
 
 
      ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

ΑΡ .ΜΕΛΕΤΗΣ     22/2019   

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ   17  /12/2019 

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

 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΟΓΚΩΔΩΝ ΜΗ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ  
ΤΟ Σ.Μ.Α.     

 ΦΟΡΕΑΣ:ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠ: 149.990,40 € ΜΕ ΦΠΑ 24% 
ΠΟΡΟΙ:   
CPV: 90511000-2 

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 
Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε προκειμένου ο Δήμος να συμβληθεί με 

αναδόχους που θα υλοποιήσουν εργασίες αποκομμιδής, μεταφοράς, 
σύμμεικτων ογκωδών μη επικίνδυνων αποβλήτων που έχουν μεταφερθεί στο 
σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων από τις πυρόπληκτες περιοχές Μάτι και 
Ν. Βουτζά σε νόμιμη αδειοδοτημένη μονάδα επεξεργασίας.  

 
 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 
συνεχιστούν οι εργασίες αποκατάστασης του χώρου των πληγεισών περιοχών, 
αφού συνεχίζεται η κοπή των δέντρων και πράσινων καμένων υπολειμμάτων 
καθώς και η εναπόθεση σύμμεικτων ογκωδών μη επικίνδυνων αποβλήτων σε 
δρόμους και κοινόχρηστους χώρους. 

Η Διεύθυνση καθαριότητας συνεχίζει καθημερινά να πραγματοποιεί 
αποκομιδή σύμμεικτων ογκωδών μη επικίνδυνων αποβλήτων και πράσινων 
καμένων υπολειμμάτων από τις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου με μηχανικά 
μέσα της υπηρεσίας, τα οποία αποθηκεύει προσωρινά στο Σταθμό 
μεταφόρτωσης Απορριμμάτων. Ο όγκος αυτός των σύμμεικτων αποβλήτων 
έχει αυξηθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα, ύστερα από την έναρξη έκδοσης 



των αδειών αποκατάστασης των οικιών των πυρόπληκτων, οι οποίοι 
απομακρύνουν ότι υλικά έχουν καταστραφεί από τα ακίνητα τους, σε δρόμους 
και κοινόχρηστους χώρους. 

Ο Δήμος μας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 146513/24-7-2018 απόφαση 
της εντεταλμένης συμβούλου πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Αττικής 
κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για έξη μήνες, δηλαδή έως τις 23-
1-2019 σύμφωνα και με το 5151/23-7-2018 έγγραφο της Γενικής Γραμματέας 
Πολιτικής Προστασίας, ενώ με την υπ’ αριθμ. 388/24-1-2019 απόφασης του 
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας παρατάθηκε η εν λόγω κήρυξη έως 
της 24/7/2019. Ο Δήμος εξακολουθεί να παραμένει σε κατάσταση εκτάκτου 
ανάγκης σύμφωνα με την 4951/10-7-2019 απόφασης του Γενικού Γραμματέα 
Πολιτικής Προστασίας για άλλους έξη μήνες, για την αντιμετώπιση και 
διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από την καταστροφική πυρκαγιά.  

   Επειδή ο όγκος των σύμμεικτων μη επικίνδυνων αποβλήτων που 
έχουν μεταφερθεί προσωρινά στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων από 
τις πυρόπληκτες περιοχές είναι τεράστιος και δεν μπορεί να διαχειριστεί από 
την υπηρεσία μας , θα πρέπει άμεσα να απομακρυνθούν σε νόμιμο 
αδειοδοτημένο χώρο για περαιτέρω επεξεργασία και νόμιμη τελική εναπόθεση, 
διότι εγκυμονεί κινδύνους λόγω του ότι ακόμη βρισκόμαστε σε αντιπυρική 
περίοδο αλλά και ενόψει των φθινοπωρινών βροχοπτώσεων που κατακλύζουν 
την περιοχή μας συνήθως θα διογκώσουν το υπάρχον πρόβλημα. 

  

 Ο Ανάδοχος θα μεταβαίνει στο σταθμό μεταφόρτωσης 
απορριμμάτων του Δήμου και σύμφωνα με τις εντολές που θα του δίδονται 
από την υπηρεσία Καθαριότητος του Δήμου και της επίβλεψης,  θα συλλέγει 
με ιδιόκτητα μηχανικά μέσα, τα σύμμεικτα σπασμένα μη επικίνδυνα 
απόβλητα και θα τα μεταφέρει σε νόμιμο αδειοδοτημένο χώρο για 
περαιτέρω επεξεργασία και νόμιμη τελική εναπόθεση.    

Η συνολική ενδεικτική δαπάνη για τις ανωτέρω υπηρεσίες δεν θα 
ξεπεράσει το ποσό των 149.990,40 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
24%. 

