
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

ΑΡ .ΜΕΛΕΤΗΣ   3/2019 
ΜΑΡΑ ΘΩΝΑ Σ    19-03-2019 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ,  
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 

 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ-  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ  ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΤΙ, Ν. 
ΒΟΥΤΖΑ Κ.Λ.Π. ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ  

 ΦΟΡΕΑΣ:ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠ: 199.987,20€ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

ΠΟΡΟΙ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ   

CPV:  90650000-8 
 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
 
Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε προκειμένου ο Δήμος να συμβληθεί με αναδόχους 

που θα υλοποιήσουν εργασίες  αποκομιδής, συσκευασίας, μεταφοράς, αποθήκευσης και 
τελική διάθεση αποβλήτων αμιάντου από στις περιοχές Μάτι, Νέο Βουτζά και λοιπούς 
πυρόπληκτους οικισμούς.  

Ύστερα από τα απρόβλεπτα γεγονότα της εκτεταμένης και φονικής πυρκαγιάς της 

23ης Ιουλίου 2018 που στοίχισε τη ζωή συμπολιτών μας και επέφερε βιβλική καταστροφή 

σε υποδομές και δάση στις περιοχές Μάτι και Νέο Βουτζά καθώς και λοιπούς 

πυρόπληκτους οικισμούς, είναι απαραίτητο να γίνουν κάποιες κατεπείγουσες εργασίες 

για την συλλογή, μεταφορά και τελική διάθεση των μεγάλων ποσοτήτων δομικών υλικών 

που περιέχουν αμίαντο.   

Ο Δήμος μας, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 146513/24-7-2018 Απόφαση της 

Εντεταλμένης Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, κηρύχθηκε σε 

κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση 

διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές 

που εκδηλώθηκαν την 23η Ιουλίου έτους 2018. Η απόφαση αυτή είχε ισχύ από 23-7-2018 

και για τους επόμενους έξι (6) μήνες δηλαδή έως 23-1-2019, σύμφωνα και με το 5151/23-

7-2018 έγγραφο της Αναπληρώτριας του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ενώ 

με την υπ.αρ.388/24-01-2019  Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας 

παρατάθηκε η εν λόγω κήρυξη έως και της 24-7-2019. 
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Η μεγάλη ένταση της πυρκαγιάς μεταξύ άλλων, προκάλεσε πλήρη καταστροφή και 
πολλών υλικών που περιέχουν αμίαντο, με αποτέλεσμα να υπάρχει  πλέον σοβαρός 

κίνδυνος διασποράς ινών αμιάντου στην ατμόσφαιρα λόγω της αποσύνθεσης των ινών 

από το συνδετικό υλικό (κυρίως τσιμέντο) λόγω σπασιμάτων, καύσης θρυμματισμού 

κ.λ.π.. Την αρχική αποκομιδή του αμιάντου είχε αναλάβει το Υπουργείο Υποδομών , πλην  

όμως στον σχεδιασμό δεν περιλαμβάνονταν οι κοινόχρηστοι χώροι αλλά κυρίως 

ποσότητες από οικίες που είχαν χαρακτηριστεί κατεδαφιστέες. Αποτέλεσμα των ανωτέρω 

είναι η συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων επικίνδυνων αποβλήτων που πρέπει να 

απομακρυνθούν άμεσα .  

Ο Ανάδοχος θα μεταβαίνει σε περιοχές του Δήμου Μαραθώνος και συγκεκριμένα στις 
περιοχές Μάτι, Νέο Βουτζά και λοιπών πυρόπληκτων οικισμών που επλήγησαν από την 

πυρκαγιά της 23-24/07/2018 σύμφωνα με τις εντολές που θα του δίδονται από την 

υπηρεσία   του Δήμου και της επίβλεψης, και θα συλλέγει τα διάσπαρτα απόβλητα 

αμιάντου. 

