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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣIA                                        

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                                                          

ΓΗΜΟ ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ  

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

Δ/νση: Τέρμα Εθνικής Αντίστασης 

Τ.Κ.:16121 

Τηλ: 210 7293391 
Πληρουορίες: Γ. Τσαλκιτζης 

 

 

ΜΕΛΕΣΗ 

ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΘΕΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΕΚΚΑΦΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ & ΚΑΣΕΔΑΦΙΕΩΝ (ΑEKK) ΠΟΤ 
ΤΛΛΕΓΟΝΣΑΙ ΣΑ ΟΡΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ,  

Ε ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΗ ΚΤΑ 36259/2010. 
 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ 8.810€ 

ΦΠΑ 24% 2.114.4€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 10.924.4€ 

 

Περιλαμβάνονται: 
1. Σεχνικι περιγραφι. 
2. υγγραφι υποχρεϊςεων τθσ μελζτθσ. 
3. Ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ μελζτθσ για τθν υπθρεςία. 
4. Σιμολόγιο μελζτθσ. 
 
 
 
 
 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 
 
 

 
ΚΑΡΟΤΗ ΙΩΑΝΝΗ 

ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ  
ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ

ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ   16/03/2018 

Αριθ. Πρωτ.:    3132 
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ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΠΗΡΕΙΑ 

Η παροφςα Μελζτθ αφορά ςτθν ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ Διαχείριςησ  Απόβλητων Εκςκαφών, 

Καταςκευών & Κατεδαφίςεων (ΑEKK) που ςυλλζγονται ςτα όρια του Δήμου Καιςαριανήσ. Η 

ανάθεςη γίνεται υποχρεωτικά ςε Εναλλακτικό Φορζα Διαχείριςησ τησ ΚΤΑ 36259/2010. 

Με τθ ςφμβαςθ αυτι ο Διμοσ εκπλθρϊνει τθν υποχρζωςι του να οργανϊςει ατομικά ι 

ςυλλογικά ςυςτιματα ι να ςυμμετζχει ςε ςυλλογικά ςυςτιματα εναλλακτικισ διαχείριςθσ των 

αποβλιτων που παράγονται από τθ ςχετικι δραςτθριότθτά ςτα όριά του, κατ’ εφαρμογι του 

άρκρου 17 του Ν. 2939/2001, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 5 του Ν.3854/2010 και 

ςφμφωνα με τουσ ειδικότερουσ όρουσ που προβλζπονται ςτθν ΚΤΑ 36259/2010. 

 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

 Ο Ν. 2939/2001 «υςκευαςίεσ και εναλλακτικι διαχείριςθ των ςυςκευαςιϊν και άλλων 

προϊόντων - Κδρυςθ Εκνικοφ Οργανιςμοφ Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ υςκευαςιϊν και άλλων 

προϊόντων (ΕΟΕΔΑΠ) και άλλεσ διατάξεισ». 

 Η Κ.Τ.Α.50910/2727/2003 - ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003 «Μζτρα και όροι για τθν διαχείριςθ των 

ςτερεϊν αποβλιτων. Εκνικόσ και Περιφερειακόσ χεδιαςμόσ Διαχείριςθσ». 

 Η ΚΤΑ 36259/1757/Ε103/2010 «Μζτρα, όροι και προγράμματα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των 

αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ)». 

 Ο Ν. 4412/2016  «Δθμόςιεσ υμβάςεισ, Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν». 

φμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 2939/2001, κακϊσ και των Κ.Τ.Α.50910/2727/2003 και ΚΤΑ 

36259/1757/Ε103/2010 οι ΟΣΑ πρϊτου βακμοφ, είναι υποχρεωμζνοι για τθ ςυλλογι, μεταφορά και 

προςωρινι αποκικευςθ των αςτικϊν αποβλιτων, ανάμεςά τουσ και για όλα τα απόβλθτα από 

καταςκευζσ, κατεδαφίςεισ, ανακαινίςεισ, κακαριςμοφσ οικοπζδων από μπάηα και εκςκαφζσ. ε 

