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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΤΙΤΛΟΣ : Υπηρεσίες μεταφοράς και αποκομιδής 

ΑΕΚΚ 

K.A. : 35.6262.07 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000,00 € (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 

24%) 

NUTS: 3-EL623 

CPV: 90513000-6 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Εισαγωγή 

 

1 Η μελέτη αφορά στην ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς και αποκομιδής Α.Ε.Κ.Κ. (Απόβλητα 

Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων), ογκωδών αποβλήτων και αποβλήτων κήπων και 

πάρκων συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων νεκροταφείων, τα οποία παράγονται εντός 

των διοικητικών ορίων του Δήμου Ληξουρίου καταρχήν από εργασίες των Υπηρεσιών του 

Δήμου και από τις απορρίψεις των κατοίκων των Κοινοτήτων του Δήμου. 

2 Η εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) 

αποσκοπεί στην πρόληψη ή τον περιορισμό των ζημιογόνων για το περιβάλλον επιπτώσεων 

που προέρχονται από τις εργασίες διαχείρισής τους με τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων 

σύμφωνα με τους στόχους και τις γενικές κατευθύνσεις του Ν.2939/2001 και της ΚΥΑ 

36259/1757/Ε107 (ΦΕΚ 1312/Β/24-08-2010). 

3 Επίσης, επιβάλλεται να διαχειρίζονται εναλλακτικά κατ΄ εφαρμογή του Ν. 2939/2001 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4496/2017 και τα ογκώδη μη επικίνδυνα απόβλητα με 

Κωδικούς Ε.Κ.Α.:20 03 07 και 20 02 απόβλητα κήπων και πάρκων - συμπεριλαμβανομένων των 

αποβλήτων νεκροταφείων (20 02 01 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα, 20 02 02 χώματα και 

πέτρες, 20 02 03 άλλα μη βιοαποκοδομήσιμα απόβλητα).  

4 Ο Δήμος Ληξουρίου με ενημέρωση προσπαθεί για τον προσδιορισμό των παραγωγών των 

ΑΕΚΚ, συνδράμει στην συλλογή και μεταφορά σε εγκεκριμένα Συστήματα Εναλλακτικής 

Διαχείρισης Αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) και τα ογκώδη 

απορρίμματα, τα οποία απορρίπτονται εντός των ορίων του Δήμου και αναφέρει στους 

κατοίκους την υποχρέωση απομάκρυνσής τους με δικά τους μέσα. Σε αρκετές περιπτώσεις 

όμως είναι αδύνατος ο προσδιορισμός των παραγωγών με αποτέλεσμα τα απόβλητα 

εκσκαφών να παραμένουν σε κοινόχρηστους χώρους, προκαλώντας προβλήματα 

καθαριότητας, υγιεινής και διέλευσης, καθώς μετά από μεγάλο διάστημα παραμονής τους στο 

ίδιο σημείο, σχίζονται οι σακούλες και σκορπίζουν τα απόβλητα αυτά σε όλο το εύρος των 

χώρων και γενικά δημιουργούνται προβλήματα. 

5 Ωστόσο, ελλείψει επαρκών τεχνικών μέσων και προσωπικού από την πλευρά του Δήμου 

Ληξουρίου απαιτείται η υπηρεσία μεταφοράς και αποκομιδής ΑΕΚΚ και ογκωδών, ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%, να τις αναλάβει ιδιώτης 

(ανάδοχος). 
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6 Σκοπός της παραπάνω εργασίας είναι η επίτευξη της συνολικής αντιμετώπισης των θεμάτων 

διαχείρισης των ΑΕΚΚ. Έτσι τα προϊόντα ΑΕΚΚ που απορρίπτονται ανεξέλεγκτα από πολίτες, θα 

συλλέγονται από τον ανάδοχο με την βοήθεια και τις υποδείξεις του Δήμου με οχήματα του 

αναδόχου, θα μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις του και θα αξιοποιούνται, θα 

ανακυκλώνονται, ώστε να διατίθενται με περιβαλλοντικό αποδεκτό τρόπο σε κατάλληλες 

εγκαταστάσεις 

7 Ο Ανάδοχος θα μεταφέρει με δικά του οχήματα τα ΑΕΚΚ από χώρους εντός των διοικητικών 

ορίων του Δήμου Ληξουρίου, που θα του υποδεικνύονται από την Υπηρεσία Καθαριότητας. 

