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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την υπηρεσία

«Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων, όπως κουφωμάτων,
επίπλων, στρωμάτων, κ.α.» 

Προεκτιμώμενης δαπάνης  4.989,76 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 %) 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την  υπηρεσία «Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων
και  ογκωδών  αποβλήτων,  όπως  κουφωμάτων,  επίπλων,  στρωμάτων,  κ.α.» προεκτιμώμενης
δαπάνης   4.989,76 €  (συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ  24  %)  που  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α.
20.6262.14  του προϋπολογισμού οικονομικών ετών  2018 (3.000,00 € ) και 2019 (1.989,76 €)  . 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε  δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της. Οι
ποσότητες  που  αναφέρονται  στον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό  και  στην  σύμβαση  δεν  είναι
δεσμευτικές.  Σε  περίπτωση  που  δεν  εξαντληθούν  οι   προεκτιμώμενες  ποσότητες  του
προϋπολογισμού,  ο  ανάδοχος  δεν  δικαιούται  αποζημίωση  για  το  ανεκτέλεστο  τμήμα  της
σύμβασης.

Αναλυτικότερα  στη συγκεκριμένη εργασία περιλαμβάνονται :
 Παραλαβή  και  ολοκληρωτική  διαχείριση  των  αποβλήτων  που  περιλαμβάνονται  στον

προϋπολογισμό  σύμφωνα με  τις  ισχύουσες  διατάξεις  και   τους  όρους της  υπ΄  αριθμ.
36259/1757/Ε103 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1312/Β΄/24-08-2010) με θέμα «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα
για  την  εναλλακτική  διαχείριση  των  αποβλήτων  από  εκσκαφές,  κατασκευές  και
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».

 Μεταφορά ογκωδών και ΑΕΚΚ από το Δήμο Δράμας στις εγκαταστάσεις του αναδόχου
για περαιτέρω επεξεργασία.

 Διαλογή  και  επεξεργασία  ΑΕΚΚ.  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  ανακυκλώνει  ή  να
αξιοποιεί το 100% της παραληφθείσας ποσότητας υλικών. 

 Διαλογή και επεξεργασία των ογκωδών απορριμμάτων (Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 20 02 02, 20 02
03, 20 03 07) για να αποκτήσουν την μορφή που απαιτεί ο αποδέκτης αδειοδοτημένος
Χ.Υ.Τ.Α.  ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (το μήκος εκάστου τεμαχίου δε θα είναι μεγαλύτερο από
επτά  εκατοστά)  και  μεταφορά  των  επεξεργασμένων  ογκωδών  απορριμμάτων,  σε
κατάλληλα container κλειστού τύπου ή ανοιχτού τύπου, για απόρριψη στον χώρο του εν
λόγω Χ.Υ.Τ.Α..    

 Αξιοποίηση και ανακύκλωση των ΑΕΚΚ (Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 17 01, 17 02,  17 04, 17 05,  17
08,  17  09),  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  με  αριθμό  36259/1757/Ε103  ΚΥΑ  (ΦΕΚ
1312/Β΄/24-08-2010)  με  θέμα  «Μέτρα,  όροι  και  πρόγραμμα  για  την  εναλλακτική
διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».

 Μεταφορά του υπολείμματος (έως 60%) ογκωδών απορριμμάτων από τις εγκαταστάσεις
του  αναδόχου  προς  το  ΧΥΤΑ  με  οχήματα  της  εταιρίας  του  αναδόχου.  (Το  κόστος
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διάθεσης  του  υπολείμματος   στον   ΧΥΤΑ  ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  θα  βαρύνει τον  Δήμο
Δράμας)

Η πιστοποίηση της αποζημίωσης του αναδόχου για τις παρεχόμενες εργασίες παραλαβής
-επεξεργασίας των εν λόγω αποβλήτων θα γίνεται  με  την προσκόμιση ζυγολογίων,  όπου θα
φαίνεται η διαφορά στο βάρος του φορτηγού άδειο και γεμάτο. 

Εντός 10 ημερών από το τέλος του μηνός η ανάδοχος εταιρεία θα εκδίδει  το σχετικό
τιμολόγιο  παροχής  υπηρεσιών  και  ακολούθως  θα  συντάσσεται  βεβαίωση  πιστοποίησης
εργασιών από τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου. 