Για την σύνταξη                                             Για την θεώρηση  
     

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 
 
 
 
 
        ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ 

 
 
 
          
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

 
 
 
 



 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

ΑΡ .ΜΕΛΕΤΗΣ   22   /2019 
ΜΜΑ ΡΑ ΘΩΝ ΑΣ   17/12/2019 

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

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ 

ΟΓΚΩΔΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ 

ΤΟ Σ.Μ.Α.     

 ΦΟΡΕΑΣ:ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠ: 149.990,40 € ΜΕ ΦΠΑ 24% 
   
CPV: 90511000-2 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Α/Τ Είδος εργασίας Μονάδα Ποσότητα Τιμή 

μονάδας 
Δαπάνη 

 
1 
 
 
 
 

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ 

ΟΓΚΩΔΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΤΙ & Ν. ΒΟΥΤΖΑ 

ΣΤΟ Σ.Μ.Α.   ΣΕ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΤΕΛΙΚΗ 

ΔΙΑΘΕΣΗ 

 
€/m3 

 
8.640,00 m3 

 
14,00 € 

 
120.960,00 € 

 
 
 
 
 

            ΣΥΝΟΛΟ: 120.960,00 € 
            ΦΠΑ 24%: 29.030,40 € 

       ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 149.990,40 € 
 

Μαραθώνας  17 /12/2019 
 
Για την σύνταξη                                                   Για την θεώρηση 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 
 
        ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ 
 

 
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 



 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

ΑΡ .ΜΕΛΕΤΗΣ     22/2019 
MMΑ ΡΑ ΘΩΝΑΣ    17  /12/2019 

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

 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΟΓΚΩΔΩΝ  ΜΗ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 

Σ.Μ.Α.     

 ΦΟΡΕΑΣ:ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠ: 149.990,40 € ΜΕ ΦΠΑ 24% 
ΠΟΡΟΙ:   
CPV: 90511000-2 

 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΟΓΚΩΔΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟ Σ.Μ.Α. ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΤΙ  & Ν. ΒΟΥΤΖΑ     

 

Για την εργασία συλλογής ενός κυβικού μέτρου αποκομιδής και μεταφοράς, 

σύμμεικτων ογκωδών μη επικίνδυνων αποβλήτων, που έχουν μεταφερθεί στο 

Σ.Μ.Α. απο τις πυρόπληκτες περιοχές Μάτι και Ν. Βουτζά σε νόμιμη 

αδειοδοτημένη μονάδα επεξεργασίας, από το σταθμό μεταφόρτωσης 

απορριμμάτων του Δήμου Μαραθώνος καθώς και τελικής εναπόθεσης αυτών 

σε νόμιμη τελική διάθεση, σύμφωνα με εντολές που θα δίδονται από την 

υπηρεσία καθαριότητας. Η ογκομέτρηση θα γίνεται επί αυτοκινήτου υπό την 

επίβλεψη της Υπηρεσίας Καθαριότητας λαμβάνοντας υπόψιν την άδεια 

κυκλοφορίας. Η μεταφορά θα γίνεται μετά από έγγραφες εντολές της 

υπηρεσίας μας.  



Συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές του προσωπικού και γενικώς όλων των 

δαπανών λειτουργίας των μηχανημάτων και λοιπών εξόδων του αναδόχου, 

καθώς και  του κόστους επεξεργασίας και απόρριψης του περιεχομένου σε  

αδειοδοτημένο χώρο.   

 
ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Τιµή μονάδας ανά  m3 :14,00 € 
 
                     Ολογράφως: Δέκα τέσσερα  ευρώ  ανά κυβικό µέτρο (14,00 
€/m3) 

 
 

Μαραθώνας,  17 /12/2019 
 
Για την σύνταξη                                                         Για την θεώρηση 
 
 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 
 
 
 
 
        ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ 

 
 
 
         
 
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ    22  /2019 
Μ  MΑΡΑΘΩΝΑΣ   17  /12/2019 

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

 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΟΓΚΩΔΩΝ ΜΗ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 

Σ.Μ.Α.     

 ΦΟΡΕΑΣ:ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠ: 149.990,40 €  ΜΕ ΦΠΑ 24% 
ΠΟΡΟΙ:   
CPV: 90511000-2 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 Αντικείμενο της Συγγραφής Υποχρεώσεων 

Το παρόν τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων αφορά τον καθορισμό του 
αντικειμένου και των γενικών όρων για την εκτέλεση των εργασιών εκ μέρους του 
αναδόχου. 

 Αντικείμενο της εργασίας 

Η παρούσα μελέτη αφορά τις εργασίες αποκομιδής και μεταφοράς σύμμεικτων 

ογκωδών μη επικίνδυνων αποβλήτων από το σταθμό μεταφόρτωσης 

απορριμμάτων του Δήμου που έχουν μεταφερθεί εκεί από τις πυρόπληκτες 

περιοχές Μάτι – Ν. Βουτζά σε νόμιμη αδειοδοτημένη μονάδα για περαιτέρω 
επεξεργασία και νόμιμη τελική διάθεση.   