Επιπλέον υποχρεούται να επεξεργαστεί το σύνολο των ΑΕΚΚ που παραλαμβάνει, αφού ο 

Χ.Υ.Τ.Υ της Παλοστής δε δέχεται ΑΕΚΚ σε καμία μορφή.  

8 Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 

Πρασίνου του Δήμου Ληξουρίου και του αρμόδιου αντιδημάρχου προς τις εντολές και οδηγίες 

της οποίας οφείλει να 

συμμορφώνεται. 

9 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. 

10 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 η οποία θα θεωρείται 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

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

προξενήσει κατά τις εργασίες του με την υπαιτιότητα του. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός 

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

ασφαλισμένος για σωματικές βλάβες και ζημίες έναντι τρίτων. 

12 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. 

13 Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλα τα θέματα που άπτονται της 

φόρτωσης και μεταφοράς και επεξεργασίας των αποβλήτων. 

14 Οι εργασίες θα γίνονται από κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό, υπό την 

επίβλεψη υπευθύνων του αναδόχου. 

15  Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις 

και του Κ.Ο.Κ. περί καθαριότητας και μεταφοράς απορριμμάτων. 

16 Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει στη διάθεση του για τις εργασίες όλο το 

απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, οχήματα, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα 

μέσα. 

17 Τα μηχανήματα, οι συσκευές, τα όργανα και τα πάσης φύσεως υλικά που 

χρησιμοποιούνται πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται για 

την καλή εκτέλεση των εργασιών. 

18 Ο ανάδοχος με δική του ευθύνη και μέριμνα αναλαμβάνει το κόστος και τα έξοδα που 

αφορούν στη διάθεση του συνόλου του απαιτούμενου εξοπλισμού για την εκτέλεση της 
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εργασίας, το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει (οδηγό και εργάτες) τα ασφάλιστρα 

(κάθε είδους), τη συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού, τα καύσιμα, λιπαντικά, 

service, το Κ.Τ.Ε.Ο., τους φόρους και τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων. 

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 (άδεια χρήσης μηχανήματος κ.α.) και 

πιστοποιήσεις. 

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. 

Σε περίπτωση βλάβης του μηχανολογικού εξοπλισμού ή καθοιονδήποτε τρόπο 

αδυναμίας εκτέλεσης εργασίας, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση 

του με άλλο έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα εργασιών χωρίς 

διακοπή. Υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία για την 

αδυναμία εκτέλεσης της προγραμματισμένης εργασίας και να ενημερώσει με ποιο 

τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστημα προβλέπει να προβεί στην επανόρθωση της. 

Για τη φόρτωση και μεταφορά των ογκωδών αποβλήτων και των ΑΕΚΚ, ο χρόνος 

ημερήσιας απασχόλησης του εξοπλισμού του αναδόχου ποικίλλει ανάλογα με τις 

επικρατούσες κάθε φορά συνθήκες, γι' αυτό και δεν προσδιορίζεται επακριβώς. Αυτό 

που διευκρινίζεται με σαφήνεια είναι η συμβατική υποχρέωση του αναδόχου να εκτελεί 

την εργασία του για το σύνολο των ογκωδών αποβλήτων και των ΑΕΚΚ εντός 10 ημερών 

από την έγγραφη ειδοποίηση του από τον ∆ήμο, προκειμένου να αποφεύγεται η 

υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η δημιουργία προβλημάτων με τους περιοίκους της 

ευρύτερης περιοχής. 

