
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΈΒΡΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

(1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(2) ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(3) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(4) ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 

«ΣΥΛΛΟΓΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΚΚ 

ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ » 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  76/2022 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 37.195,52 ΕΥΡΩ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ  Φ.Π.Α. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Συλλογή & διαχείριση ογκωδών 

αστικών στερεών αποβλήτων – μεταφορά & 

διαχείριση ΑΕΚΚ ∆ήµου Αλεξανδρούπολης» 

Αρ. Μελέτης : 76/2022 

Προϋπολογισµός: 37.195,52€ (με ΦΠΑ) 

ΝΟΜΟΣ ΈΒΡΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ  

& ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η υλοποίηση των εργασιών διαχείρισης και 

µεταφοράς των δηµοτικών ογκωδών αποβλήτων και των Αποβλήτων Εκσκαφών 

Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), που παράγονται εντός της επικράτειας του ∆ήμου 

Αλεξανδρούπολης για το έτος 2022. Ειδικά για τα ΑΕΚΚ, αντικείμενο της παρούσας μελέτης 

αποτελούν αυτά που προέρχονται από εργασίες αυτεπιστασίας των συνεργείων της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών & ΥΔΟΜ του Δήμου καθώς και από παράνομες αποθέσεις σε 

κοινόχρηστους χώρους.  

Τα ογκώδη απορρίµµατα, όπως έπιπλα, στρώµατα, ξύλα επεξεργασμένα κ.λπ., πριν 

οδηγηθούν για απόρριψη στον Χ.Υ.Τ.Υ. Αλεξανδρούπολης, πρέπει υποχρεωτικά να υποστούν 

διαλογή και κατόπιν να τεµαχιστούν σε σπαστήρα. Επίσης, τα Απόβλητα Εκσκαφών, 

Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) πρέπει να υπόκεινται σε εναλλακτική διαχείριση, 

συµφωνα µε τους ορους της υπ΄αριθ. 36259/1757/Ε103 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1312/Β΄/24-08-2010) 

«Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, 

κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». 

Ελλείψει εξοπλισμού, οχημάτων και ανθρώπινου δυναμικού από πλευράς του ∆ήµου 

Αλεξανδρούπολης, είναι απαραίτητο οι εργασίες αυτές να εκτελεσθούν από ανάδοχη 

εξειδικευµένη εταιρία. 

Σύμφωνα με την παρούσα μελέτη, ο ∆ήµος Αλεξανδρούπολης θα συλλέγει µε δικά του 

µέσα και προσωπικό τα ΑΕΚΚ που προέρχονται από εργασίες αυτεπιστασίας των συνεργείων 

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & ΥΔΟΜ καθώς και από τους κοινόχρηστους χώρους, στους 

οποίους αυτά απορρίπτονται ανεξέλεγκτα από τρίτους και θα τα µεταφέρει με δικά του μέσα 

στις εγκαταστάσεις του αναδόχου. Μικρές ποσότητες ΑΕΚΚ θα συλλέγονται από τα συνεργεία 

του Δήμου, σε ειδικές σκάφες που θα εγκατασταθούν από την ανάδοχη εταιρία, στους χώρους 

που θα υποδείξει η υπηρεσία. Μετά την πλήρωση των σκαφών, η ανάδοχη εταιρεία θα τις 

απομακρύνει με δική της ευθύνη προς αξιοποίηση του περιεχομένου τους και ταυτόχρονα θα 

τις αντικαθιστά με νέες κενές. Η εργασία δύναται να εκτελείται είτε με αντικατάσταση 
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σκαφών (άδειων και κενών) και μεταφορά τους στη μονάδα επεξεργασίας, είτε με 

φορτοεκφόρτωση των απορριμμάτων επί οχημάτων του αναδόχου και μεταφορά τους στη 

μονάδα επεξεργασίας. 

Τα ογκώδη απορρίμματα αντίστοιχα θα συλλέγονται και θα μεταφέρονται από τα 

συνεργεία της Δ/νσης Καθαριότητας, Περ/ντος & Πρασίνου στις εγκαταστάσεις του 

αναδόχου προς διαχείριση. Μικρές ποσότητες ογκωδών θα συλλέγονται από τα συνεργεία του 

Δήμου, σε ειδικές σκάφες που θα εγκατασταθούν από την ανάδοχη εταιρία, στους χώρους που 

θα υποδείξει η υπηρεσία. Μετά την πλήρωση των σκαφών, η ανάδοχη εταιρεία θα τις 

απομακρύνει με δική της ευθύνη προς επεξεργασία του περιεχομένου τους ενώ ταυτόχρονα 

θα τις αντικαθιστά με νέες κενές. Εναλλακτικά η εργασία δύναται να εκτελεστεί με 

φορτοεκφόρτωση των απορριμμάτων επί οχημάτων του αναδόχου και μεταφορά τους στη 

μονάδα επεξεργασίας της αναδόχου εταιρίας. 

Η ανάδοχη εταιρία, έπειτα από σχετική ειδοποίηση της ∆/νσης Καθαριότητας, Περ/ντος 

& Πρασίνου του ∆ήµου, θα αναλαµβάνει να µεταφέρει τα προσωρινά αποθηκευµένα 

απορρίµµατα από τις σκάφες, µε δικά της µέσα και προσωπικό, στις εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας της. Η φόρτωση θα  γίνεται µε µηχανήµατα του αναδόχου. Σε περιπτώσεις 

παράνοµης εναπόθεσης µεγάλης ποσότητας αποβλήτων (Ογκωδών, ΑΕΕΚ) εντός της 

επικράτειας του ∆ήµου,  η φόρτωση θα γίνεται από το σηµείο παράνοµης απόθεσης, µε ευθύνη 

του Αναδόχου, κατόπιν εντολής της αρµόδιας υπηρεσίας χωρίς την πρότερη µεταφορά τους 

σε σκάφες από την υπηρεσία. 

Οι σκάφες – κάδοι θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από υλικό άφλεκτο και 

ανθεκτικό σε κακώσεις και βανδαλισμούς, καθώς επίσης θα πρέπει να είναι ανθεκτικές στο 

φορτίο το οποίο θα τοποθετείται μέσα για μεταφορά. Ο κάδος θα πρέπει να έχει 

χωρητικότητα επτά (7) κυβικών μέτρων το ελάχιστο. 