Η φόρτωση και  η μεταφορά των απορριμμάτων στις  εγκαταστάσεις  του αναδόχου θα
γίνεται με μηχανήματα του Δήμου.

Κατά  τα  λοιπά  ισχύει  η   8/2018 συνημμένη   μελέτη  που  συντάχθηκε  από  τη  Δ/νση
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  για το σκοπό αυτό.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία  μέχρι
την Δευτέρα 21-05-2018. Η προσφορά θα υποβληθεί στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου  σε
σφραγισμένο φάκελο  ο οποίος θα αναγράφει εξωτερικά:

ΓΙΑ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :

«Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων, όπως κουφωμάτων, επίπλων,
στρωμάτων κ.α.» 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε μαζί με
την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.   Πιστοποιητικό περί της ιδιότητάς του. (πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, µε το οποίο
να πιστοποιείται η εγγραφή του διαγωνιζόμενου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του). 

2.    Απόσπασα ποινικού  μητρώου  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  έχει  καταδικαστεί  
για  αδίκηµα  σχετικό  µε  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  του  δραστηριότητας  και  για  τα  
αδικήµατα  που προβλέπονται  στην παρ.  1,  άρθρο  43  του Π.Δ.  60/2007.  Το απόσπασα αυτό
πρέπει  να  έχει  εκδοθεί  το  πολύ  τρεις  (3)  μήνες πριν  από  την  ηµεροµηνία  διεξαγωγής  του
διαγωνισμού. 

3.   Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής  ή  διοικητικής Αρχής,  από το οποίο να προκύπτει ότι  ο
διαγωνιζόµενος  δεν  τελεί  σε  πτώχευση,  εκκαθάριση,  αναγκαστική  διαχείριση,  
πτωχευτικό  συµβιβασµό  ή  άλλη  ανάλογη  κατάσταση  και  επίσης  ότι  δεν  τελεί  υπό  
διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση  ή  έκδοση  απόφασης  αναγκαστικής  εκκαθάρισης  ή  
αναγκαστικής  διαχείρισης  ή  πτωχευτικού  συµβιβασµού  ή  υπό  άλλη  ανάλογη  διαδικασία.  Το
πιστοποιητικό  αυτό  πρέπει  να  έχει  εκδοθεί  το  πολύ  έξι  (6)  µήνες  πριν  
από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.

4.   Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να 
προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 

5.   Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι  ενήµερος ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

Τα  δικαιολογητικά   που  προέρχονται  α)  από  τον  δηµόσιο  τοµέα  



υποβάλλονται σε ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα και β) από τον ιδιωτικό τοµέα υποβάλλονται σε
ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο
ή  τα  πρωτότυπα  φέρουν θεώρηση από τις  υπηρεσίες  και  τους  φορείς  που  εµπίπτουν  στην
ρύθµιση  σύµφωνα  µε  τον  νόµο  4250/2014  (ΦΕΚ  74/Α/26-03-2014).  Τα  δικαιολογητικά
παραµένουν στο φάκελο της υπηρεσίας. 

6. Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

O ανάδοχος  θα  πρέπει  εκτός  των  παραπάνω  απαραίτητα  να  διαθέτει  για  τις
εργασίες  της  ολοκληρωτικής  διαχείρισης  (προσωρινή  αποθήκευση,  διαλογή,  επεξεργασία,
αξιοποίηση) των αποβλήτων :

1.  Άδεια λειτουργίας σε ισχύ 

2.  Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.)  και 

3.  γενικότερα ότι άλλο απαιτεί η ισχύουσα νομοθεσία.

 

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΜΑΜΣΑΚΟΣ

Συνημμένα : 1. Μελέτη 8/2018 και 

2. Έντυπο οικονομικής προσφοράς



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     
             Αριθμός μελέτης : 8/2018  
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου
                  66100 Δράμα
Πληροφορίες: Δ.Μαυρίδης
Τηλ:  2521350664 
Fax:  2521020562
Ηλεκτρ. Διεύθυνση: www.dimos-dramas.gr
e-mail:dmavr@dimosdramas.gr

Μ Ε Λ Ε Τ Η 
 
       «Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων, 

όπως κουφωμάτων, επίπλων, στρωμάτων κ.α.»  
     