19 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επεξεργαστεί το σύνολο των ΑΕΚΚ που παραλαμβάνει. 

 

20  Σε περιπτώσεις παράνομης εναπόθεσης μεγάλης ποσότητας αποβλήτων (Ογκωδών, 

ΑΕΕΚ) εντός της επικρατείας του Δήμου Ληξουρίου , δύναται η φόρτωση να γίνεται από το 

σημείο παράνομης εναπόθεσης με ευθύνη του αναδοχου κατόπιν έγγραφης εντολής της 

αρμόδιας υπηρεσίας εντός 10 ημερών χωρίς την πρότερη μεταφορά τους στο σημείο 

προσωρινής αποθήκευσης. 

21 Ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του 

Δήμου οι οποίες είναι αρμόδιες για την διοίκηση, επίβλεψη και έλεγχο των εργασιών. 

27 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά βάση των εργασιών που 

εκτελέστηκαν και ύστερα από τη σύνταξη της πρωτόκολλου παραλαβής της εργασίας 

από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου Ληξουρίου . 

22  Η παραλαβή εργασιών από την επιτροπή παραλαβής του Δήμου Θέρμης για τις 

εργασίες του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά και με την κατάθεση από πλευράς 

αναδόχου των εξής : 

1. Εργασίες φόρτωσης και μεταφοράς ΑΕΚΚ αξιοποίησης και ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ 

Ε.Κ.Α.: 17 01, 17 02, 17 03, 17 04, 17 05, 17 08, 17 09 ) στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας του 

αναδόχου. 

Η πιστοποίηση της αποζημίωσης του αναδόχου θα γίνεται με την προσκόμιση από τον 

ανάδοχο των σχετικών Εντολών Μεταφοράς και των αντίστοιχων ζυγολογίων όπου θα φαίνεται 
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το είδος των αποβλήτων και η ποσότητα σε τόνους αντίστοιχα που μεταφέρθηκε στις 

εγκαταστάσεις του αναδόχου. 

2. Εργασίες φόρτωσης και μεταφοράς ογκωδών αποβλήτων Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 20 03 , 20 03 07, 

20 02) στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας του αναδόχου και διαχειρισή τους. 

Η πιστοποίηση της αποζημίωσης του αναδόχου θα γίνεται με την προσκόμιση από τον 

ανάδοχο των σχετικών Εντολών Μεταφοράς και των αντίστοιχων ζυγολογίων όπου θα φαίνεται 

το είδος των αποβλήτων και η ποσότητα σε τόνους αντίστοιχα που μεταφέρθηκε στις 

εγκαταστάσεις του αναδόχου. 

23  Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της σύμβασης και για 20 ημερολογιακές ημέρες, 

με δυνατότητα παράτασης μετά από απόφαση της αναθέτουσας αρχής  έως 1 μήνα εάν δεν 

έχει καλυφθεί το σύνολο των πιστώσεων στο διάστημα αυτό. Η Σύμβαση λήγει μετά 

την εξάντληση των πιστώσεων, κατόπιν έκδοσης της βεβαίωσης από το Δήμο ότι έληξαν 

ικανοποιητικά οι συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου. 

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

αναγραφόμενες ποσότητες του προϋπολογισμού και οι ποσότητες ανά εργασία 

μπορούν να τροποποιηθούν αναλόγως των αναγκών του Δήμου χωρίς να γίνεται 

υπέρβαση του προϋπολογισμού. 

24 Η Δημοτική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, όταν αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο ανάδοχος 

εκτελεί το έργο πλημμελώς και ότι παρουσιάζει επανάληψη της αντισυμβατικής 

συμπεριφοράς, να τον καταστήσει έκπτωτο και να εφαρμόσει τις ανάλογες κυρώσεις 

σύμφωνα με τις διατάξεις του του Ν.4412/2016, αφού πρώτα τον καλέσει να υποβάλει 

τις απόψεις του εγγράφως. 