Τέλος υπάρχει και η περίπτωση των ογκωδών απορριμμάτων που συλλέγονται σε 

σκάφες χωρητικότητας 7μ3, ιδιοκτησίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης, οι οποίες είναι 

τοποθετημένες από την αρμόδια υπηρεσία σε διάφορα σημεία της επικράτειας του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης, προκειμένου να εναποθέτουν οι πολίτες, με δική τους ευθύνη, ογκώδη 

απορρίμματα. Σύμφωνα με την παρούσα μελέτη, οι συγκεκριμένες σκάφες, όταν 

πληρώνονται και κατόπιν σχετικής ειδοποίησης από τη Δ/νση Καθαριότητας, Περ/ντος & 

Πρασίνου, θα συλλέγονται από την ανάδοχη εταιρεία, με ταυτόχρονη αντικατάσταση με νέες 

κενές και θα μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Εκεί θα γίνεται διαλογή του 

περιεχομένου τους και επεξεργασία των ογκωδών απορριμμάτων (θρυμματισμός κ.λ.π.), 

προκειμένου να αποκτήσουν τη μορφή που απαιτείται από το Χ.Υ.Τ.Υ. Αλεξανδρούπολης.  

Το άδειασμα των σκαφών και στις δύο περιπτώσεις, θα γίνεται με ειδικό όχημα από 

τον πάροχο των υπηρεσιών, μετά από ειδοποίηση της υπηρεσίας, σε χώρο διαχείρισης 
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ογκωδών απορριμμάτων και Α.Ε.Κ.Κ. που θεωρείται, για τις ανάγκες της μελέτης, ότι 

βρίσκεται, σε μέση απόσταση 16 χλμ. από το κέντρο της πόλης της Αλεξανδρούπολης. 

Το όχημα το οποίο θα χρησιμοποιείται για την μεταφορά και εκκένωση του κάδου θα 

είναι κατάλληλα διαμορφωμένο για την συγκεκριμένη εργασία. 

Κατά την μεταφορά ο πλήρης κάδος θα πρέπει να σκεπάζεται με κατάλληλο 

προστατευτικό ώστε να μην διασπείρονται απορρίμματα στις οδούς μεταφοράς. 

 

Πιο συγκεκριμένα η εργασία περιλαμβάνει: 

 Διαλογή και επεξεργασία ΑΕΚΚ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανακυκλώνει ή να 

αξιοποιεί το 100% της προσληφθείσας μηνιαίας ποσότητας υλικών. 

 Διαλογή και επεξεργασία των ογκωδών απορριμμάτων  για να αποκτήσουν την 

μορφή που απαιτεί ο Χ.Υ.Τ.Υ. Αλεξανδρούπολης και μεταφορά των επεξεργασμένων 

ογκωδών απορριμμάτων, σε κατάλληλα οχήματα-containers  κλειστού τύπου ή ανοιχτού 

τύπου, τα οποία μετά την πλήρωσή τους θα καλύπτονται πλήρως, για απόρριψη του 

περιεχομένου τους στον χώρο του Χ.Υ.Τ.Υ. Αλεξανδρούπολης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 

ανακυκλωνει η να αξιοποιει κατ΄ ελαχιστον το 30% της παρεληφθεισας μηνιαιας ποσοτητας 

ογκωδών απορριμμάτων.  

 Αξιοποίηση και ανακύκλωση των ΑΕΚΚ, σύμφωνα με τους όρους της με 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)»  

 Mεταφορά του υπολείμματος (70% το ανώτερο) ογκωδών απορριμμάτων από 

τις εγκαταστάσεις του αναδόχου προς το Χ.Υ.Τ.Υ. Αλεξανδρούπολης με οχήματα της εταιρίας 

του αναδόχου. Το κόστος διάθεσης του ΧΥΤΥ αποτελεί ευθύνη του Δήμου Αλεξανδρούπολης. 

 Τοποθέτηση 5 κάδων (σκαφών) ογκωδών απορριμμάτων οι οποίοι θα 

εγκατασταθούν από την ανάδοχη εταιρία στους χώρους που θα υποδείξει η υπηρεσία. 

 

Οι παραπάνω περιγραφόµενες εργασίες φέρουν αριθµό αναφοράς, σύµφωνα µε την 

ταξινόµηση: CPV:90513000-6 (Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης µη επικίνδυνων 

απορριµµάτων και αποβλήτων). 

 

Οι υπηρεσίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/16  

 

Ο προϋπολογισµός των παραπάνω υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των τριάντα επτά 

χιλιάδων εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (37.195,52 €),  

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%, και θα βαρύνει: 
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 τον  Κ.Α.Ε.: 30.6279.002, µε τίτλο:   Δαπάνη διαχείρισης αποβλήτων από εκσκαφές, 

κατασκευές & κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), προϋπολογισµού εξόδων του οικονοµικού έτους 

2022, µε το ποσό των 1.813,46€,  

 τον Κ.Α.Ε.: 30.6279.003, µε τίτλο:  Δαπάνη μεταφοράς αποβλήτων από εκσκαφές, 

κατασκευές & Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), προϋπολογισµού εξόδων οικονοµικού έτους του 

2022, µε το ποσό των 1.135,34€,  

 τον Κ.Α.Ε.:   20.6117.003, με τίτλο:  Συλλογή και διαχείριση ογκωδών στερεών 

αστικών αποβλήτων, προϋπολογισµού εξόδων οικονοµικού έτους του 2022, µε το 

ποσό των 34.246,72 €. 

Επισηµαίνεται ότι ο ∆ήµος Αλεξανδρούπολης δεν είναι υποχρεωµένος να εξαντλήσει όλες τις 

αναγραφόµενες ποσότητες του προϋπολογισµού της μελέτης. 