                                          Μαραθώνας 19/03/2019 

Για την σύνταξη                                                       Για την θεώρηση  
     

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 
 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΖΗΣ 

 
 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

ΑΡ .ΜΕΛ ΕΤΗΣ   3/2019  
ΜΑΡ ΑΘ ΩΝΑΣ     19/03/2019 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ,  
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 

 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ-  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

– ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ  ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΜΑΤΙ, Ν. ΒΟΥΤΖΑ Κ.Λ.Π. ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ  

 ΦΟΡΕΑΣ:ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠ: 199.987,20€ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

ΠΟΡΟΙ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ   

CPV:  :  90650000-8 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Τ Είδος εργασίας Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή ανά τόνο Δαπάνη 
(Ευρώ) 

 
1 
 
 
 
 

Συλλογή, συσκευασία, 
σήμανση, μεταφορά, 
αποθήκευση, τελική διάθεση 
υλικών αμιάντου 

 
Μετρικός 
Τόνος 

 
107,52 
τόνους 

 
    1500,00 € 

 
161.280,00 €  

 
 
 
 
 

                    ΣΥΝΟΛΟ:   161.280,00  € 
                      ΦΠΑ 24%:  38.707,20 € 
       ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  199.987,20 € 
 

                                          Μαραθώνας 19/03/2019 

               Για την σύνταξη                                                       Για την θεώρηση  

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 
 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΖΗΣ 

 
 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 



 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

ΑΡ .ΜΕΛΕΤΗΣ    3/2019 
ΜΑΡΑ ΘΩΝΑ Σ   19/03/2019 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ,  
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 

 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ-  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ  ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΤΙ, Ν. 
ΒΟΥΤΖΑ Κ.Λ.Π. ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ  

 ΦΟΡΕΑΣ:ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠ: : 199.987,20€ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

ΠΟΡΟΙ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ   

CPV:  90650000-8 

 
 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 Αντικείμενο της Συγγραφής Υποχρεώσεων 
Το παρόν τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων αφορά τον καθαρισμό του αντικειμένου 

και των γενικών όρων για την εκτέλεση των εργασιών εκ µέρους του αναδόχου.   

 

 Αντικείμενο της εργασίας 
Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε προκειμένου ο Δήμος να συμβληθεί με αναδόχους που θα 

υλοποιήσουν εργασίες  αποκομιδής, συσκευασίας, μεταφοράς, αποθήκευσης και τελική διάθεση 
αποβλήτων αμιάντου από στις περιοχές Μάτι, Ν. Βουτζά και λοιπούς πυρόπληκτους οικισμούς.  

  

Η δαπάνη για τις ανωτέρω εργασίες εκτιμάται στο ποσό των : 199.987,20€ µαζί µε το 
ΦΠΑ και αντιστοιχεί στην αποκομιδή, συσκευασία, μεταφορά, αποθήκευση και τελική διάθεση 
αποβλήτων αμιάντου από στις περιοχές Μάτι, Ν. Βουτζά και λοιπούς πυρόπληκτους οικισμούς.  
 
 Ισχύουσες Διατάξεις 

Για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην παρούσα µελέτη ισχύουν  οι διατάξεις: 

 Η εν λόγω εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 Οι διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» και 
ειδικότερα το άρθρο 118 περί προσφυγής στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

 Οι διατάξεις του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α’/08-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» και ειδικότερα την παρ. 4 και την παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 όπως 
αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

 Οι διατάξεις του Ν.3852/2010,  «Νέα  Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  



Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 58 «Αρμοδιότητες Δημάρχου», 
65 παρ.1 «Αρμοδιότητες Δημοτικού Συμβουλίου» και παρ. δ και ε του άρθρου72 «Οικονομική 
Επιτροπή - Αρμοδιότητες». 

 Οι διατάξεις του Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/13-7-2010: Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις όπως τυχόν έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 Οι διατάξεις του Ν.4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (αντικαταστάθηκε από το 7ο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 
με την παρ. 7 του άρθρου 375 του Ν.4412/16, κράτηση ύψους 0,06% στις συμβάσεις που 
υπάγονται στον παρόντα νόμο, ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων 
(2.500€) ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης. 

 Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»  

 Τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση 
της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - 
Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά 
με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις 

 

 
Πιστοποιητικά αναδόχου 
Ο ανάδοχος για την εκτέλεση της πιο πάνω εργασίας θα πρέπει να είναι πλήρως αδειοδοτημένη 
σύμφωνα με την Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία για την εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών που 
αφορούν αμίαντο. 
 