25 Σε περίπτωση επιβολής προστίμου στον Δήμο για θέματα που αφορούν στη 

διαχείριση ογκωδών αποβλήτων, ΑΕΚΚ που οφείλεται σε αποδεδειγμένα πλημμελή 

εκτέλεση των καθηκόντων του αναδόχου, τα αντίστοιχα ποσά προστίμων θα 

αφαιρούνται εξολοκλήρου από την αμοιβή του αναδόχου. 

26 Ο ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτος ενήμερος της φύσης και τοποθεσίας της 

εργασίας καθώς και των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της ανάθεσης. Επίσης 

με την υποβολή της προσφοράς του αναδόχου αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος 

για το είδος και τα μέσα ευκολίας πριν την έναρξη και κατά την πρόοδο εκτέλεσης των 

εργασιών και για οποιαδήποτε άλλα ζητήματα, τα οποία κατά οποιαδήποτε τρόπο, 

μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών. Παράληψη του 

αναδόχου να ενημερωθεί με κάθε πληροφορία που αφορούν τις εργασίες και την 

εκτέλεση τους, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη που έχει για την πλήρη 

συμμόρφωση του προς τις συμβατικές του ευθύνες. 

 

Η εκτέλεση της υπηρεσίας της παρούσας τεχνικής έκθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν. 
4412/2016 εμπίπτει στο άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 περί απευθείας ανάθεσης , κατόπιν 
πρόσκλησης εκδήλωσης  ενδιαφέροντος και με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά  
αποκλειστικά βάσει τιμής τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας έκθεσης. 

    Το  ποσό της εν λόγω δαπάνης  ανέρχεται σε  €  10.000,00  ( δέκα χιλιάδες) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α  24% , θα καλυφτεί από ιδίους πόρους του Δήμου Ληξουρίου και θα 
βαρύνει   τον Κ.Α. Εξόδων 35.6262.07  του προϋπολογισμού   του Δήμου Ληξουρίου Οικονομικού 
έτους 2022. 
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Τεχνικές προδιαγραφές 

 

Η υπηρεσία θα περιλαμβάνει: 

Μεταφορά και αποκομιδή των ΑΕΚΚ.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει με δικά του μέσα το 100% της ποσότητας υλικών που θα 
του υποδείξει η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου. 

Οι τιμές της μεταφοράς είναι σταθερές και δεν εξαρτώνται από την απόσταση των σημείων 
φόρτωσης του Δήμου από τις εγκαταστάσεις του αναδόχου. 

Συλλογή, φόρτωση και μεταφορά στις αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις της μονάδας 
ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ (Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 17 01, 17 02, 17 03, 17 04, 17 05, 17 06, 17 08, 17 09), 
σύμφωνα με τους όρους της υπ’ Αριθ. 36259/1757/Ε103 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1312/Β΄/24-08-2010). 

Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα καλύπτει το σύνολο των διοικητικών ορίων του Δήμου. Αυτό 
σημαίνει ότι η εργασία θα υλοποιείται τόσο εντός των πολεοδομημένων τμημάτων και ορίων των 
οικισμών όσο και σε σημεία εκτός σχεδίου πόλεως και ορίων οικισμών όπου έχουν τοποθετηθεί 
μετά από υπόδειξη της Υπηρεσίας προϊόντα ΑΕΚΚ. 