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  4.989,76 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) ή 
4.024,00 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 

       
CPV: 90514000-3  Υπηρεσίες Ανακύκλωσης Απορριμμάτων

Μετά την  παύση λειτουργίας  του Χ.Α.Δ.Α.  του Δήμου  Δράμας και  την  μεταφορά των
Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) στον Χ.Υ.Τ.Α. Υποδοχής Σερρών, σε συμμόρφωση της
υπ΄αρ.  4194/2015  (ΦΕΚ1049/Β/2015  απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης  Μακεδονίας-Θρακης  περί  κατάρτισης  σχεδίου  δράσης  για  την  αντιμετώπιση  της
οριστικής  παύσης  και  αποκατάστασης  εναπομείναντων  Χ.Α.Δ.Α.  στα  γεωγραφικά  όρια  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και επειδή :

 τα  Απόβλητα  Εκσκαφών,  Κατασκευών  και  Κατεδαφίσεων  (ΑΕΚΚ)  πρέπει  να
υπόκεινται  σε  εναλλακτική  διαχείριση,  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  υπ΄Αριθμ.
36259/1757/Ε103 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1312/Β΄/24-08-2010) με θέμα «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για
την  εναλλακτική  διαχείριση  των  αποβλήτων  από  εκσκαφές,  κατασκευές  και  κατεδαφίσεις
(ΑΕΚΚ)», 

 ο Χ.Υ.Τ.Α. Σερρών, που έχει ορισθεί ως Χ.Υ.Τ.Α. υποδοχής των Αστικών Στερεών
Αποβλήτων (Α.Σ.Α.), σύμφωνα με την νομοθεσία και την άδεια λειτουργίας του δέχεται  μόνο
απόβλητα με τον γενικό κωδικό του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων Ε.Κ.Α. 20   : Δημοτικά
Απόβλητα  (οικιακά  απόβλητα  και  παρόμοια  απόβλητα  από  εμπορικές  δραστηριότητες,
βιομηχανίες και ιδρύματα) στα οποία απόβλητα θα γίνεται διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών
στην πηγή (μπλε κάδοι) τα οποία διαχειρίζεται εγκεκριμένο Κ.Δ.Α.Υ. 

 τα  απόβλητα  με  τον  γενικό  κωδικό  του  Ευρωπαϊκού  Καταλόγου  Αποβλήτων
Ε.Κ.Α. 17 (σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά, γυαλί και πλαστικό, μείγματα ασφάλτου
και ορυκτής πίσσας, λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας, μέταλλα (περιλαμβανομένων και
των  κραμάτων  τους),  χώματα  (περιλαμβανομένων  χωμάτων  εκσκαφής  από  ρυπασμένες



τοποθεσίες), πέτρες και μπάζα εκσκαφών, μονωτικά υλικά και υλικά δομικών κατασκευών που
περιέχουν  αμίαντουλικά  δομικών  κατασκευών με  βάση τον  γύψο,  άλλα απόβλητα  δομικών
κατασκευών  και  κατεδαφίσεων   και  απόβλητα  με  κωδικό  του  Ευρωπαϊκού  Καταλόγου
Αποβλήτων Ε.Κ.Α.  20 και  17 πρέπει  να  υποστούν προεπεξεργασία (διαλογή,  τεμαχισμό  σε
σπαστήρα  κ.α.)  σε  κατάλληλες αδειοδοτημένες  εγκαταστάσεις,  ελλείψει  κατάλληλων
αδειοδοτημένων εγκαταστάσεων που να ανήκουν στον Δήμο Δράμας,  η προσφορότερη λύση
από κάθε άποψη στην παρούσα φάση για την ολοκληρωτική διαχείριση των αποβλήτων της
παρ. 3  είναι ανάθεση σε ανάδοχο.