1. Πιστοποιητικό επιμελητηρίου με το οποίο θα αποδεικνύεται η εγγραφή του στο σχετικό επάγγελμα 
για το οποίο προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Δήμο. 
2. Άδεια για εργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης αμιάντου από το Υπουργείο Εργασίας.  
3. Άδεια συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. 
 4. Αποδεικτικό εγγραφής στο Μητρώο Φορέων Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ.  
5. Αδειοδοτημένη εγκατάσταση αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων. 
6. Άδεια εξαγωγής αμιαντούχων υλικών (ΕΚΑ 17 06 05*). 
7. Σύμβαση συνεργασίας με νόμιμο αποδέκτη του εξωτερικού για την διαχείριση αμιαντούχων υλικών 
(υγειονομική ταφή). 
8. Είναι μέλος του Ευρωπαϊκού φορέα εταιρειών διαχείρισης αμιάντου ARCA. 
9. Έχει σε ισχύ ISO 9001, ISO 14001 και OSHAS 18001 για εργασίες διαχείρισης επικινδύνων 
υλικών ή αποξήλωσης αμιάντου. 
10. Εμπειρία σε εργασίες αποξήλωσης και διαχείρισης αμιαντούχων υλικών. 
  
  
γ. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι έχει λάβει υπόψιν του τις ιδιαιτερότητες της 
περιοχής, και ότι διαθέτει όλον τον απαιτούμενο εξοπλισμό και κατάλληλο προσωπικό, για να 
ανταποκριθεί στο έργο που θα αναλάβει αλλά και ότι μπορεί να διαθέσει και πρόσθετο εξοπλισμό 
εφόσον απαιτηθεί.  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει πιστοποιητικό παραλαβής αποβλήτων εντός της εγκατάστασης , 
ενώ η ολοκλήρωση της διαδικασίας θα πιστοποιείται με πιστοποιητικό τελικής διάθεσης από τον οίκο 
του εξωτερικού. 
  



Ο κάθε συμμετέχων στην τιμή της προσφοράς του, θα πρέπει να έχει συμπεριλάβει όλα τα 

αναλώσιμα λειτουργίας των μηχανημάτων, όλα τα κόστη  χρήσης του, π.χ. ασφάλιση, τέλη κ.λ.π., 

αμοιβές προσωπικού καθώς και το κόστος τελικής διάθεσης των αποβλήτων.  

  

Επίσης η προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνει την αστική ευθύνη τρίτων για την περίπτωση 

πρόκλησης ζημιάς για την οποία ο Δήμος ουδεμία ευθύνη θα φέρει. 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την επιλογή και απασχόληση του κατάλληλου προσωπικού, το 

οποίο πρέπει να έχει εμπειρία στις εργασίες που θα κληθεί να εκτελέσει και να κατέχει όλες τις 

νόμιμες άδειες και διπλώματα που απαιτούνται. 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, 

λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέσα ασφαλείας τρίτων και του προσωπικού, 

συμπεριλαμβανόμενου της χρήσης κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας (για την ασφάλεια και 

υγιεινή της εργασίας του προσωπικού), και αφού έχουν ληφθεί υπόψη οι όποιες τυχόν επί τόπου 

ιδιαιτερότητες υπάρχουν. 

   
 
 
 
 
 
 

                                                                  Μαραθώνας 19/03/2019 

               Για την σύνταξη                                                       Για την θεώρηση  
 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ο 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 
 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΖΗΣ 

 
 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

ΑΡ .ΜΕΛ ΕΤΗΣ   3/2019  
ΜΑΡ ΑΘ ΩΝΑΣ    19/03/2019 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ,  
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 

 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ-  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

– ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ  ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΜΑΤΙ, Ν. ΒΟΥΤΖΑ Κ.Λ.Π. ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ  

 ΦΟΡΕΑΣ:ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠ: 199.987,20€ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

ΠΟΡΟΙ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ   

CPV:  90650000-8 

 

 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Τ Είδος εργασίας Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή ανά 
τόνο 

Δαπάνη 
(Ευρώ) 

 
1 
 
 
 
 

Συλλογή, συσκευασία, 
σήμανση, μεταφορά, 
αποθήκευση, τελική διάθεση 
υλικών αμιάντου 

    

 
        ΣΥΝΟΛΟ: 
       ΦΠΑ 24%: 
      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………. 
(αναφέρετε συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ολογράφως) 
     
     Μαραθώνας……………../…………..2019 
 
 
 
 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
(Σφραγίδα Επιχείρησης, Υπογραφή 
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