Η ισχύς της σύμβασης θα είναι για είκοσι (20) ημέρες ή έως ότου εξαντληθεί η προβλεπόμενη 
πίστωση, αρχής γενομένης της ημέρας υπογραφής της. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τις Δημοτικές πιστώσεις οικονομικού έτους 2022. Η ανάθεση της εργασίας 
θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του  N. 4412 / 2016 με απευθείας ανάθεση 
,όπου θα μπορούν να συμμετέχουν Οικονομικοί  Φορείς που έχουν τις απαιτούμενες άδειες που 
αναφέρονται στο άρθρο 10 της Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

 

  
 

 

Ληξούρι  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ/ 2022 
 

Συντάχθηκε 
Ο Αν/της Προϊσταμένος 

του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 
 

Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος 
ΠΕ Ηλεκτ/γος Μηχ/γος Μηχανικός 

 Θεωρήθηκε 
Ο Αν/της Προϊστάμενος 

Του Τμήματος Προμηθειών  
 
 
 

Διονύσιος Παγώνης  
ΠΕ Διοικητικών  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΤΙΤΛΟΣ : Υπηρεσίες μεταφοράς και αποκομιδής 

ΑΕΚΚ 

K.A. : 35.6262.07 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

: 
10.000,00 € (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 

24%) 

NUTS: 3-EL623 

CPV: 90513000-6 

 

 

1. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ 

α/α Είδος προμήθειας 
Μονάδα 

Μέτρ. 

Κόστος 

μονάδας (€) 
Ποσότητα 

Συνολικό 

Κόστος (€) 

1 

Συλλογή, φόρτωση και 
μεταφορά στις αδειοδοτημένες 

εγκαταστάσεις της μονάδας 
ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ 

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

17 09), 20 03 , 20 03 07, 
20 02) 

τόνοι 17 474,38 8.064,46 

      

Σύνολο 8.064,46 

ΦΠΑ 24%    1.935,47 

Στρογγυλοποίηση           0,07 

Γενικό Σύνολο 10.000,00 

 
Στον  ενδεικτικό προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνονται όλες οι υπηρεσίες που 
περιγράφονται στη τεχνική έκθεση . 

 

 
Ληξούρι:  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ/ 2022 

 

 

 
Συντάχθηκε 

Ο Αν/της Προϊσταμένος 
του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
 
 

Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος 
ΠΕ Ηλεκτ/γοςΜηχ/γος Μηχανικός 

 Θεωρήθηκε 
Ο Αν/της Προϊστάμενος 

Του Τμήματος Προμηθειών  
 
 
 

Διονύσιος Παγώνης  
ΠΕ Διοικητικών  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΤΙΤΛΟΣ : Υπηρεσίες μεταφοράς και αποκομιδής 

ΑΕΚΚ 

K.A. : 35.6262.07 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ

ΣΜΟΣ: 

10.000,00 € (περιλαμβάνεται ο 

ΦΠΑ 24%) 

NUTS: 3-EL623 

CPV: 90513000-6 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1ο : 

Αντικείμενο συγγραφής 
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στους ειδικούς όρους σύμφωνα με τους οποίους θα 
παρασχεθούν από τον ανάδοχο οι υπηρεσίες μεταφοράς και αποκομιδής ΑΕΚΚ από το Δήμο 
Ληξουρίου. 
 
 

Άρθρο 2ο : 
Ισχύουσες διατάξεις 

Η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπεται από: 
1. Το Ν. 4412/2016 ( ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 
4. Τις διατάξεις του Ν. 4013/11: «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
5. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014, άρθρο 1 παρ. 2 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων 
του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» 
6. Το Π.Δ. 113/2010 και την εγκύκλιο 30/19664/20-4-2011 περί εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 
113/10 στους Δήμους και τα δημοτικά ΝΠΔΔ 
7. Το 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 
8. Το ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 
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9. την ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/22.12.2003 (ΦΕΚ 1909/Β'/2003) «Μέτρα και όροι για την Διαχείριση 
Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».   
10. την ΚΥΑ 36259Λ757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312 Β/24-8-2010): Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 

εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) και  
11. το Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24Α/13-2-12) «Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την 

Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση Θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής» 

 

