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ΤΙΤΛΟΣ  
 

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΠΑΖΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ  
ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: 37.100,80€ (ΜΕ ΦΠΑ)    
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
O ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

 
 
 
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΔΑΜΑΣΚΟΣ 
ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧ. Η/Υ 

 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 

 
 
 
 
 

ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΟΥ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

  
 

ΑΧΑΡΝΕΣ   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ Σ  2 0 2 2  
 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  

                                    ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :   213/22 

 
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΠΑΖΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ 

ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
ΤΕΧΝΙKΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή υπηρεσιών με σκοπό τη συλλογή, 

επεξεργασία, μεταφορά και απόρριψη Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και 
Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), μπαζών και ογκωδών αντικειμένων προερχόμενων από εργασίες 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών σε αδειοδοτημένους χώρους. 

Τα Α.Ε.Κ.Κ. προκύπτουν από δραστηριότητες όπως η κατασκευή των δημοσίων 
υποδομών, μερική κατεδάφιση κτιρίων και υποδομών και η κατασκευή και η συντήρηση 
των οδών . Είναι  επιτακτική την συλλογή, επεξεργασία και μεταφορά μπαζών, ογκωδών, 
υλικών κατεδαφίσεων και στερεών αποβλήτων, τα οποία παραμένουν σε κοινόχρηστους 
χώρους και κυρίως στα πεζοδρόμια, και τα οποία προκαλούν προβλήματα καθαριότητας, 
υγιεινής και διάβασης, ενώ μπορεί να προκαλέσουν φραγή φρεατίων όμβριων υδάτων 
από την παράσυρσή τους από τα νερά της βροχής. Επιπρόσθετα, δημιουργούν εστίες 
μολύνσεων, γεγονός που καθιστά επιτακτική ανάγκη την άμεση απομάκρυνσή τους. 

Η μελέτη συντάσσεται λόγω του ότι ο Δήμος Αχαρνών αδυνατεί να ανταποκριθεί 
στην εκτέλεση των υπηρεσιών αυτών με ίδια μέσα, για την πλήρη κάλυψη των αναγκών 
καθώς και ότι δεν διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό, τις εγκαταστάσεις και τους 
ανθρώπινους πόρους προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου για τις 
παραπάνω εργασίες.  

Επιπλέον, 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)».  

Οι εργασίες του Αναδόχου θα περιλαμβάνουν  τη συλλογή  από διάφορα σημεία 
εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και 
Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)  και την μεταφορά προς συνεργαζόμενη με τον ανάδοχο μονάδα 
επεξεργασίας, με χρήση κατάλληλου αδειοδοτημένου οχήματος. Η αποκομιδή θα 

 

 

 



πραγματοποιείται έπειτα από έγγραφη εντολή  της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου. 

  Η εν λόγω υπηρεσία θα καλύψει τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου.  Η διάρκεια παροχής υπηρεσιών θα είναι για ένα (1) έτος. 

Η διενέργεια και η εκτέλεση της παρούσας προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με  τις   
διατάξεις του Ν. 3463/ 2006 και του  Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί με τον  
Ν. 4782/21 . 

          Ο  προϋπολογισμός δαπάνης της προμήθειας  ανέρχεται  στο ποσό των 
29.920,00 €  + Φ.Π.Α. 24% = 7.180,80€,  συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 
37.100,80 €. 

   Η  δαπάνη  θα  καλυφθεί ως εξής: 
Α) Το ποσό των 100,00 € θα αντληθεί από τον Κ.Α. 30-6162.013 

προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Αχαρνών, οικονομικού έτους 2022 και  
Β) Το ποσό των 37.000,80 € θα αντληθεί από τον Κ.Α. 30-6162.013 

προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Αχαρνών, οικονομικού έτους 2023. 
Επισημαίνουμε επίσης ότι ο Δήμος Αχαρνών δεν είναι υποχρεωμένος να 

εξαντλήσει όλες τις αναγραφόμενες υπηρεσίες του Προϋπολογισμού. 
 

ΤΕΧΝΙKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 

Οι εργασίες  που προβλέπονται είναι φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επι 
κατάλληλου οχήματος, πάσης φύσεως μπαζών, με τη σταλία του αυτοκινήτου για την 
φόρτωση εκφόρτωση και τους λοιπούς χειρισμούς του. Προβλέπεται και η αναμονή του 
μεταφορικού μέσου κατά την φόρτωση καθώς  επίσης και η μεταφορά και εναπόθεση των 
ανωτέρω προϊόντων με το όχημα  σε συνεργαζόμενη με τον ανάδοχο μονάδα 
επεξεργασίας (ΑΕΚΚ). Οι εργασίες συλλογής θα πραγματοποιούνται από διάφορα σημεία 
εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.  

Η αποκομιδή θα πραγματοποιείται έπειτα από έγγραφη εντολή που θα δίδεται  από 
την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και τα απόβλητα θα μεταφέρονται σε 
αδειοδοτημένη μονάδα επεξεργασίας. 

Η διαχείριση των ΑΕΚΚ από τον ανάδοχο θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων 
της κατηγορίας αυτής και σε συνεργασία με το ΣΣΕΔ με το οποίο συνεργάζεται ο 
ανάδοχος και με στόχο την ανάκτηση και αξιοποίηση των αποβλήτων. 

Κατά την παραλαβή των αποβλήτων στις εγκαταστάσεις του Συλλογικού 
Συστήματος  Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ, θα εκδίδεται και το αντίστοιχο ζυγολόγιο, 
το οποίο θα αποτελεί και ένα από τα παραστατικά για την πληρωμή του αναδόχου. Η 
οικονομική απαίτηση του αναδόχου περιορίζεται μόνο στις ποσότητες που θα προκύψουν 
από τις παραδόσεις με την έκδοση ζυγολογίων και τα αντίστοιχα τιμολόγια. 



Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη: 

1. της αποκομιδής και μεταφοράς των ΑΕΚΚ, σύμφωνα με τους όρους της υπ' 
αριθμ. 36259/1757/Ε103 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1312/Β'/24-08-2010)  από σημεία που θα του 
υποδεικνύει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σε αδειοδοτημένη μονάδα 
επεξεργασίας. 

2. της καταβολής του τέλους διαχείρισης στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής 
Διαχείρισης ΑΕΚΚ, 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). 

Για  την  εκτέλεση των παραπάνω ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει 
τα εξής προσόντα / τεχνικό εξοπλισμό: 

Α) Σύμβαση συνεργασίας με Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης για την διαχείριση 
των ΑΕΚΚ (δραστηριότητα της συλλογής και μεταφοράς και αποθήκευση και 
επεξεργασία). 

Β) Το Όχημα μεταφοράς καθώς και το μέσο φορτοεκφόρτωσης θα είναι σε άριστη 
κατάσταση από άποψη κατασκευής και λειτουργίας, εφοδιασμένα με τις προβλεπόμενες 
άδειες και κατάλληλα για την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. και 
τις υγειονομικές διατάξεις. Οι οδηγοί θα διαθέτουν ανάλογη επαγγελματική άδεια και 
προϋπηρεσία.  

Γ) Το Όχημα μεταφοράς θα είναι ασφαλισμένο στον κλάδο αστικής ευθύνης για 
Περιβαλλοντική Ευθύνη Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων. 

Δ) Επαγγελματική δραστηριότητα με αντικείμενο σχετικό με τη διαχείριση 
αποβλήτων.  

Ε) Η δραστηριότητα του Αναδόχου θα πρέπει να έχει καταχωρηθεί στο 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων. 

 

ΑΧΑΡΝΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
 
 

ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΟΥ 
                                     ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 



 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  

          ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :   213/22 

 
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΠΑΖΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ 

ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

                ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ cpv 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 

Συλλογή, επεξεργασία και μεταφορά 
μπαζών, ογκωδών, υλικών 
κατεδαφίσεων και στερεών 
αποβλήτων 

45111220-6 ΤΟΝΝΟΣ 

1.760,00 17,00  29.920,00 

  ΣΥΝΟΛΟ:         29.920,00 
  ΦΠΑ 24% :         7.180,80 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:     37.100,80 
 

                                     ΑΧΑΡΝΕΣ    ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2022   
 

    Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                      O   ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ.                                                           

 
 
 
 
 

 ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΟΥ                       ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ  
     ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧ.     ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧ. Η/Υ
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