Η μεταφορά αυτών  προς στις εγκαταστάσεις του αναδόχου θα πραγματοποιείται από τον
Δήμο Δράμας.  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ποσό των  4.989,76 €   (συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α 24%.)
Η εκτέλεση του προϋπολογισμού θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6262.14  των οικονομικών  ετών  2018 
(3.000,00 €) και 2019 (1.989,76 €). 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α /
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.(€)

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ (€)

ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ Α. Ε. Κ. Κ. ΣΤΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

1 Εισαγωγή  –  επεξεργασία  -  ογκωδών  απορριμμάτων
στη μονάδα Α.Ε.Κ.Κ. (Κωδικοί ΕΚΑ.:20 02 02, 20
02 03, 20 03 07) .

tn 25 100 2500,00

2 Μεταφορά του υπολείμματος (60% το ανώτερο) των
ογκωδών  απορριμμάτων  (Α/Α  1)  από  τις
εγκαταστάσεις  του  αναδόχου  προς  αδειοδοτημένο
ΧΥΤΑ με οχήματα της εταιρίας του Αναδόχου.

tn 17 60 1020,00

3 Υλικά Κατεδαφίσεων - Αποκαταστάσεων (με πολλές
προσμίξεις) σκυρόδεμα, τούβλα κεραμικά ξύλο, γυαλί,
πλαστικό, γύψος

tn 12 42  504,00

Γενικό σύνολο δαπάνης 4.024,00
Φ.Π.Α.  24 % 965,76

Γενικό σύνολο δαπάνης (με Φ.Π.Α.) 4.989,76

ΔΡΑΜΑ, 03-04-2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                  ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γεωργούδης Γεώργιος Μαυρίδης Δημήτριος
ΤΕ Μηχ/γος Μηχ/κός          ΠΕ Μηχ/γος – Μηχ/κός με α΄Β.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η εργασία περιλαμβάνει: 

 Παραλαβή  και  ολοκληρωτική  διαχείριση  των  αποβλήτων  που  περιλαμβάνονται  στον
προϋπολογισμό  σύμφωνα με  τις  ισχύουσες  διατάξεις  και   τους  όρους της  υπ΄  αριθμ.
36259/1757/Ε103 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1312/Β΄/24-08-2010) με θέμα «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα
για  την  εναλλακτική  διαχείριση  των  αποβλήτων  από  εκσκαφές,  κατασκευές  και
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».

 Μεταφορά ογκωδών και ΑΕΚΚ από το Δήμο Δράμας στις εγκαταστάσεις του αναδόχου
για περαιτέρω επεξεργασία.

 Διαλογή  και  επεξεργασία  ΑΕΚΚ.  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  ανακυκλώνει  ή  να
αξιοποιεί το 100% της παραληφθείσας ποσότητας υλικών. 

 Διαλογή και επεξεργασία των ογκωδών απορριμμάτων (Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 20 02 02, 20 02
03, 20 03 07) για να αποκτήσουν την μορφή που απαιτεί ο αποδέκτης αδειοδοτημένος
Χ.Υ.Τ.Α.  ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (το μήκος εκάστου τεμαχίου δε θα είναι μεγαλύτερο από
επτά  εκατοστά)  και  μεταφορά  των  επεξεργασμένων  ογκωδών  απορριμμάτων,  σε
κατάλληλα container κλειστού τύπου ή ανοιχτού τύπου, για απόρριψη στον χώρο του εν
λόγω Χ.Υ.Τ.Α..    

 Αξιοποίηση και ανακύκλωση των ΑΕΚΚ (Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 17 01, 17 02,  17 04, 17 05,  17
08,  17  09),  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  με  αριθμό  36259/1757/Ε103  ΚΥΑ  (ΦΕΚ
1312/Β΄/24-08-2010)  με  θέμα  «Μέτρα,  όροι  και  πρόγραμμα  για  την  εναλλακτική
διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».

 Μεταφορά του υπολείμματος (έως 60%) ογκωδών απορριμμάτων από τις εγκαταστάσεις
του  αναδόχου  προς  το  ΧΥΤΑ  με  οχήματα  της  εταιρίας  του  αναδόχου.  (Το  κόστος
διάθεσης  του  υπολείμματος   στον   ΧΥΤΑ  ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  θα  βαρύνει τον  Δήμο
Δράμας)

Η  πιστοποίηση  της  αποζημίωσης  του  αναδόχου  για  τις  παρεχόμενες  εργασίες  παραλαβής
-επεξεργασίας  των εν λόγω αποβλήτων  θα γίνεται  με  την  προσκόμιση ζυγολογίου,  όπου θα
φαίνεται η διαφορά στο βάρος του φορτηγού άδειο και γεμάτο. 