 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 

Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
i) Η Σύμβαση 
ii) Η Οικονομική Προσφορά του οικονομικού φορέα 
ιιι) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 
iii) Η Συγγραφή των Υποχρεώσεων 
iv) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των €  10.000,00   ( δέκα χιλιάδες ευρώ)  
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  
Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει απευθείας με απόφαση του Δημάρχου σύμφωνα με το άρθρο 
118 του Ν. 4412/2016 με την αποστολή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε τουλάχιστον 
έναν οικονομικό φορέα, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή.  
Για την υποβολή προσφοράς ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται σε κατάθεση εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής ή εγγύηση καλής εκτέλεσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 80 του Ν. 
4412/2016. 
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρ.73 και του 
άρ.74 οι οικονομικοί φορείς να προσκομίζουν δικαιολογητικά, όπως απόσπασμα του ποινικού 
μητρώου, πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 
 

ΆΡΘΡΟ 5ο:  

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την παρούσα υπηρεσία, 
θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή 
μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για 
όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα υπηρεσία, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση 
και της τελευταίας εργασίας σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. 
Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του αναδόχου θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και 
αντίθετη στους όρους της σύμβασης. Ο υποψήφιος ανάδοχος μπορεί για την κατάθεση της 
οικονομικής του προσφοράς, να χρησιμοποιήσει το έντυπο του προϋπολογισμού προσφοράς της 
παρούσας μελέτης. 
Η Οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται 
από Υπεύθυνη Δήλωση του Αναδόχου ότι έλαβε γνώση των όρων της Τεχνικής Έκθεσης και 
συμφωνεί με αυτούς.   

ΑΡΘΡΟ 6ο 
ΣΥΜΒΑΣΗ 
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     Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 20 ( είκοσι ) ημέρες   με ημερομηνία έναρξης την 
ημερομηνία υπογραφής της. 
Η τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη μέχρι να ολοκληρωθεί η 
προμήθεια και για κανένα λόγο δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε αναθεώρηση. 
Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους βάσει των ισχυόντων νόμων φόρους, τέλη, 
κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της ανάθεσης πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο. 
Επιπλέον ο ανάδοχος υπόκειται σε Εισφορά 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.) 
Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούνται στην κατάθεση φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενημερότητας και αποσπάσματος ποινικού μητρώου.  
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα εξής: 

• Tις διατάξεις εκτέλεσης της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης. 

• Τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων που διενέργησαν τις διαδικασίες 

• Το CPV της υπηρεσίας και τον Κωδικό NUTSIII 

• Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 

• Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους.  

• Tις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες και διατυπώσεις. 

• Τα προβλεπόμενα της παρ. 1. Του άρθρου 130 του Ν. 4412/2016   

• Tην συμφωνηθείσα τιμή.  

• Tον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο διενέργειας της υπηρεσίας.  

• Tις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με τις οποίες ο μειοδότης κρίθηκε ότι πληροί τις 
προϋποθέσεις 

• Tις προβλεπόμενες εγγυήσεις.  

• Tον τρόπο παραλαβής.  

• Tον τρόπο πληρωμής.  

• Tις προβλεπόμενες ρήτρες και κυρώσεις. 

• Κάθε άλλη διατύπωση που αποτελεί όρο εκτέλεσης της σύμβασης και εμπεριέχεται στην 
παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων.  

      Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνον εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 
132 του Ν. 4412/2016 και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (άρθρο 201). Σε κάθε 
περίπτωση, λόγοι ανωτέρας βίας που ανάγονται σε έκτακτα φαινόμενα που δεν μπορούν να 
προβλεφθούν από την αναθέτουσα αρχή ή/και τον ανάδοχο (όπως π.χ. έντονα καιρικά φαινόμενα, 
φυσικές καταστροφές, κλπ) μπορούν να αποτελέσουν αιτία τροποποίησης της σύμβασης ως προς 
το χρόνο εκτέλεσής της και εφόσον τα έκτακτα αυτά φαινόμενα στερούν από τον ανάδοχο την 
ικανότητα εκτέλεσης της σύμβασης. Οι προθεσμίες που συντρέχουν στις περιπτώσεις ανωτέρας 
βίας ορίζονται στο άρθρο 204. 