 

 

Αλεξανδρούπολη, 23-06-2022 

 
 

Συντάχθηκε  Ελέγχθηκε και θεωρήθηκε 
Η αν. Προϊσταµένη της 

∆ιεύθυνσης Καθαριότητας 
Περ/ντος & 
Πρασίνου 

 
Αικατερίνη Μάρκου 

ΤΕ3 Πολιτικών Μηχανικών 
Msc Δημόσια Υγεία 

με Α΄β 

 
 

 
 
 

Κουματζίδου Νεραντζιά 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Συλλογή & διαχείριση ογκωδών 

αστικών στερεών αποβλήτων – μεταφορά & 

διαχείριση ΑΕΚΚ ∆ήµου Αλεξανδρούπολης» 

Αρ. Μελέτης : 76/2022 

Προϋπολογισµός: 37.195.52€ (με ΦΠΑ) 

ΝΟΜΟΣ ΈΒΡΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ  

& ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

  

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 
ΟΓΚΩ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ. (€) ∆ΑΠΑΝΗ 

1 Εγκατάσταση σκαφών 7-10 
m3 

tn 15 25,60 384,00 

2 

Φορτοεκφόρτωση- μεταφορά 
απορριμμάτων από χώρους 
ανεξέλεγκτης εναπόθεσης ή 
από χώρους προσωρινής 
αποθήκευσης στη μονάδα 
επεξεργασίας. Επεξεργασία και 
διαχείριση- μεταφορά 
υπολείμματος ογκωδών- 
απόρριψη υπολείμματος στον 
Χ.Υ.Τ.Υ. Αλεξανδρούπολης  
( Ε.Κ.Α.: 19 12 12 )  

tn 71,00 36,32 2.578,72 

3 

Επεξεργασία  ογκωδών 
απορριμμάτων ( Ε.Κ.Α.: 20 03 
07) – μεταφορά υπολείμματος-
απόρριψη υπολείμματος στον 
Χ.Υ.Τ.Υ. Αλεξανδρούπολης          
( Ε.Κ.Α.: 19 12 12 )  

tn 1.060,00 23,26 24.655,60 

 

                ∆ΑΠΑΝΗ  27618,32 

Φ.Π.Α. 24% 6628,40 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α) 
         ( ΚΑΕ  20.6117.003) 

34.246,72 € 

        

 
 
 
 
 
 
 
  



7 
 

     ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ) 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ. (€) ∆ΑΠΑΝΗ 

5 
Εγκατάσταση σκαφών 7-10 
m3 

(Κ.Α.Ε.: 30.6279.002) 
tn 20,00 13,00 260,00 

6   

Αξιοποίηση – ανακύκλωση 
ΑΕΚΚ  απόβλητα εκσκαφών- 
καθαιρέσεων (μικτά ρεύματα 
αποβλήτων): 17 03 02, 17 
01 01, 17 05 04, 17 09 04  
(Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 17 01 01/17 
03 02/ 17 04 05/17 05 06), 
17 05 06  

tn 30 1,33 39,90 

7 

Αξιοποίηση – ανακύκλωση 
ΑΕΚΚ  (απόβλητα 
κατεδαφίσεων με πολλά 
προσμικτα) 
(Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 17 01, 17 02, 
17 04, 
17 05, 17 08, 17 09) 17 09 04 
  

tn 51 12,89 657,39 

8 

Αξιοποίηση – ανακύκλωση 
ΑΕΚΚ (απόβλητα 
κατεδαφίσεων χωρίς πολλά 
προσμικτα) 
(Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 17 01, 17 02, 
17 04,17 05, 17 08, 17 09) 17 
01 07  

tn 67 7,54 505,18 

 

                              ∆ΑΠΑΝΗ 1.462,47 
Φ.Π.Α. 24% 350,99 

                  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β 
                   (Κ.Α.Ε.: 30.6279.002 )  

1.813,46 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕΚΚ   
Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ. (€) ∆ΑΠΑΝΗ  

9 

Μεταφορά ΑΕΚΚ (Κωδικοί 
Ε.Κ.Α.: 17 01, 17 02, 17 03, 
17 04, 17 05, 17 06, 17 08, 
17 09 από χώρους 
ανεξέλεγκτης εναπόθεσης ή 
από έργα αυτεπιστασίας 
του Δήμου, στη μονάδα 
επεξεργασίας (µε οχήµατα 
του αναδόχου), σε 
απόσταση 16 km . 
Συμπεριλαμβάνεται η 
φορτοεκφόρτωση. 
  

tn 168 5,45 915,60  

 
∆ΑΠΑΝΗ 915,60  

Φ.Π.Α. 24% 219,74  
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ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Γ 
(Κ.Α.Ε.: 30.6279.003 ) 

 

1.135,34  

ΣΥΝΟΛΟ Α+Β+Γ 37.195,52  

 

 

 

Αλεξανδρούπολη, 23-06-2022 
 

Συντάχθηκε  Ελέγχθηκε και Θεωρήθηκε 
Η αν. Προϊσταµένη της 

∆ιεύθυνσης Καθαριότητας 
Περ/ντος & 
Πρασίνου 

 
Αικατερίνη Μάρκου 

ΤΕ3 Πολιτικών Μηχανικών 
Msc Δημόσια Υγεία 

με Α΄β 

 
 

 
 
 
 

Κουματζίδου Νεραντζιά 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Συλλογή & διαχείριση 
ογκωδών αστικών στερεών αποβλήτων – 
μεταφορά & διαχείριση ΑΕΚΚ ∆ήµου 
Αλεξανδρούπολης» 

ΝΟΜΟΣ ΈΒΡΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 Αρ. Μελέτης :   76/2022 

Προϋπολογισµός: 37.195.52€ (με ΦΠΑ) 
 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
          

ΟΓΚΩ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
 

   Εγκατάσταση δεκατριών (3) σκαφών ανοικτού ή κλειστού τύπου, χωρητικότητας 7-10 

m3 που φέρουν ευδιάκριτη σήµανση του περιεχοµένου τους, για την απόθεση ογκωδών 

απορριµµάτων, σε θέση που θα υποδειχθεί από την ∆ιεύθυνση Καθαριότητας, Περ/ντος 

& Πρασίνου. Εκκένωση ή αποµάκρυνση της σκάφης και αντικατάστασή της µε όµοια κενή. 