Εντός 10 ημερών από το τέλος του μηνός η ανάδοχος εταιρεία θα εκδίδει το σχετικό τιμολόγιο
παροχής υπηρεσιών και ακολούθως θα συντάσσεται βεβαίωση πιστοποίησης εργασιών από τη
Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου. 

Η φόρτωση και η μεταφορά των απορριμμάτων στις εγκαταστάσεις του αναδόχου θα γίνεται με
μηχανήματα του Δήμου.

Τεχνικά προσόντα αναδόχου 

Ο ανάδοχος θα είναι επιχείρηση παροχής υπηρεσιών φυσικών προσώπων (ατομικών 
επιχειρήσεων) ή αντίστοιχων νομικών, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει ήδη 
συσταθεί.

O ανάδοχος θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει 

Για τις εργασίες της ολοκληρωτικής διαχείρισης (προσωρινή αποθήκευση, διαλογή, 
επεξεργασία, αξιοποίηση) των αποβλήτων, ο ανάδοχος θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει :

 α) Άδεια λειτουργίας σε ισχύ 



β)  Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.)  και 

γ) και γενικότερα ότι άλλο απαιτεί η ισχύουσα νομοθεσία.

Στις παραπάνω άδειες θα περιλαμβάνονται οι τύποι κατά ΕΚΑ (Ευρωπαϊκός Κατάλογος 
Αποβλήτων) που μπορούν να υποβληθούν σε εργασία διαχείρισης στην εγκατάσταση του 
αναδόχου.

Ειδικότερα ο ανάδοχος θα πρέπει, σύμφωνα με την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, 
να μπορεί να διαχειριστεί κατ΄ελάχιστον απόβλητα τα οποία χαρακτηρίζονται από τους 
ακόλουθους κωδικούς Ε.Κ.Α.:

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 κεραμικών εκτός εκείνων που
περιλαμβάνονται  στο σημείο 17 01 06* του ΕΚΑ (μείγματα που περιέχουν
επικίνδυνες ουσίες)

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* (μπάζα
εκσκαφών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες)

17 06 μονωτικά υλικά και υλικά δομικών κατασκευών που περιέχουν αμίαντο

17 06 04 μονωτικά υλικά εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται  στα σημεία 17 06 01*
(μονωτικά υλικά που περιέχουν αμίαντο) και 17 06 03* (άλλα μονωτικά υλικά
που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή τις περιέχουν) του ΕΚΑ

17 08 υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο

17 08 02 υλικά  δομικών  κατασκευών  με  βάση  τον  γύψο  εκτός  εκείνων  που



περιλαμβάνονται στο σημείο 17 08 01* του ΕΚΑ (υλικά δομικών κατασκευών
με βάση τον γύψο μολυσμένα από επικίνδυνες ουσίες)

17 09 άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων

17 09 04 μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων εκτός εκείνων
που περιλαμβάνονται στα σημεία 17 09 01* (απόβλητα δομικών κατασκευών
και κατεδαφίσεων που περιέχουν υδράργυρο), 17 09 02* (απόβλητα δομικών
κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν PCB) και 17 09 03* (απόβλητα
δομικών  κατασκευών  και  κατεδαφίσεων  (περιλαμβανομένων  μειγμάτων
αποβλήτων) που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες) του ΕΚΑ

20 02 02 Χώματα και πέτρες

20 02 03 άλλα μη βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα

20 03 άλλα δημοτικά απόβλητα

20 03 07 ογκώδη απόβλητα

Για  την  διαχείριση  των  Αποβλήτων  Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)  ο
ανάδοχος θα πρέπει να είναι συμβεβλημένος με εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής
διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ., προσκομίζοντας το κατάλληλο αποδεικτικό.

Να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και τεχνικό προσωπικό εφοδιασμένο με τις απαραίτητες 
νόμιμες άδειες.

Ο εξοπλισμός πρέπει να περιλαμβάνει  κατ' ελάχιστον τα παρακάτω :

◦ Τεμαχιστές ογκωδών απορριμμάτων. 
  

◦ Μονάδα Διαλογής Υλικών Κατεδαφίσεων και Κατασκευών.