 

 

 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο  

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ από τη διαδικασία σύμβασης  
(άρθρα 129 -133 του Ν. 4412/2016) 

1.Κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται:  
α) οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 ,  
β) οι όροι της σύμβασης και  
γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
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2.Σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4412/2016 αλλά και το άρθρο 18 κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται δεσμευτικά να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση αυτή ρητώς επισημαίνεται τόσο στην παρούσα 
Τεχνική Έκθεση καθώς ως όρος σύμφωνα με τα άρθρα 53  και 130 του ίδιου Νόμου.  
3.Πέραν των ανωτέρω δεν προβλέπονται στην παρούσα Τεχνική Έκθεση πρόσθετοι όροι εκτέλεσης 
της σύμβασης υπό την έννοια του άρθρου 130. 
4. Λόγοι αποκλεισμού από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης αποτελούν όλες 
οι προβλέψεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 με τις εκάστοτε οριζόμενες επιφυλάξεις και 
επανορθώσεις. 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται στα ακόλουθα: 
 
1 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. 

2 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 η οποία θα θεωρείται 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

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

προξενήσει κατά τις εργασίες του με την υπαιτιότητα του. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός 

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

ασφαλισμένος για σωματικές βλάβες και ζημίες έναντι τρίτων. 

4 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. 

5 Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλα τα θέματα που άπτονται της 

φόρτωσης και μεταφοράς και επεξεργασίας των αποβλήτων. 

6 Οι εργασίες θα γίνονται από κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό, υπό την 

επίβλεψη υπευθύνων του αναδόχου. 

7  Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις 

και του Κ.Ο.Κ. περί καθαριότητας και μεταφοράς απορριμμάτων. 

8 Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει στη διάθεση του για τις εργασίες όλο το 

απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, οχήματα, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα 

μέσα. 

9 Τα μηχανήματα, οι συσκευές, τα όργανα και τα πάσης φύσεως υλικά που 

χρησιμοποιούνται πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται για 

την καλή εκτέλεση των εργασιών. 
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10 Ο ανάδοχος με δική του ευθύνη και μέριμνα αναλαμβάνει το κόστος και τα έξοδα που 

αφορούν στη διάθεση του συνόλου του απαιτούμενου εξοπλισμού για την εκτέλεση της 

εργασίας, το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει (οδηγό και εργάτες) τα ασφάλιστρα 

(κάθε είδους), τη συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού, τα καύσιμα, λιπαντικά, 

service, το Κ.Τ.Ε.Ο., τους φόρους και τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων. 

11 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 (άδεια χρήσης μηχανήματος κ.α.) και 

πιστοποιήσεις. 

12 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. 

13 Σε περίπτωση βλάβης του μηχανολογικού εξοπλισμού ή καθοιονδήποτε τρόπο 

αδυναμίας εκτέλεσης εργασίας, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση 

του με άλλο έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα εργασιών χωρίς 

διακοπή. Υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία για την 

αδυναμία εκτέλεσης της προγραμματισμένης εργασίας και να ενημερώσει με ποιο 

τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστημα προβλέπει να προβεί στην επανόρθωση της. 

14 Για τη φόρτωση και μεταφορά των ογκωδών αποβλήτων και των ΑΕΚΚ, ο χρόνος 

ημερήσιας απασχόλησης του εξοπλισμού του αναδόχου ποικίλλει ανάλογα με τις 

επικρατούσες κάθε φορά συνθήκες, γι' αυτό και δεν προσδιορίζεται επακριβώς. Αυτό 

που διευκρινίζεται με σαφήνεια είναι η συμβατική υποχρέωση του αναδόχου να εκτελεί 

την εργασία του για το σύνολο των ογκωδών αποβλήτων και των ΑΕΚΚ εντός 10 ημερών 

από την έγγραφη ειδοποίηση του από τον ∆ήμο, προκειμένου να αποφεύγεται η 

υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η δημιουργία προβλημάτων με τους περιοίκους της 

ευρύτερης περιοχής. 

