και διάθεσή τους, υποχρεούται 

να παραδίδει τα απόβλητα σε φορέα εναλλακτικής διαχείρισης (ΑΕΚΚ), στον οποίο έχει χορηγηθεί 

η προβλεπόμενη από την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 έγκριση και με τον οποίο έχει συμβληθεί για 

την σχετική υπηρεσία. 

Ο Δήμος μας είναι αναγκαίο να προχωρήσει σε σύμβαση με φορέα διαχείρισης Απόβλητων 

Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑEKK) μιας και από 1.1.2018 με την 459/2017 Απόφαση 

της, η εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. δεν κάνει δεκτά στο ΧΥΤΑ Φυλής τις εν λόγω κατηγορίες 

αποβλήτων, ορίζοντας στην αντίθετη περίπτωση πολλαπλάσια τέλη και άλλες κυρώσεις. Από την 

ανάθεση θα προκύψει οικονομική ωφέλεια για το Δήμο, αφού η χρηματική εισφορά ανά τόνο και 

κατηγορία ΑΕΚΚ είναι σημαντικά μικρότερη από αυτή της ταφής στο ΧΥΤΑ. Επιπλέον αυξάνεται η 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  19/03 /2018  

Αριθ. Πρωτ.:       3149              
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δυνατότητα ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης και γενικότερης αξιοποίησης των ΑΕΚΚ, 

συμβάλλοντας συνολικότερα στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Η υπηρεσία θα ανατεθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/2016 και 

ειδικά των άρθρων 116 και 118, μιας βάσει του ενδεικτικού προϋπολογισμού της σχετικής μελέτης 

δεν ξεπερνά το όριο των 20.000€ (προ Φ.Π.Α.). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στο ένα έτος από την υπογραφή αυτής. Για την εκτέλεσή της 

έχει προβλεφτεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Καισαριανής για το 2018 ο ΚΑ 30.6721.0001 

«Εισφορά υπέρ χώρων τοποθέτησης μπαζών» με το ποσό των 11.000€ ενώ αντίστοιχο ποσό θα 

προβλεφτεί στον προϋπολογισμό του 2019. 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αποσταλεί σε όλους τους εγκεκριμένους διαχειριστές ΑΕΚΚ του 

Νομού Αττικής όπως προκύπτουν από τις Αποφάσεις του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης 

που είναι ο εποπτευόμενος οργανισμός των εν λόγω διαχειριστών. Σε κάθε περίπτωση δεν γίνονται 

δεκτές προσφορές από μη εγκεκριμένους διαχειριστές ΑΕΚΚ. 

Κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών αποτελούν: 

• Η συμφωνία με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

• Η τιμή της προσφοράς που κατατίθεται. 

• Η εγγύτητα του χώρου απόθεσης με τον Δήμο Καισαριανής και η ευκολία πρόσβασης σε αυτόν 

από το οδικό δίκτυο. 

Οι προσφέροντες υποχρεούνται με την οικονομική τους προσφορά να υποβάλλουν επίσης: 

1. Αντίγραφο της άδειας Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων 

Εκσκαφών και Κατεδαφίσεων σε χώρο εντός του Νομού Αττικής. 

2. Έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια του φορέα, ήτοι την 

επιχειρηματική δομή, τις κτηριακές εγκαταστάσεις του, τους τομείς δραστηριότητας και τα 

παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες. 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνονται από το νόμιμο εκπρόσωπο 

του φορέα τα εξής: 

1. Έλαβα γνώση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, τους οποίους και 

αποδέχομαι πλήρως. 

2. Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της Επιχείρησης. 

3. Δεν έχω αποκλεισθεί από την συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου. 

4. Δεν έχω κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που 

ζητούνται από την Υπηρεσία. 

5. Δεν έχω υποπέσει σε σοβαρά παραπτώματα κατά την άσκηση της επαγγελματικής μου 

δραστηριότητας. 

6. Θα είμαι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων που ζητούνται από την 

Υπηρεσία. 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIA                                                          

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

∆/νση: Τέρµα Εθνικής Αντίστασης                                   
Τ.Κ.:16121 

Τηλ: 210 7293391 

Πληροφορίες: Γ. Τσαλκιτζης 
 

 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ 

(ΑEKK) ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ,  

ΣΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΑ 36259/2010. 