Η συλλογή και αντικατάσταση ή η εκκένωση των σκαφών θα γίνεται το αργότερο εντός 

24 ωρών,  μετά από υπόδειξη της υπηρεσίας. Η εργασία δύναται να εκτελείται είτε με 

αντικατάσταση σκαφών (άδειων και κενών) και μεταφορά τους στη μονάδα 

επεξεργασίας, είτε με φορτοεκφόρτωση των απορριμμάτων επί οχημάτων του αναδόχου 

και μεταφορά τους στη μονάδα επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση όλες οι παραπάνω 

εργασίες περιλαμβάνονται στην τιμή του παρόντος άρθρου. Η πληρωµή του Αναδόχου για 

την εν λόγω εργασία θα γίνεται τµηµατικά βάσει των αλλαγών των κάδων και βάσει 

ζυγολογίων, από τη ζύγιση του περιεχομένου τους. 

Μονάδα µέτρησης: τόνος (tn) μη επεξεργασμένων ογκωδών απορριμμάτων 

Τιµή µονάδας: ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (25,60€) 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο 

Φορτοεκφόρτωση και µεταφορά ογκωδών απορριµµάτων (Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 20 03 07) 

από τους χώρους ανεξέλεγκτης εναπόθεσης ή από χώρους προσωρινής αποθήκευσης στις 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας (σε μέση απόσταση για τις ανάγκες της μελέτης 16km). 

Επεξεργασία  ογκωδών απορριμμάτων (Ε.Κ.Α.: 20 03 07) – μεταφορά υπολείμματος-

απόρριψη υπολείμματος στον Χ.Υ.Τ.Υ. Αλεξανδρούπολης (Ε.Κ.Α.: 19 12 12). Η υποχρέωση 

του αναδόχου είναι να ανακυκλώνει  ή να αξιοποιεί κατ’ ελάχιστο το 30% της 

παραληφθείσας ποσότητας ογκωδών  απορριμμάτων ενώ για το υπόλειμμα, η μέγιστη 
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διάσταση του παραγόμενου τεμαχίου να είναι 7cm. 

 Όλες οι παραπάνω εργασίες εκτελούνται με εξοπλισμό – μηχανήματα και οχήματα του 

αναδόχου. Η δαπάνη για την εκτέλεση του συνόλου των  παραπάνω εργασιών 

περιλαμβάνονται στην τιμή του παρόντος άρθρου. 

 

Μονάδα µέτρησης: τόνος (tn) μη επεξεργασμένων ογκωδών απορριμμάτων 

Τιµή µονάδας: ΤΡΙΑΝΤΑ ΈΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ (36,32€) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Επεξεργασία και αξιοποίηση των ογκωδών απορριµµάτων (Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 20 03 07) 

για να αποκτήσουν την µορφή που απαιτεί ο Χ.Υ.Τ.Υ., μεταφορά και απόρριψη του 

υπολείμματος (ΕΚΑ: 19 12 12) στο χώρο του Χ.Υ.Τ.Υ Αλεξανδρούπολης. Η υποχρέωση του 

αναδόχου είναι να ανακυκλώνει  ή να αξιοποιεί κατ’ ελάχιστο το 30% της παραληφθείσας 

ποσότητας ογκωδών  απορριμμάτων ενώ για το υπόλειμμα, η μέγιστη διάσταση του 

παραγόμενου τεμαχίου να είναι 7cm. 

Μονάδα µέτρησης: τόνος (tn) μη επεξεργασμένων ογκωδών απορριμμάτων  

Τιµή µονάδας: ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΈΞΙ  ΕΥΡΩ (23,26€) 

 

 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ) 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Εγκατάσταση δύο (2) σκαφών ανοικτού ή κλειστού τύπου, χωρητικότητας 7-10 m3 που 

φέρουν ευδιάκριτη σήµανση του περιεχοµένου τους, για την απόθεση από τα συνεργεία 

του Δήμου αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) που 

προέρχονται από έργα αυτεπιστασίας του Δήμου ή από  παράνομες εναποθέσεις σε 

κοινόχρηστους χώρους, σε θέση που θα υποδειχθεί από την ∆ιεύθυνση Καθαριότητας, 

Περ/ντος & Πρασίνου. Εκκένωση ή αποµάκρυνση της σκάφης και αντικατάστασή της µε 
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όµοια κενή. Η συλλογή και αντικατάσταση ή η εκκένωση των σκαφών θα γίνεται το 

αργότερο εντός 24 ωρών,  μετά από υπόδειξη της υπηρεσίας. Η εργασία δύναται να 

εκτελείται είτε με αντικατάσταση σκαφών (άδειων και κενών) και μεταφορά τους στη 

μονάδα επεξεργασίας, είτε με φορτοεκφόρτωση των απορριμμάτων επί οχημάτων του 

αναδόχου και μεταφορά τους στη μονάδα επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση όλες οι 

παραπάνω εργασίες περιλαμβάνονται στην τιμή του παρόντος άρθρου. Η πληρωµή του 

Αναδόχου για την εν λόγω εργασία θα γίνεται τµηµατικά βάσει των αλλαγών των κάδων 

και βάσει ζυγολογίων, από τη ζύγιση του περιεχομένου τους. 

                         Μονάδα µέτρησης: τόνος (tn) μη επεξεργασμένων ΑΕΚΚ 

                                                 Τιµή µονάδας: ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΥΡΩ (13,00€) 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Αξιοποίηση και ανακύκλωση των παραληφθέντων ΑΕΚΚ των κατηγοριών: απόβλητα 

εκσκαφών- καθαιρέσεων (μικτά ρεύματα αποβλήτων), κωδικοί Ε.Κ.Α.:17 03 02, 17 01 

01, 17 05 04, 17 09 04 (Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 17 01 01/17 03 02/ 17 04 05/ 17 05 06), 17 05 

06, σύµφωνα µε τους ορους της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β΄/24-08-2010) µε 

θέµα «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από 

εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». Η πληρωµή του Αναδόχου για την εν 

λόγω εργασία θα γίνεται τµηµατικά βάσει ζυγολογίων. 