 Πιστοποιημένη γεφυροπλάστιγγα

Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του
Δήμου Δράμας προς τις εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει να συμμορφώνεται. 

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  εφαρμόζει  τις  περί  τάξεως  και  ασφάλειας  επί  ατυχημάτων
αστυνομικές διατάξεις και έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη, που
θα συμβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του ή τρίτους από ενέργειες που έχουν άμεση ή έμμεση
σχέση με την εκτέλεση της εργασίας. 

Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση της εργασίας αμείβεται
και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζημιές προς τρίτους τις οποίες θα προξενήσει κατά τις
εργασίες του με την υπαιτιότητα του.

Όλες  οι  απαραίτητες  εργασίες  θα  γίνονται  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  από  την  ελληνική
περιβαλλοντική νομοθεσία και προδιαγραφές και θα πρέπει με πλήρη και αποκλειστική ευθύνη
του αναδόχου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει  να διαθέτει  τον εξοπλισμό και  την τεχνογνωσία για την εκτέλεση της
εργασίας. 

Οι εργασίες θα γίνονται από κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό, υπό την επίβλεψη
υπευθύνων της εταιρείας. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. 



Αυτό που διευκρινίζεται με σαφήνεια είναι η συμβατική υποχρέωση του αναδόχου να εκτελεί την
εργασία του για το σύνολο των ογκωδών απορριμμάτων και των ΑΕΚΚ. 

Εφόσον  ο  Δήμος  το  κρίνει  απαραίτητο,  η  ζύγιση  του  φορτίου  που  παραλαμβάνεται  στην
εγκατάσταση του αναδόχου, θα γίνεται παρουσία υπαλλήλου που θα οριστεί από την υπηρεσία
καθαριότητας ,η εναλλακτικά η ζύγιση του φορτίου θα γίνεται παράλληλα και σε διακριβωμένη
γεφυροπλάστιγγα που θα ορίσει η υπηρεσία Καθαριότητας. 

Κάθε  δρομολόγιο  μεταφοράς  ογκωδών  απορριμμάτων  ή  ΑΕΚΚ  προς  τις  εγκαταστάσεις  του
αναδόχου θα συνοδεύεται από σχετική Εντολή Μεταφοράς και Εναπόθεσης Ογκωδών ή ΑΕΚΚ.
Ο αρμόδιος υπάλληλος του αναδόχου καλείται να συνυπογράφει την Εντολή κατά την παραλαβή
του φορτίου. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται  να ορίσει εγγράφως
τους αρμόδιους για την παραλαβή των φορτίων υπαλλήλους κοινοποιώντας το σχετικό έγγραφο
στον Δήμο.

Κάθε δρομολόγιο με όχημα του αναδόχου για την μεταφορά του υπολείμματος, (60% το ανώτερο
των ογκωδών απορριμμάτων  που παραλήφθηκαν από τις εγκαταστάσεις του αναδόχου),  στον
ΧΥΤΑ  Παλαιοκάστρου θα συνοδεύεται  από σχετική  βεβαίωση υπογεγραμμένη  από τους  δυο
συμβαλλόμενους (Δήμος και Ανάδοχος) 

H ανάθεση των εργασιών στον ανάδοχο αφορά το σύνολο των εργασιών της μελέτης.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης τα 
παρακάτω δικαιολογητικά : 

Περιγραφή Δικαιολογητικών 

1.   Πιστοποιητικό περί της ιδιότητάς του. (πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, µε το οποίο
να πιστοποιείται η εγγραφή του διαγωνιζόμενου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του). 

2.    Απόσπασα ποινικού  µητρώου  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  έχει  καταδικαστεί  
για  αδίκηµα  σχετικό  µε  την  άσκηση  της  επαγγελµατικής  του  δραστηριότητας  και  για  τα  
αδικήµατα  που προβλέπονται  στην παρ.  1,  άρθρο  43  του Π.Δ.  60/2007.  Το  απόσπασµα αυτό
πρέπει  να  έχει  εκδοθεί  το  πολύ  τρεις  (3)  µήνες  πριν  από  την  ηµεροµηνία  διεξαγωγής  του
διαγωνισµού. 