 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 8.810€ 

ΦΠΑ 24% 2.114.4€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.924.4€ 

 

Περιλαμβάνονται: 

1. Τεχνική περιγραφή. 

2. Συγγραφή υποχρεώσεων της μελέτης. 

3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός μελέτης για την υπηρεσία. 

4. Τιμολόγιο μελέτης. 

 

 

 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ   16/03/2018  

Αριθ. Πρωτ.:          3132           
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIA                                                          

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

∆/νση: Τέρµα Εθνικής Αντίστασης                                   
Τ.Κ.:16121 

Τηλ: 210 7293391 

Πληροφορίες: Γ. Τσαλκιτζης 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Η παρούσα Μελέτη αφορά στην ανάθεση της υπηρεσίας Διαχείρισης  Απόβλητων 

Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑEKK) που συλλέγονται στα όρια του Δήμου 

Καισαριανής. Η ανάθεση γίνεται υποχρεωτικά σε Εναλλακτικό Φορέα Διαχείρισης της ΚΥΑ 

36259/2010. 

Με τη σύμβαση αυτή ο Δήμος εκπληρώνει την υποχρέωσή του να οργανώσει ατομικά ή 

συλλογικά συστήματα ή να συμμετέχει σε συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των 

αποβλήτων που παράγονται από τη σχετική δραστηριότητά στα όριά του, κατ’ εφαρμογή του 

άρθρου 17 του Ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν.3854/2010 και 

σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στην ΚΥΑ 36259/2010. 

 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

• Ο Ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις». 

• Η Κ.Υ.Α.50910/2727/2003 - ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003 «Μέτρα και όροι για την διαχείριση των 

στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης». 

• Η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 «Μέτρα, όροι και προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση των 

αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». 

• Ο Ν. 4412/2016  «Δημόσιες Συμβάσεις, Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών». 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2939/2001, καθώς και των Κ.Υ.Α.50910/2727/2003 και ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103/2010 οι ΟΤΑ πρώτου βαθμού, είναι υποχρεωμένοι για τη συλλογή, μεταφορά και 

προσωρινή αποθήκευση των αστικών αποβλήτων, ανάμεσά τους και για όλα τα απόβλητα από 

κατασκευές, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις, καθαρισμούς οικοπέδων από μπάζα και εκσκαφές. Σε 

περίπτωση που ο ίδιος ο Δήμος δεν μπορεί να εξασφαλίσει την αξιοποίηση και διάθεσή τους, 

υποχρεούται να παραδίδει τα απόβλητα σε φορέα εναλλακτικής διαχείρισης (ΑΕΚΚ), στον οποίο 

έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη από την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 έγκριση και με τον οποίο έχει 

συμβληθεί για την σχετική υπηρεσία. 

Η υπηρεσία θα ανατεθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/2016 και 

ειδικά των άρθρων 116 και 118, μιας βάσει του ενδεικτικού προϋπολογισμού της σχετικής μελέτης 

δεν ξεπερνά το όριο των 20.000€ (προ Φ.Π.Α.). 
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ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν όλοι οι εγκεκριμένοι διαχειριστές ΑΕΚΚ του Νομού Αττικής 

όπως προκύπτουν από τις Αποφάσεις του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης που είναι ο 

εποπτευόμενος οργανισμός των εν λόγω διαχειριστών. Σε κάθε περίπτωση δεν γίνονται δεκτές 

προσφορές από μη εγκεκριμένους διαχειριστές ΑΕΚΚ. 

 

Οι προσφέροντες υποχρεούνται με την οικονομική τους προσφορά να υποβάλλουν επίσης: 

4. Αντίγραφο της άδειας Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων 

Εκσκαφών και Κατεδαφίσεων σε χώρο εντός του Νομού Αττικής. 

5. Έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια του φορέα, ήτοι την 

επιχειρηματική δομή, τις κτηριακές εγκαταστάσεις του, τους τομείς δραστηριότητας και τα 

παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες. 

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνονται από το νόμιμο εκπρόσωπο 

του φορέα τα εξής: 

7. Έλαβα γνώση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, τους οποίους και 

αποδέχομαι πλήρως. 

8. Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της Επιχείρησης. 

9. Δεν έχω αποκλεισθεί από την συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου. 

10. Δεν έχω κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που 

ζητούνται από την Υπηρεσία. 