  Μονάδα µέτρησης: τόνος (tn) παραληφθέντων ΑΕΚΚ 

  Τιµή µονάδας: ΈΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ (1,33€) 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Αξιοποίηση και ανακύκλωση του συνόλου των παραληφθέντων ΑΕΚΚ των κατηγοριών: 

απόβλητα κατεδαφίσεων με πολλά πρόσμικτα, κωδικοί Ε.Κ.Α.: 17 09 04 (Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 

17 01/ 17 02/ 17 04/ 17 05/ 17 08/ 17 09 ), σύµφωνα µε τους όρους της ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β΄/24-08-2010) µε θέµα «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για 

την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 

(ΑΕΚΚ)». Η πληρωµή του Αναδόχου για την εν λόγω εργασία θα γίνεται τµηµατικά, βάσει 

ζυγολογίων. 

   Μονάδα µέτρησης: τόνος (tn) παραληφθέντων ΑΕΚΚ 

    Τιµή µονάδας: ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ (12,89€) 



12 
 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Αξιοποίηση και ανακύκλωση του συνόλου των παραληφθέντων ΑΕΚΚ των κατηγοριών: 

απόβλητα κατεδαφίσεων χωρίς πολλά πρόσμικτα, κωδικοί Ε.Κ.Α.: 17 01 07 (Κωδικοί 

Ε.Κ.Α.: 17 01/ 17 02/ 17 04/ 17 05/ 17 08/ 17 09 ), σύµφωνα µε τους όρους της ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β΄/24-08-2010) µε θέµα «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για 

την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 

(ΑΕΚΚ)». Η πληρωµή του Αναδόχου για την εν λόγω εργασία θα γίνεται τµηµατικά, βάσει 

ζυγολογίων. 

                    Μονάδα µέτρησης: τόνος (tn) παραληφθέντων ΑΕΚΚ 

                    Τιµή µονάδας: ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ (7,54€) 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ(ΑΕΚΚ) 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Mεταφορά ΑΕΚΚ (Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 17 01, 17 02, 17 03, 17 04, 17 05, 17 06, 17 08, 17 09) 

από χώρους ανεξέλεγκτης εναπόθεσης ή από έργα αυτεπιστασίας του Δήμου στη μονάδα 

επεξεργασίας, µε οχήµατα του αναδόχου (σε μέση απόσταση για τις ανάγκες της μελέτης 

16km). Συμπεριλαμβάνεται και η φορτοεκφόρτωση. 

                         Μονάδα µέτρησης: τόνος (tn) μη επεξεργασμένων ΑΕΚΚ 

                         Τιµή µονάδας: ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(5,45€) 

 

 

 Αλεξανδρούπολη, 23-06-2022 

 
Συντάχθηκε  Ελέγχθηκε και Θεωρήθηκε 

Η αν. Προϊσταµένη της 
∆ιεύθυνσης Καθαριότητας 

Περ/ντος & 
Πρασίνου 

 
Αικατερίνη Μάρκου 

ΤΕ3 Πολιτικών Μηχανικών 
Msc Δημόσια Υγεία 

με Α΄β 

 
 

 
 
 
 

Κουματζίδου Νεραντζιά 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Συλλογή & διαχείριση 
ογκωδών αστικών στερεών αποβλήτων – 
μεταφορά & διαχείριση ΑΕΚΚ ∆ήµου 
Αλεξανδρούπολης» 

ΝΟΜΟΣ ΈΒΡΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 Αρ. Μελέτης :   76/2022 

Προϋπολογισµός: 37.195,52€ (με ΦΠΑ) 
 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 

α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Συλλογή & διαχείριση 
ογκωδών αστικών στερεών αποβλήτων – μεταφορά & διαχείριση ΑΕΚΚ ∆ήµου 
Αλεξανδρούπολης» (Αρ. Μελ.: 76/2022), 

β) Το αντικείμενο της παροχής υπηρεσίας είναι η διαχείριση των ογκωδών απορριμμάτων και των 
Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) τα οποία απορρίπτονται εντός των 
ορίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης. 

γ) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 37.195,52 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου 
και του Φ.Π.Α. 24%. 

 

Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις: 

α) Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06). 

β) Tου N..4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

γ) Του Ν.4782/21   

δ) Του Π.Δ 80/2016 

ε) Του Ν. 4819/21  

στ) ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ1312 Β΄/24-08-2010) 

Συμβατικά στοιχεία της εργασίας είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα: 
 

α. Η σύμβαση  

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  

γ. Τεχνική περιγραφή –μελέτη  

δ. Το τιμολόγιο προσφοράς 

   

 
 

Δεν απαιτούνται. 

Άρθρο 4 - Εγγυήσεις 

Άρθρο 1 – Γενικά στοιχεία 

Άρθρο 2 - Διατάξεις 

Άρθρο 3 - Συμβατικά στοιχεία 
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Ο υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να έχει τη μορφή επιχείρησης παροχής υπηρεσιών φυσικού 

προσώπου (ατοµική επιχείρηση) ή αντίστοιχη νοµική, αυτοτελώς ή      σε κοινοπραξία που θα 

συσταθεί ή έχει ήδη συσταθεί και οφείλει να υποβάλει πλήρη Φάκελο Προσφοράς, στον 

οποίο επί ποινή αποκλεισµού θα πρέπει να περιλαµβάνονται τα ακόλουθα έγγραφα και 

δικαιολογητικά: 

5.1 Για τις εργασίες προσωρινής αποθήκευσης, επεξεργασίας ή αξιοποίησης ογκωδών 

απορριµµάτων καθώς και των Α.Ε.Κ.Κ., ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει:  

5.1.1 Περιβαλλοντική αδειοδότηση στην οποία θα περιλαμβάνονται οι κωδικοί κατά ΕΚΑ 

(Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων) και οι ποσότητες αποβλήτων που μπορούν 

να υποβληθούν σε εργασία διαχείρισης. Ειδικότερα, ο υποψήφιος ανάδοχος θα 

πρέπει να μπορεί να διαχειριστεί κατ΄ ελάχιστον  απόβλητα τα οποία 

χαρακτηρίζονται από τους ακόλουθους κωδικούς ΕΚΑ: 

 

ΟΜΑΔΑ Α: ΟΓΚΩ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 
 
20 03 07 Ογκώδη απόβλητα 

  

ΟΜΑΔΑ Β:  ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ) 

17 01 Σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά (εκτός 17 01 06 ) 

17 02 Ξύλο, γυαλί και πλαστικό (εκτός 17 02 04 ) 

17 04 Μέταλλα (εκτός 17 04 09, 17 04 10) 

17 03 02 µείγµατα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 

σηµείο 17 03 01 

17 04 µέταλλα (περιλαµβανοµένων και των κραµάτων τους) ( εκτός 17 04 09, 

17 04 10) 

17 05 Χώματα, πέτρες και μπάζα εκσκαφών (συγκεκριμένα 17 05 04, 17 05 06) 

                        Άρθρο 5 - Τεχνικά προσόντα αναδόχου – υποβολή προσφοράς 
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5.1.2 Σύμβαση συνεργασίας με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ. 