περίπτωςθ που ο ίδιοσ ο Διμοσ δεν μπορεί να εξαςφαλίςει τθν αξιοποίθςθ και διάκεςι τουσ, 

υποχρεοφται να παραδίδει τα απόβλθτα ςε φορζα εναλλακτικισ διαχείριςθσ (ΑΕΚΚ), ςτον οποίο 

ζχει χορθγθκεί θ προβλεπόμενθ από τθν ΚΤΑ 36259/1757/Ε103/2010 ζγκριςθ και με τον οποίο ζχει 

ςυμβλθκεί για τθν ςχετικι υπθρεςία. 

Η υπθρεςία κα ανατεκεί με απευκείασ ανάκεςθςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 4412/2016 και ειδικά 

των άρκρων 116 και 118, μιασ βάςει του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ τθσ ςχετικισ μελζτθσ δεν 

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





3 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ-ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Δικαίωμα υποβολισ προςφοράσ ζχουν όλοι οι εγκεκριμζνοι διαχειριςτζσ ΑΕΚΚ του Νομοφ Αττικισ 

όπωσ προκφπτουν από τισ Αποφάςεισ του Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ Ανακφκλωςθσ που είναι ο 

εποπτευόμενοσ οργανιςμόσ των εν λόγω διαχειριςτϊν. ε κάκε περίπτωςθ δεν γίνονται δεκτζσ 

προςφορζσ από μθ εγκεκριμζνουσ διαχειριςτζσ ΑΕΚΚ. 

 

Οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται με τθν οικονομικι τουσ προςφορά να υποβάλλουν επίςθσ: 

1. Αντίγραφο τθσ άδειασ υςτιματοσ υλλογικισ Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Αποβλιτων 

Εκςκαφϊν και Κατεδαφίςεων ςε χϊρο εντόσ του Νομοφ Αττικισ. 

2. Ζγγραφα και δικαιολογθτικά που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι επάρκεια του φορζα, ιτοι τθν 

επιχειρθματικι δομι, τισ κτθριακζσ εγκαταςτάςεισ του, τουσ τομείσ δραςτθριότθτασ και τα 

παραγόμενα προϊόντα και υπθρεςίεσ. 

3. Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.1599/86, ςτθν οποία κα δθλϊνονται από το νόμιμο εκπρόςωπο 

του φορζα τα εξισ: 

1. Ζλαβα γνϊςθ των όρων και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ μελζτθσ, τουσ οποίουσ και 

αποδζχομαι πλιρωσ. 

2. Δεν υπάρχουν νομικοί περιοριςμοί ςτθ λειτουργία τθσ Επιχείρθςθσ. 

3. Δεν ζχω αποκλειςκεί από τθν ςυμμετοχι ςε διαγωνιςμοφσ του Δθμοςίου. 

4. Δεν ζχω κάνει ψευδείσ ι ανακριβείσ δθλϊςεισ κατά τθν παροχι πλθροφοριϊν που 

ηθτοφνται από τθν Τπθρεςία. 

5. Δεν ζχω υποπζςει ςε ςοβαρά παραπτϊματα κατά τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ μου 

δραςτθριότθτασ. 

6. Θα είμαι ςυνεπισ ςτθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων που ηθτοφνται από τθν 

Τπθρεςία. 

Η μθ προςκόμιςθ των παραπάνω, αλλά και θ διαπίςτωςθ κατά τον ζλεγχο ςοβαρισ ανειλικρίνειασ 

των ςτοιχείων ςυνεπάγεται τον αποκλειςμό από τθν διαγωνιςτικι διαδικαςία. 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Κριτιρια για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν αποτελοφν: 

 Η ςυμφωνία με τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. 

 Η τιμι τθσ προςφοράσ που κατατίκεται.  

 Η εγγφτθτα του χϊρου απόκεςθσ με τον Διμο Καιςαριανισ και θ ευκολία πρόςβαςθσ ςε αυτόν 

από το οδικό δίκτυο. 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ 

Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςτο ζνα (1) ζτοσ από τθν υπογραφι αυτισ. 