11. Δεν έχω υποπέσει σε σοβαρά παραπτώματα κατά την άσκηση της επαγγελματικής μου 

δραστηριότητας. 

12. Θα είμαι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων που ζητούνται από την 

Υπηρεσία. 

Η μη προσκόμιση των παραπάνω, αλλά και η διαπίστωση κατά τον έλεγχο σοβαρής ανειλικρίνειας 

των στοιχείων συνεπάγεται τον αποκλεισμό από την διαγωνιστική διαδικασία.  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Κριτήρια για την αξιολόγηση των προσφορών αποτελούν: 

• Η συμφωνία με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

• Η τιμή της προσφοράς που κατατίθεται.  

• Η εγγύτητα του χώρου απόθεσης με τον Δήμο Καισαριανής και η ευκολία πρόσβασης σε αυτόν 

από το οδικό δίκτυο. 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στο ένα (1) έτος από την υπογραφή αυτής. 

Σημειώνεται ότι ο Δήμος δεν είναι απαραίτητο να διαθέσει το σύνολο της ποσότητας ΑΕΚΚ ή το 

σύνολο της αξίας της υπηρεσίας που ενδεικτικά εκτιμάται στην παρούσα μελέτη, εφόσον οι 

ανάγκες του αποδειχθούν μικρότερες κατά την εκτέλεση της σύμβασης, χωρίς καμία αντίρρηση 

ή αξίωση του αναδόχου προς αποζημίωση για διαφυγόν κέρδος ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. 
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της 

παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και 

των δύο ακόλουθων τιμών: 

1. των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, και 

2. του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και 

προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων. 

Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης. 

Η συνεργασία λύεται αυτομάτως και αυτοδικαίως εάν ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη απολέσει 

με υπαιτιότητά του τις προβλεπόμενες από το νόμο εγκρίσεις ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή 

εκκαθάριση ή κηρυχθεί σε πτώχευση. Ουδείς εκ των συμβαλλομένων στο παρόν έχει ευθύνη 

αποζημιώσεως του άλλου σε περίπτωση που η σύμβαση λυθεί για τους ανωτέρω λόγους.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIA                                                          

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

∆/νση: Τέρµα Εθνικής Αντίστασης                                   
Τ.Κ.:16121 

Τηλ: 210 7293391 

Πληροφορίες: Γ. Τσαλκιτζης 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ-ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ 

Ο συμβαλλόμενος Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση: 

• Να μεταφέρει και να παραδίδει στους χώρους που διαθέτει για το σκοπό αυτό ο φορέας 

διαχείρισης μόνο τα μη επικίνδυνα ΑΕΚΚ που παράγονται από τη σχετική δραστηριότητα στα 

όριά του. Η μεταφορά των ΑΕΚΚ πραγματοποιείται με ίδια μεταφορικά μέσα του Δήμου.   

• Τα ΑΕΚΚ που μεταφέρονται στις μονάδες επεξεργασίας ή στους χώρους αξιοποίησης του φορέα 

διαχείρισης, να μην περιέχουν οικιακά ή άλλου τύπου απόβλητα που δεν εμπίπτουν στις 

διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103-24/08/2010. Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος υποχρεούται 

με δικό του κόστος να τα παραλάβει από τις μονάδες επεξεργασίας ή τους χώρους ανάπλασης. 

• Να καλύπτει τις οικονομικές υποχρεώσεις προς το φορέα διαχείρισης, όπως προκύπτουν από 

την παρούσα σύμβαση. 

Ο φορέας διαχείρισης αναλαμβάνει την υποχρέωση: 

• Να δέχεται τις παραδιδόμενες ποσότητες ΑΕΚΚ στο σύνολό τους, από Δευτέρα έως Παρασκευή 

και από τις 08:00πμ έως τις 14:00μμ.  

• Να προχωράει στη ζύγιση των παραδιδόμενων ΑΕΚΚ σε ζυγολόγιο της μονάδας επεξεργασίας. 

• Να αναρτά δημόσια και να ενημερώνει το Δήμο για όλες τις μονάδες επεξεργασίας και 

παράδοσης ΑΕΚΚ με τις οποίες συνεργάζεται και να διευκολύνει την παράδοση των ΑΕΚΚ από 

το Δήμο στις συνεργαζόμενες μονάδες. 