5.1.3 Αποδεικτικό καταχώρισης στο ηλεκτρονικό µητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ)  

 

5.2 Για τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς ογκωδών απορριμμάτων και ΑΕΚΚ 

(επεξεργασμένων ή μη επεξεργασμένων) απαιτείται ο ανάδοχος να διαθέτει:  

5.2.1 Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς Στερεών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων σε ισχύ από την 

αρμόδια δημόσια υπηρεσία και εγγραφή και  

5.2.2 Αποδεικτικό καταχώρισης στο ηλεκτρονικό µητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ)  

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

ΕΚΑ που αναφέρονται παραπάνω. 

5.2.3 ασφαλιστήριο συµβόλαιο, στο οποίο θα αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά 

τρίτους και  

Το ασφαλιστήριο συµβόλαιο και το αποδεικτικό (Η.Μ.Α.) για τη συλλογή και µεταφορά πρέπει να 

ανήκουν στον ίδιο οικονοµικό φορέα. 

5.3 Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO 9001,  ISO 14001 και ISO 45001  

ή ισοδύναμα αυτών των υπηρεσιών του συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ 

5.4 Άδεια λειτουργίας μονάδας διαχείρισης ογκωδών απορριμμάτων & ΑΕΚΚ 

5.5 Βεβαίωση εμπειρίας για εκτέλεση παρόμοιων δημόσιων συμβάσεων συνολικού προϋπολογισμού 

μελέτης, την τελευταία τριετία, τουλάχιστον 28.000,00€, πλέον ΦΠΑ. 

5.6 Έγγραφα – δικαιολογητικά ότι ο τεμαχιστής- σπαστήρας που θα χρησιμοποιηθεί για τη 

διαχείριση των ογκωδών θα εξάγει τεμάχιο μέγιστης διάστασης 7cm. 

5.7 Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος καθώς και αντίγραφο χάρτη από google maps όπου θα 

αποτυπώνεται η απόσταση της μονάδας διαχείρισης από το αμαξοστάσιο του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης (αμαξοστάσιο Μαϊστρου) και η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 

16km, για τη διασφάλιση της οικονομίας καυσίμων του Δήμου και του χρόνου μεταφοράς. 

17 08 Υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο (εκτός 17 08 01) 

17 09 Άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων (συγκεκριμένα 

17 09 04) 
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5.8 Υπεύθυνη δήλωση καθώς και έγγραφα- δικαιολογητικά του προσφέροντος ότι διαθέτει τον 

απαιτούμενο εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης. 

 

Ο προσφέρων οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσει προσφορά για το σύνολο των 

εργασιών της παρούσας μελέτης. 

 

 

Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & 

Πρασίνου του Δήμου Αλεξανδρούπολης 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. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση 

ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να κατέχουν 

νόμιμη άδεια εργασίας. 

Σε περίπτωση βλάβης του μηχανολογικού εξοπλισμού ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο αδυναμίας 

εκτέλεσης εργασίας, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση του με άλλο έτσι ώστε να 

ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα εργασιών χωρίς διακοπή. Η διακοπή εργασιών δεν μπορεί 

να υπερβεί το χρονικό διάστημα 24 ωρών. Υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία 

για την αδυναμία εκτέλεσης της προγραμματισμένης εργασίας και να ενημερώσει με ποιο τρόπο 

προβλέπει να προβεί στην άμεση (εντός 24 ωρών)επανόρθωση της. 

Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζημιές προς τρίτους τις οποίες θα προξενήσει 

κατά την εκτέλεση των εργασιών. Θα πρέπει να προσκομίσει εντός 5 ημερών από την 

υπογραφή της σύμβασης ασφαλιστήριο συμβόλαιο από το οποίο θα προκύπτει ότι είναι 

ασφαλισμένος προς τρίτους και θα καλύπτεται για την αστική Ευθύνη για ζημιές που τυχόν 

προκαλέσει κατά την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών που αφορούν το αντικείμενο της 

σύμβασης καθώς και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε 

περίπτωση ζηµίας, 

Άρθρο 6 - Υποχρεώσεις αναδόχου 
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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 είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλα τα θέματα που άπτονται της μεταφοράς και 

επεξεργασίας των απορριμμάτων. 

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

εργασίας. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με 

τις νόμιμες άδειες και πιστοποιήσεις. 

Ο εξοπλισμός του αναδόχου που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της εργασίας θα πρέπει να 

διατηρείται καθαρός και ειδικότερα τα containers επιβάλλεται να πλένονται σε τακτά διαστήματα. 

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

κατάλληλα για την εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ και 

τις υγειονομικές διατάξεις. Με την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα 

στοιχεία των οχημάτων που πρόκειται να πραγματοποιούν τη μεταφορά του υπολείμματος στο ΧΥΤΥ 

προκειμένου ο Δήμος να ενημερώσει σχετικά τη ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Α.Ε. 

Οι οδηγοί θα έχουν οπωσδήποτε την ανάλογη επαγγελματική άδεια και εμπειρία. 

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 και του 

Κ.Ο.Κ περί καθαριότητας και μεταφοράς απορριμμάτων. 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρηθεί ημερολόγιο εργασιών. Η τήρηση ημερολογίου 

είναι     βασικός συμβατικός όρος και γίνεται με μέριμνα του αναδόχου. 

 Οι συμβατικές εργασίες φόρτωσης και μεταφοράς των ογκωδών απορριμμάτων και των ΑΕΚΚ θα 

εκτελούνται από Δευτέρα έως και Σάββατο σε συνάρτηση με τα προγράμματα αποκομιδής των 

απορριμμάτων του Δήμου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμβαδίζει με το πρόγραμμα του Δήμου. 