Η δαπάνη για τις ανωτέρω εργασίες εκτιμάται στο ποσό των 149.990,40 € μαζί 

µε το ΦΠΑ και αντιστοιχεί στην αποκομιδή, μεταφορά σύμμεικτων ογκωδών μη 

επικίνδυνων αποβλήτων 8.640,00  κυβικών μέτρων, από το σταθμό 

μεταφόρτωσης απορριμμάτων του Δήμου σε νόμιμη αδειοδοτημένη μονάδα για 
περαιτέρω επεξεργασία και νόμιμη τελική διάθεση. 

 



Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τόσα μηχανήματα και αριθμό εργατικού 

δυναμικού ώστε να πραγματοποιεί αποκομιδή 100 κυβικών ημερησίως. Ο 

ανάδοχος θα μπορεί να πραγματοποιεί λιγότερα από 100 κυβικά ημερησίως 
μόνο μετά από εντολή της επιβλέπουσας Διεύθυνσης Καθαριότητας.   

Τα φορτηγά οχήματα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση και να έχουν 

χωρητικότητα τουλάχιστον 60 m3 και να είναι τελευταίας αντιρρυπαντικής 

τεχνολογίας.   

 

 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 

Τρόπος εκτέλεσης των εργασιών:  
 
Η διαδικασία θα ακολουθήσει τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) 
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», και συγκεκριμένα την παρ. 2 περίπτωση γ. 
του άρθρου 32, σε συνδυασμό με το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως εξακολουθεί να ισχύει με την παρ. 3 του 
άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) και την παρ. 4 του άρθρου 
9 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
 
Πιστοποιητικά αναδόχου 
Ο ανάδοχος για την εκτέλεση της πιο πάνω εργασίας θα πρέπει εκτός του 
κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού να διαθέτει και να καταθέσει τα 
παρακάτω: 
α. Πιστοποιητικό επιμελητηρίου με το οποίο θα αποδεικνύεται η εγγραφή του στο 
σχετικό επάγγελμα για το οποίο προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Δήμο. 
β. Άδεια για την δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών 
αποβλήτων Περιφέρειας Αττικής. 
Η άδεια συλλογής και μεταφοράς θα πρέπει να έχει εκδοθεί οπωσδήποτε για τους 
κωδικούς Ε.Κ.Α. 20 02, 01. - 20.03.07 – 20.02.02. 
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 διαθέσει για τις εργασίες όλο το απαιτούμενο 
προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία 
και οποιαδήποτε άλλα μέσα διαθέτει για την αντιμετώπιση αναγκών που 
προκύπτουν στα πλαίσια της παρούσας.  

Ο κάθε συμμετέχων στην τιμή της προσφοράς του για κάθε τεμάχιο ή ημέρα 

υπηρεσίας θα πρέπει να έχει συμπεριλάβει όλα τα αναλώσιμα λειτουργίας του 
αυτοκινήτου – μηχανήματος, π.χ. καύσιμα, λάδια κ.λ.π. καθώς επίσης όλα τα 

κόστη της χρήσης του, π.χ. ασφάλιση, τέλη κ.λ.π. 

Επίσης η προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνει το κόστος εργασίας του οδηγού και 

χειριστή του αυτοκινήτου – μηχανήματος μαζί με όλες τις επιβαρύνσεις που 



αφορούν στην ασφάλιση του και τις λοιπές νόμιμες παροχές σε είδος ή χρήμα 

που τυχόν δικαιούται. 

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. 

δ. Ο συμμετέχων μαζί με την προσφορά που θα υποβάλλει στο Δήμο πρέπει να 

προσκομίσει τις άδειες κυκλοφορίας και τα στοιχεία των αυτοκινήτων – 

μηχανημάτων που θα χρησιμοποιήσει.  

Όλα τα αυτοκίνητα – μηχανήματα θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας και άριστα 

συντηρημένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές των οίκων κατασκευή τους. 

  

Η διάρκεια της σύµβασης, ορίζεται για διάστημα πέντε μηνών από την υπογραφή 
της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού. 

 

  

Για την σύνταξη                                                                      Για την θεώρηση 

  

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 
 
 
 
 
        ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ 

 
 
 
         
 
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

 

 



 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ   22  /2019 
Μ  MΑΡΑΘΩΝΑΣ   17/12/2019 

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

 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΟΓΚΩΔΩΝ ΜΗ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 

Σ.Μ.Α.     

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Τ Είδος εργασίας Μονάδα Ποσότητα Τιμή 
μονάδας 

Δαπάνη 

 
1 
 
 
 
 

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΟΓΚΩΔΩΝ  ΜΗ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟ 

Σ.Μ.Α. ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΤΙ – Ν. ΒΟΥΤΖΑ   

ΣΕ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΗ 

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 

 
€/m3 

 
8.640,00 m3 

                           
 
 
 
 
 

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

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
(Σφραγίδα Επιχείρησης, Υπογραφή 
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