15 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επεξεργαστεί το σύνολο των ΑΕΚΚ που παραλαμβάνει. 

 

16  Σε περιπτώσεις παράνομης εναπόθεσης μεγάλης ποσότητας αποβλήτων (Ογκωδών, 

ΑΕΕΚ) εντός της επικρατείας του Δήμου Ληξουρίου , δύναται η φόρτωση να γίνεται από το 

σημείο παράνομης εναπόθεσης με ευθύνη του αναδοχου κατόπιν έγγραφης εντολής της 

αρμόδιας υπηρεσίας εντός 10 ημερών χωρίς την πρότερη μεταφορά τους στο σημείο 

προσωρινής αποθήκευσης. 

17 Ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του 

Δήμου οι οποίες είναι αρμόδιες για την διοίκηση, επίβλεψη και έλεγχο των εργασιών. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά βάση των εργασιών που 

εκτελέστηκαν και ύστερα από τη σύνταξη της πρωτόκολλου παραλαβής της εργασίας 

από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου Ληξουρίου . 

 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Εάν υπάρχει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της εργασίας, 
μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
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Άρθρο 10ο 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ο υποψήφιος ανάδοχος με την κατάθεση της προσφοράς του για την προσφερόμενη υπηρεσία 

οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσει και 

 
1. Την καταχώρηση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) για συλλογή, μεταφορά και 

επεξεργασία και συγκεκριμένα στην Διαχείριση Μη Επικινδύνων Στερεών Αποβλήτων του ΥΠΕΝ. 

2. Την  προβλεπόμενη από το νόμο σύμβαση με εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής 

διαχείρισης ΑΕΚΚ εντός του Νομού Κεφαλληνίας. 

3. Τις άδειες κυκλοφορίας καθώς και τις αδειοδοτήσεις των ιδιόκτητων και αδειοδοτημένων για την 

μεταφορά των κωδικών ΕΚΑ σύμφωνα με τη μελέτη φορτηγών, τα οποία θα πρέπει να είναι 

χωρητικότητας τουλάχιστον 20tn. 

 

Άρθρο 11ο 

ΕΚΧΩΡΗΣΗ 
Ο ανάδοχος  δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την 
έγγραφη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής.  
 

Άρθρο 12ο 
 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας θα επιλυθούν με τις διατάξεις 
της ισχύουσας νομοθεσίας στα αρμόδια δικαστήρια για την επικράτεια της Κεφαλονιάς. 

 
Ληξούρι : ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ/ 2022 

 
Συντάχθηκε 

Ο Αν/της Προϊσταμένος 
του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
 
 

Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος 
ΠΕ Ηλεκτ/γοςΜηχ/γος Μηχανικός 

 Θεωρήθηκε 
Ο Αν/της Προϊστάμενος 

Του Τμήματος Προμηθειών  
 
 
 

Διονύσιος Παγώνης  
ΠΕ Διοικητικών  
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Προς  το Δήμο Ληξουρίου  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

 

 

 

α/α 

Είδος υπηρεσίας 
Μονάδα 

Μέτρ. 
Ποσότητα  Τιμή  

Συνολικό 

Κόστος (€) 

1 

Συλλογή, φόρτωση και 
μεταφορά στις αδειοδοτημένες 

εγκαταστάσεις της μονάδας 
ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ 

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

09), 20 03 , 20 03 07, 
20 02) 

τόνοι 474.38   

 

Σύνολο 
 

ΦΠΑ 24% 
 

Γενικό Σύνολο  

 

 

Ο προσφέρων  

 

 

 Ημερομηνία  …/…./2022 
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