 Κάθε δρομολόγιο μεταφοράς ογκωδών αποβλήτων ή ΑΕΚΚ που εκτελείται είτε με όχημα του Δήμου 

είτε με όχημα του αναδόχου θα συνοδεύεται από σχετική Εντολή Μεταφοράς και Εναπόθεσης 

Ογκωδών ή ΑΕΚΚ στον χώρο προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας του αναδόχου. Στην Εντολή 

αναφέρεται ρητά το είδος του μεταφερόμενου φορτίου χαρακτηρισμένο από τους κωδικούς ΕΚΑ, 

καθώς και η ποσότητα του φορτίου (σε tn).  
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 Κάθε δρομολόγιο μεταφοράς υπολείμματος ογκωδών απορριμμάτων που εκτελείται με όχημα του 

αναδόχου προς το ΧΥΤΥ θα συνοδεύεται από τριπλότυπο έντυπο παρακολούθησης αποβλήτου στο 

οποίο θα φαίνεται ο παραγωγός (Δήμος Αλεξανδρούπολης) και ο μεταφορέας των αποβλήτων 

(υπόλειμμα επεξεργασίας ογκωδών αποβλήτων) καθώς και η ποσότητα του φορτίου (σε tn). Ο 

αρμόδιος υπάλληλος του αναδόχου καλείται να συνυπογράφει την Εντολή κατά την παράδοση του 

φορτίου. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει εγγράφως τους 

αρμόδιους για την παράδοση των φορτίων υπαλλήλους κοινοποιώντας το σχετικό έγγραφο στον 

Δήμο.  

  Επισημαίνεται ότι αποδεκτό απόβλητο προς διάθεση στο ΧΥΤΥ θεωρείται μόνο το υπόλειμμα της 

επεξεργασίας των ογκωδών απορριμμάτων και σε καμία περίπτωση άλλος τύπος αποβλήτου όπως 

π.χ. απόβλητα Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Μη αποδεκτά απόβλητα θα επιστρέφονται από 

το ΧΥΤΥ ενώ η δαπάνη που αντιστοιχεί στη μεταφορά του συγκεκριμένου φορτίου θα βαρύνει 

αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

 Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος απέναντι στον ΧΥΤΥ Αλεξανδρούπολης για το είδος 

του απορριπτόμενου φορτίου σε σχέση με τα αναγραφόμενα  των Βεβαιώσεων – Αδειών απόρριψης 

του Δήμου. 

 Ο Δήμος αναλαμβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφορούν την απόρριψη των απορριμμάτων 

(τέλη διάθεσης) που απορρέουν από την εκτέλεση του έργου στον Χ.Υ.Τ.Υ. Αλεξανδρούπολης. 

 Ο Δήμος δύναται να τροποποιήσει τις ποσότητες των εργασιών, όπως αυτές αναφέρονται στον 

προϋπολογισμό της μελέτης και τον συμβατικό προϋπολογισμό, άρα και τη δαπάνη αυτών, χωρίς να 

αυξάνεται η συνολική δαπάνη που βαρύνει τον κάθε ΚΑΕ σύμφωνα με τη σύμβαση. 

 Τροποποιήσεις της σύμβασης δύναται να υπάρξουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16. 

 

 

Η ισχύς της σύμβασης θα είναι έως 31/12/2022 ή έως την εξάντληση των ποσοτήτων του 

προϋπολογισμού, εφόσον το συγκεκριμένο γεγονός επέλθει νωρίτερα, αρχής γενομένης από 

την υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν εξαντληθούν στις 31/12/2022  οι 

ποσότητες της μελέτης, η σύμβαση δύναται να παραταθεί για ένα τρίμηνο, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων. 

Κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης, σε περίπτωση που εγκατασταθεί και τεθεί σε 

λειτουργία σπαστήρας στον Χ.Υ.Τ.Υ. Αλεξανδρούπολης από τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., ο Δήμος 

Άρθρο 7 – Χρονική διάρκεια της σύμβασης 
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Αλεξανδρούπολης διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την ανάθεση των εργασιών επεξεργασίας 

ογκωδών απορριμμάτων – απόρριψης υπολείμματος στον Χ.Υ.Τ.Υ.  και των εργασιών μεταφοράς 

ογκωδών απορριμμάτων στο χώρο του αναδόχου. 

 

Ο ανάδοχος, υποχρεούται να προβεί στην εκτέλεση του έργου με τον ανάλογο εξοπλισμό και 

προσωπικό εντός της προθεσμίας, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό όριο των πέντε 

(5) ημερών, διάστημα εκτιμούμενο ως επαρκές για την εξασφάλιση, την εγκατάσταση και θέση σε 

λειτουργία όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού και προσωπικού, από την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης. 

Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ποινική ρήτρα 500 € για κάθε ημέρα καθυστέρησης και για 

δέκα (10) συνολικά ημερολογιακές ημέρες. Μετά τη διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του 

διαστήματος αυτού ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις 

σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 . 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβιάσει επανειλημμένα τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 

κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Αποτελεί βασική συμβατική υποχρέωση του αναδόχου η απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών 

φόρτωσης και μεταφοράς των απορριμμάτων, όταν ζητείται από τη Διεύθυνση Καθαριότητας, 

Περ/ντος & Πρασίνου. Διευκρινίζεται ότι η διακοπή των εργασιών δεν μπορεί να υπερβεί το χρονικό 

διάστημα 24 ωρών με υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε περίπτωση παράβασης του όρου αυτού 

επιβάλλεται, ως ρήτρα 1.000 € ανά περίπτωση. 

Βασική επίσης συμβατική υποχρέωση του αναδόχου είναι η συστηματική κάλυψη των ανοικτών 

containers για τη μεταφορά των επεξεργασμένων ογκωδών απορριμμάτων για απόρριψη στον χώρο 

του Χ.Υ.Τ.Υ.  Αλεξανδρούπολης ή η χρήση containers κλειστού τύπου. 

 

9.1 Εργασίες αξιοποίησης και ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ 

Η πιστοποίηση της αποζημίωσης του αναδόχου για τις παρεχόμενες εργασίες αξιοποίησης και 

ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ θα γίνεται με την προσκόμιση ζυγολογίου . 