θμειϊνεται ότι ο Διμοσ δεν είναι απαραίτθτο να διακζςει το ςφνολο τθσ ποςότθτασ ΑΕΚΚ ι το 

ςφνολο τθσ αξίασ τθσ υπθρεςίασ που ενδεικτικά εκτιμάται ςτθν παροφςα μελζτθ, εφόςον οι 

ανάγκεσ του αποδειχκοφν μικρότερεσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ καμία αντίρρθςθ 

ι αξίωςθ του αναδόχου προσ αποηθμίωςθ για διαφυγόν κζρδοσ ι για οποιονδιποτε άλλο λόγο. 
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ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ-ΛΤΗ ΤΜΒΑΗ 

Χωρίσ να απαιτείται επαλικευςθ αν τθροφνται οι προχποκζςεισ των περιπτϊςεων α' ζωσ δ' τθσ 

παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 4412/2016, οι ςυμβάςεισ μπορεί να τροποποιοφνται χωρίσ νζα 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, εφόςον θ αξία τθσ τροποποίθςθσ είναι κατϊτερθ και 

των δφο ακόλουκων τιμϊν: 

1. των κατϊτατων ορίων του άρκρου 5 του ν. 4412/2016, και 

2. του δζκα τοισ εκατό (10%) τθσ αξίασ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ για τισ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν και 

προμθκειϊν και του 15% τθσ αξίασ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ για τισ ςυμβάςεισ ζργων. 

Η τροποποίθςθ δεν μπορεί να μεταβάλει τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Η ςυνεργαςία λφεται αυτομάτωσ και αυτοδικαίωσ εάν ζνα από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ απολζςει 

με υπαιτιότθτά του τισ προβλεπόμενεσ από το νόμο εγκρίςεισ ι τεκεί ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ ι 

εκκακάριςθ ι κθρυχκεί ςε πτϊχευςθ. Ουδείσ εκ των ςυμβαλλομζνων ςτο παρόν ζχει ευκφνθ 

αποηθμιϊςεωσ του άλλου ςε περίπτωςθ που θ ςφμβαςθ λυκεί για τουσ ανωτζρω λόγουσ.
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ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 
 
ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 

Ο ςυμβαλλόμενοσ Δήμοσ αναλαμβάνει την υποχρζωςη: 

• Να μεταφζρει και να παραδίδει ςτουσ χϊρουσ που διακζτει για το ςκοπό αυτό ο φορζασ 

διαχείριςθσ μόνο τα μθ επικίνδυνα ΑΕΚΚ που παράγονται από τθ ςχετικι δραςτθριότθτα ςτα 

όριά του. Η μεταφορά των ΑΕΚΚ πραγματοποιείται με ίδια μεταφορικά μζςα του Διμου.   

• Σα ΑΕΚΚ που μεταφζρονται ςτισ μονάδεσ επεξεργαςίασ ι ςτουσ χϊρουσ αξιοποίθςθσ του φορζα 

διαχείριςθσ, να μθν περιζχουν οικιακά ι άλλου τφπου απόβλθτα που δεν εμπίπτουν ςτισ 

διατάξεισ τθσ ΚΤΑ 36259/1757/Ε103-24/08/2010. ε αντίκετθ περίπτωςθ ο Διμοσ υποχρεοφται 

με δικό του κόςτοσ να τα παραλάβει από τισ μονάδεσ επεξεργαςίασ ι τουσ χϊρουσ ανάπλαςθσ. 

• Να καλφπτει τισ οικονομικζσ υποχρεϊςεισ προσ το φορζα διαχείριςθσ, όπωσ προκφπτουν από 

τθν παροφςα ςφμβαςθ. 

Ο φορζασ διαχείριςησ αναλαμβάνει την υποχρζωςη: 

• Να δζχεται τισ παραδιδόμενεσ ποςότθτεσ ΑΕΚΚ ςτο ςφνολό τουσ, από Δευτζρα ζωσ Παραςκευι 

και από τισ 08:00πμ ζωσ τισ 14:00μμ.  