• Να εκδίδει τα αντίστοιχα παραστατικά παραλαβής (άρθρο 7. Παρ. 3 εδ α3 της ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103/2010) και πληρωμής. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Οι πληρωμές θα είναι τμηματικές και θα ακολουθούν την έκδοση των αντίστοιχων χρηματικών 

ενταλμάτων πληρωμής, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά που εκδίδει ο φορέας διαχείρισης μετά 

την παράδοση των ΑΕΚΚ σε αυτόν. Ο ανάδοχος κατά την πληρωμή του υπόκειται στις 

προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις.   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIA                                                          

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

∆/νση: Τέρµα Εθνικής Αντίστασης                                   
Τ.Κ.:16121 

Τηλ: 210 7293391 

Πληροφορίες: Γ. Τσαλκιτζης 

 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Περιγραφή υπηρεσίας 

Χρηματική Εισφορά Ανά τόνο και κατηγορία ΑΕΚΚ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 

ΤΟΝΟ 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ 

ΤΟΝΟΥΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

Προδιαλεγμένα Υλικά (Κωδικοί ΕΚΑ 17 01 01, 17 01 
02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 
17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 05, 17 04 07, 17 
04 11, 17 05 06, 10 13 14, 01 04 13) 

4,7€ 800 3.760€ 

Απόβλητα κατασκευών, επισκευών, ανακαινίσεων 
κλπ τα οποία περιέχουν ποσότητες ξύλου, πλαστικού, 
γυαλιού επιπλέον των σύμμεικτων αποβλήτων 
κατεδαφίσεων (Κωδικός ΕΚΑ 17 09 04 και επιπλέον 
υλικών) 

10,1€ 500 5.050€ 

ΣΥΝΟΛΟ   8.810€ 

ΦΠΑ 24% 2.114.4€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.924.4€ 

 

Για την εκτέλεσή της σύμβασης έχει προβλεφτεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Καισαριανής για 

το 2018 ο ΚΑ 30.6721.0001 «Εισφορά υπέρ χώρων τοποθέτησης μπαζών» με το ποσό των 11.000€ 

ενώ αντίστοιχο ποσό θα προβλεφτεί στον προϋπολογισμό του 2019. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIA                                                          

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

∆/νση: Τέρµα Εθνικής Αντίστασης                                   
Τ.Κ.:16121 

Τηλ: 210 7293391 

Πληροφορίες: Γ. Τσαλκιτζης 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ) 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Χρηματική Εισφορά Ανά τόνο και κατηγορία ΑΕΚΚ 

Τιμή Μονάδας 

(€/Τόνο) Ποσότητα Σύνολο 

Προδιαλεγμένα Υλικά (Κωδικοί ΕΚΑ 17 01 01, 17 01 02, 

17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 

02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 05, 17 04 07, 17 04 11, 17 

05 06, 10 13 14, 01 04 13) 

 

 

 

Απόβλητα κατασκευών, επισκευών, ανακαινίσεων κλπ 

τα οποία περιέχουν ποσότητες ξύλου, πλαστικού, 

γυαλιού επιπλέον των σύμμεικτων αποβλήτων 

κατεδαφίσεων (Κωδικός ΕΚΑ 17 09 04 και επιπλέον 

υλικών) 

 

 

 

  

Σύνολο 

 

  

ΦΠΑ 24% 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

ΔΑΠΑΝΗ (Χωρίς ΦΠΑ - Ολογράφως) 

Φ.Π.Α. 24% (Ολογράφως) 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ολογράφως) 
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Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η  

Οικονοµική  Επιτροπή.  

 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Εγκρίνει την µελέτη , τον τρόπο εκτέλεσης µε απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας και τους 

όρους της σύµβασης για την διάθεση Απόβλητων Εκσκαφών Κατασκευών και 

Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) που συλλέγονται  στα όρια του ∆ήµου  Καισαριανής , σε 

εναλλακτικό φορέα διαχείρισης της ΚΥΑ 36259/2010 όπως αναφέρεται  αναλυτικά και 

εισηγητικά.   

 
 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  

                                                                        1.Πολυχρονάκης Συµεών  

                                                                        2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 

                                                                        3.Γεωργοπούλου  Κανέλα 

                                                                        4. Περρής Ιωάννης 

                                                                        5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 

                                                                        6. Καµπάκας Αντώνιος 

 

 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ 

                                                                                  Καισαριανή       19/03/2018 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

 

                                                  Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

                                                                         ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 