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. Η πληρωμή 

Άρθρο 9 - Τρόπος πληρωμής 

Άρθρο 8 - Χρόνος έναρξης της εργασίας - 
Ρήτρες 
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του αναδόχου θα πραγματοποιείται, μετά την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής,  

εφόσον πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις. 

Επίσης δεν αναγνωρίζονται λόγοι προσαύξησης της συμβατικής αμοιβής ούτε αναθεώρηση των 

τιμών μονάδος της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου. 

 

9.2 Εργασίες επεξεργασίας ογκωδών απορριμμάτων 

Η πιστοποίηση της αποζημίωσης του αναδόχου για τις παρεχόμενες εργασίες επεξεργασίας ογκωδών 

απορριμμάτων θα γίνεται με την προσκόμιση ζυγολογίου όπου θα φαίνεται η διαφορά στο βάρος του 

φορτηγού άδειο και γεμάτο. 

Διευκρινίζεται ότι προκειμένου να προβεί η Διεύθυνση Καθαριότητας, Περ/ντος & Πρασίνου στην 

έκδοση βεβαίωσης πιστοποίησης εργασιών για τις παρεχόμενες εργασίες επεξεργασίας θα πρέπει ο 

ανάδοχος να προσκομίζει τα ζυγολόγια εισόδου ογκωδών απορριμμάτων. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται, μετά την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου 

παραλαβής,  εφόσον πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις. 

 

9.3 Εργασίες απόρριψης υπολείμματος ογκωδών απορριμμάτων στο ΧΥΤΥ Αλεξανδρούπολης. 

Η πιστοποίηση της αποζημίωσης του αναδόχου για τις παρεχόμενες εργασίες απόρριψης του 

υπολείμματος των ογκωδών απορριμμάτων στον Χ.Υ.Τ.Υ. θα γίνεται με την προσκόμιση ζυγολογίου 

όπου θα φαίνεται η διαφορά στο βάρος του φορτηγού άδειο και γεμάτο. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει ο ανάδοχος να πραγματοποιήσει απόρριψη στον Χ.Υ.Τ.Υ. 

Αλεξανδρούπολης είναι να διαθέτει άδεια απόρριψης από τον Δήμο, η οποία πιστοποιείται από 

σχετική βεβαίωση που εκδίδει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης έπειτα από έγγραφο αίτημα του αναδόχου. 

Το αίτημα θα πρέπει να κατατίθεται τουλάχιστον δύο ημέρες νωρίτερα από την ημέρα της απόρριψης. 

Στην βεβαίωση θα αναγράφεται το είδος και η προέλευση των απορριμμάτων.  

Κάθε δρομολόγιο μεταφοράς υπολείμματος ογκωδών απορριμμάτων που εκτελείται με όχημα του 

αναδόχου προς το ΧΥΤΥ θα συνοδεύεται από τριπλότυπο έντυπο παρακολούθησης αποβλήτου στο 

οποίο θα φαίνεται ο παραγωγός (Δήμος Αλεξανδρούπολης) και ο μεταφορέας των αποβλήτων 

(υπόλειμμα επεξεργασίας ογκωδών αποβλήτων) καθώς και η ποσότητα του φορτίου (σε tn). Ο 

αρμόδιος υπάλληλος του αναδόχου καλείται να συνυπογράφει την Εντολή κατά την παράδοση του 

φορτίου. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει εγγράφως τους 
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αρμόδιους για την παράδοση των φορτίων υπαλλήλους κοινοποιώντας το σχετικό έγγραφο στον 

Δήμο.  

Επισημαίνεται ότι αποδεκτό απόβλητο προς διάθεση στο ΧΥΤΥ θεωρείται μόνο το υπόλειμμα της 

επεξεργασίας των ογκωδών απορριμμάτων και σε καμία περίπτωση άλλος τύπος αποβλήτου όπως 

π.χ. απόβλητα Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Μη αποδεκτά απόβλητα θα επιστρέφονται από 

το ΧΥΤΥ ενώ η δαπάνη που αντιστοιχεί στη μεταφορά του συγκεκριμένου φορτίου θα βαρύνει 

αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

Διευκρινίζεται ότι προκειμένου να προβεί η Διεύθυνση Καθαριότητας, Περ/ντος & Πρασίνου στην 

έκδοση βεβαίωσης πιστοποίησης εργασιών για τις παρεχόμενες εργασίες απόρριψης υπολείμματος 

ογκωδών απορριμμάτων στον Χ.Υ.Τ.Υ. θα πρέπει ο ανάδοχος να προσκομίζει τα ζυγολόγια απόρριψης 

στον Χ.Υ.Τ.Υ. του υπολείμματος της επεξεργασίας των ογκωδών απορριμμάτων (ποσότητα όχι 

μεγαλύτερη του 70% της παρεληφθείσας από τον Δήμο ποσότητας). 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται, μετά την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου 

παραλαβής,  εφόσον πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις. 

 

 

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με το ΦΠΑ. Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα 

που πρέπει να καταβληθούν από τον Ανάδοχο συνολικά, δηλαδή εργοδοτικές εισφορές και εισφορές 

ασφαλισμένων, βαρύνει τον ίδιο. Οι κρατήσεις αφαιρούνται από το συμβατικό τίμημα σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν 

δικαιολογούν την εκ μέρους του αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των 

καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από 

το Νόμο ή την σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση 

της σύμβασης, ο  εργοδότης μπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του 

νόμου. 

Οι διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτομερώς 

αναφερόμενα στις ισχύουσες διατάξεις. 

Άρθρο 10 – Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις 

Άρθρο 10 - Επίλυση διαφορών 
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Αλεξανδρούπολη, 23-06-2022 
 

Συντάχθηκε  Ελέγχθηκε και Θεωρήθηκε 
Η αν. Προϊσταµένη της 

∆ιεύθυνσης Καθαριότητας 
Περ/ντος & 
Πρασίνου 

 
Αικατερίνη Μάρκου 

ΤΕ3 Πολιτικών Μηχανικών 
Msc Δημόσια Υγεία 

με Α΄β 

 
 

 
 
 
 

Κουματζίδου Νεραντζιά 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