• Να προχωράει ςτθ ηφγιςθ των παραδιδόμενων ΑΕΚΚ ςε ηυγολόγιο τθσ μονάδασ επεξεργαςίασ. 

• Να αναρτά δθμόςια και να ενθμερϊνει το Διμο για όλεσ τισ μονάδεσ επεξεργαςίασ και 

παράδοςθσ ΑΕΚΚ με τισ οποίεσ ςυνεργάηεται και να διευκολφνει τθν παράδοςθ των ΑΕΚΚ από 

το Διμο ςτισ ςυνεργαηόμενεσ μονάδεσ. 

• Να εκδίδει τα αντίςτοιχα παραςτατικά παραλαβισ (άρκρο 7. Παρ. 3 εδ α3 τθσ ΚΤΑ 

36259/1757/Ε103/2010) και πλθρωμισ. 

 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Οι πλθρωμζσ κα είναι τμθματικζσ και κα ακολουκοφν τθν ζκδοςθ των αντίςτοιχων χρθματικϊν 

ενταλμάτων πλθρωμισ, με βάςθ τα νόμιμα δικαιολογθτικά που εκδίδει ο φορζασ διαχείριςθσ μετά 

τθν παράδοςθ των ΑΕΚΚ ςε αυτόν. Ο ανάδοχοσ κατά τθν πλθρωμι του υπόκειται ςτισ 

προβλεπόμενεσ από το νόμο κρατιςεισ.   
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ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΛΔΣΗ 

 

Περιγραφή υπηρεςίασ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ 
ΚΟΣΟ ΑΝΑ 

ΣΟΝΟ 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ Ε 

ΣΟΝΟΤ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ 
ΚΟΣΟ 

Χρηματική Ειςφορά Ανά τόνο και κατηγορία ΑΕΚΚ 

Προδιαλεγμζνα Τλικά (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€ 

Απόβλθτα καταςκευϊν, επιςκευϊν, ανακαινίςεων κλπ τα 
οποία περιζχουν ποςότθτεσ ξφλου, πλαςτικοφ, γυαλιοφ 
επιπλζον των ςφμμεικτων αποβλιτων κατεδαφίςεων 
(Κωδικόσ ΕΚΑ 17 09 04 και επιπλζον υλικϊν) 

10,1€ 500 5.050€ 

ΤΝΟΛΟ   8.810€ 

ΦΠΑ 24% 2.114.4€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 10.924.4€ 

 

Για τθν εκτζλεςι τθσ ςφμβαςθσ ζχει προβλεφτεί ςτον προχπολογιςμό του Διμου Καιςαριανισ για 

το 2018 ο ΚΑ 30.6721.0001 «Ειςφορά υπζρ χϊρων τοποκζτθςθσ μπαηϊν» με το ποςό των 11.000€ 

ενϊ αντίςτοιχο ποςό κα προβλεφτεί ςτον προχπολογιςμό του 2019. 
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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

(ΤΜΠΛΗΡΩΝΕΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ) 

 
 

 

Χρηματική Ειςφορά Ανά τόνο και κατηγορία ΑΕΚΚ 

Σιμι Μονάδασ 
(€/Σόνο) Ποςότθτα φνολο 

Προδιαλεγμζνα Τλικά (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) 

 

 

 

Απόβλθτα καταςκευϊν, επιςκευϊν, ανακαινίςεων κλπ τα 
οποία περιζχουν ποςότθτεσ ξφλου, πλαςτικοφ, γυαλιοφ 
επιπλζον των ςφμμεικτων αποβλιτων κατεδαφίςεων 
(Κωδικόσ ΕΚΑ 17 09 04 και επιπλζον υλικϊν) 

 

 

 

  

φνολο 

 

  

ΦΠΑ 24% 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 

 

ΔΑΠΑΝΗ (Χωρίσ ΦΠΑ - Ολογράφωσ) 

Φ.Π.Α. 24% (Ολογράφωσ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ (Ολογράφωσ) 