3.   Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής  ή  διοικητικής Αρχής,  από το οποίο να προκύπτει ότι  ο
διαγωνιζόµενος  δεν  τελεί  σε  πτώχευση,  εκκαθάριση,  αναγκαστική  διαχείριση,  
πτωχευτικό  συµβιβασµό  ή  άλλη  ανάλογη  κατάσταση  και  επίσης  ότι  δεν  τελεί  υπό  
διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση  ή  έκδοση  απόφασης  αναγκαστικής  εκκαθάρισης  ή  
αναγκαστικής  διαχείρισης  ή  πτωχευτικού  συµβιβασµού  ή  υπό  άλλη  ανάλογη  διαδικασία.  Το
πιστοποιητικό  αυτό  πρέπει  να  έχει  εκδοθεί  το  πολύ  έξι  (6)  µήνες  πριν  
από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.

4.   Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να 
προκύπτει ότι είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 

5.   Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι  ενήµερος ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

Τα  δικαιολογητικά   που  προέρχονται  α)  από  τον  δηµόσιο  τοµέα  
υποβάλλονται σε ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα και β) από τον ιδιωτικό τοµέα υποβάλλονται σε
ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο
ή  τα  πρωτότυπα  φέρουν  θεώρηση από τις  υπηρεσίες  και  τους  φορείς  που  εµπίπτουν  στην
ρύθµιση  σύµφωνα  µε  τον  νόµο  4250/2014  (ΦΕΚ  74/Α/26-03-2014).  Τα  δικαιολογητικά
παραµένουν στο φάκελο της υπηρεσίας. 

6. Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς



Σταθερότητα τιµής 

Η τιμή ανά τόνο θα παραμείνει σταθερή καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης. 

Διάρκεια της σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε  δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της. Οι
ποσότητες  που  αναφέρονται  στον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό  και  στην  σύμβαση  δεν  είναι
δεσμευτικές.  Σε  περίπτωση  που  δεν  εξαντληθούν  οι   προεκτιμώμενες  ποσότητες  του
προϋπολογισμού,  ο  ανάδοχος  δεν  δικαιούται  αποζημίωση  για  το  ανεκτέλεστο  τμήμα  της
σύμβασης.
 
Επίλυση διαφορών 

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

ΔΡΑΜΑ, 23-04-2018

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                  ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γεωργούδης Γεώργιος                          
ΤΕ Μηχ/γος Μηχ/κός Μαυρίδης Δημήτριος

ΠΕ Μηχ/γος Μηχ/κός

 



ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ       
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:«Διαχείριση
μπαζοαπορριμμάτων  και  ογκωδών
αποβλήτων, όπως κουφωμάτων,  επίπλων,
στρωμάτων, κ.α.».             

 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του   ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός _____________________________ Αριθμός ____________
Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ_______________
Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________

E-mail: _______________________________________________ 

Αφού έλαβα γνώση του περιεχομένου της αριθμ. 8/2018 μελέτης  την οποία αποδέχομαι πλήρως
για την εκτέλεση της υπηρεσίας :  «Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων,
όπως κουφωμάτων, επίπλων, στρωμάτων, κ.α.».

Α /
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

(tn)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.
(€ / tn)

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

(tn)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ 

(€)

ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ Α. Ε. Κ. Κ. ΣΤΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

1 Εισαγωγή  –  επεξεργασία  -  ογκωδών  απορριμμάτων
στη μονάδα Α.Ε.Κ.Κ. (Κωδικοί ΕΚΑ.:20 02 02, 20
02 03, 20 03 07) .

tn 100

2 Μεταφορά του υπολείμματος (60% το ανώτερο) των
ογκωδών  απορριμμάτων  (Α/Α  1)  από  τις
εγκαταστάσεις  του  αναδόχου  προς  αδειοδοτημένο
ΧΥΤΑ με οχήματα της εταιρίας του Αναδόχου.

tn 60

3 Υλικά Κατεδαφίσεων - Αποκαταστάσεων (με πολλές
προσμίξεις) σκυρόδεμα, τούβλα κεραμικά ξύλο, γυαλί,
πλαστικό, γύψος

tn 42

Γενικό σύνολο δαπάνης
Φ.Π.Α.  24 %

Γενικό σύνολο δαπάνης (με Φ.Π.Α.)

                                                                                             

Ο/Η  ΠΡΟΣΦΕΡ……
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