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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
& ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΡΓΟ: Σύμβαση συνεργασίας του Δήμου Ιλίου με Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης 
          αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών (Α.Ε.Κ.Κ.) για εναπόθεση 
          αυτών σε εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης διάθεσης διαλογής αξιοποίησης και 
          επεξεργασίας.
                     

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 17.068,6 ( €) 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%

Κ.Μ.:Π16/2022
(CPV:90513000-6)

KA : 20.6142.0001

2012

     
 Δήμος Ιλίου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΕΡΓΟ: Σύμβαση συνεργασίας του Δήμου Ιλίου  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    με Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης 
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ                                                         αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων 

     Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ                       κατασκευών (Α.Ε.Κ.Κ.) για εναπόθεση αυτών   
& ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                                           σε εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης 
                                                                             διάθεσης διαλογής αξιοποίησης και 
                                                                             επεξεργασίας.
                                                                  Κ.Μ.:    Π16/2022
                                                                  ΠΡΟΥΠ: 17.068,6 €
                                     

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

     Στην κατοχή του Δήμου Ιλίου περιέχονται απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων 
(Α.Ε.Κ.Κ.) τα οποία απορρίπτουν εντός και εκτός κάδων ή εγκαταλείπουν στα πεζοδρόμια δημότες , 
καθώς και από εργασίες που υλοποιεί η Τεχνική Υπηρεσία, όπως επισκευές οδοστρωμάτων, έκτακτες 
παρεμβάσεις, επισκευές κυρίως σχολικών κτιρίων, φερτά υλικά λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων. 
     Συνεπώς επειδή ο Δήμος Ιλίου γίνεται κύριος των αποβλήτων αυτών, και πρέπει να τα διαχειριστεί 
κατά τις κείμενες διατάξεις:
α) 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».
β) την ΚΥΑ 36259/1757/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
γ) 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»  
δ) επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι δεν επιτρέπεται η εναπόθεση αποβλήτων εκσκαφών 
κατασκευών και κατεδαφίσεων στον ΧΥΤΑ Φυλής.
     Στον Δήμο μας κοστίζει κάθε τόνος εναπόθεσης αποβλήτων 17 01 01 σκυρόδεμα, 17 01 02 
τούβλα, 17 01 03 πλακίδια, 17 01 07 μείγμα σκυροδέματος, 17 08 02 υλικά δομικών κατασκευών με 
βάση το γύψο, στον ΧΥΤΑ Φυλής το ποσό των 49,00€.
     Για να περιοριστεί το κόστος εναπόθεσης των προαναφερόμενων αποβλήτων προτείνεται η 
συνεργασία του Δήμου μας με Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης Αποβλήτων εκσκαφών, 
κατεδαφίσεων, κατασκευών (Α.Ε.Κ.Κ.) στο οποίο ο Δήμος μας με δικά του μέσα (φορτηγά κ.λ.π.) θα 
μεταφέρει και θα εναποθέτει τα προαναφερόμενα υλικά και συγκεκριμένα στις εγκεκριμένες 
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εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης διάθεσης διαλογής αξιοποίησης και επεξεργασίας που 
ορίζονται από το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης.  
     Ο Δήμος μας διαθέτει την υπ’ αρ. 18295/1508/Φ12/2016 απόφαση της Γενικής Γραμματείας της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη 
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων του ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ που εδρεύει στην οδό Κάλχου 48-50 
στο Ίλιον Αττικής», σύμφωνα προς την ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003 και συνεπώς μπορεί να 
συνεργαστεί με Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης Αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων, κατασκευών 
(Α.Ε.Κ.Κ.).
     Εκτός της εξοικονόμησης πόρων για τον Δήμο με τη μείωση του κόστους εναπόθεσης των 
Α.Ε.Κ.Κ. επιτυγχάνουμε και την προστασία του περιβάλλοντος ανακυκλώνοντας τα απόβλητα των 
εκσκαφών – κατεδαφίσεων – κατασκευών, αντί απλώς να τα εναποθέτουμε στην χωματερή Φυλής – 
Άνω Λιοσίων όπου και θάβονται.
  Η διάρκεια της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του «Συλλογικού Συστήματος Ανακύκλωσης 
αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών» θα είναι για ένα (1) έτος από την υπογραφή 
του συμφωνητικού, με δυνατότητα παράτασης χωρίς επιβάρυνση του προϋπολογισμού.
 

     Το προϋπολογιζόμενο κόστος ανέρχεται σε 17.068,6 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και η 
παρούσα υπηρεσία θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 20.6142.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ

1. Εναπόθεση αποβλήτων 
κατεδάφισης μπετά, τούβλα, 
σοβά, κεραμίδια

τόνος 50 8,00 400,00

2. Εναπόθεση σύμμεικτων 
αποβλήτων κατεδαφίσεων 
κατασκευών επισκευών και 
ανακαινίσεων

τόνος 1215 11,00 13.365,00

ΣΥΝΟΛΟ 13.765,00
Φ.Π.Α. 24% 3.303,80
Γ. ΣΥΝΟΛΟ 17.068,6
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 1ο 
Εναπόθεση αποβλήτων κατεδάφισης μπετά τούβλα σοβά κεραμίδια

Τιμή εναπόθεσης ανά τόνο 8,00€ 
(οκτώ ευρώ) 

Άρθρο 2ο 
Εναπόθεση σύμμεικτων αποβλήτων κατεδαφίσεων κατασκευών επισκευών και ανακαινίσεων

Τιμή εναπόθεσης ανά τόνο 11,00€ 
(έντεκα ευρώ) 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείμενο της εργασίας

     Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την Σύμβαση Συνεργασίας του Δήμου Ιλίου με 
Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών (Α.Ε.Κ.Κ.) 
για εναπόθεση αυτών σε εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης διάθεσης διαλογής αξιοποίησης και 
Επεξεργασίας για ένα (1) έτος από την υπογραφή του συμφωνητικού, με δυνατότητα παράτασης, 
χωρίς επιβάρυνση του προϋπολογισμού, στα οποία γίνεται κύριος ο Δήμος Ιλίου.

ΑΡΘΡΟ 2O: Ισχύουσες διατάξεις
Οι προς παροχή υπηρεσίες  θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις :

• Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018) : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
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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

• Νόμος 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016)

• Νόμος 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

(ΦΕΚ 114 Α΄/08-06-2006)

• Νόμος 2690/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α΄/09-03-1999)

• Νόμος 3731/08, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας 

και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 263 Α΄/23-12-

2008)

• Νόμος 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’/07-06-2010)

• Νόμος 3861/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Ενίσχυση της διαφάνειας για την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια - και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α΄/13-07-2010)

• Π.Δ.  80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄/05-08-2016).

• Νόμος 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α΄/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Σύσταση Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων - Αντικατάσταση του 6ου Κεφαλαίου του ν. 3588/07 (Πτωχευτικός Κώδικας) - 

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» και τον Ν4072/12 (ΦΕΚ 86 Α΄) 

τροποποίηση

• Νόμος 4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/13» (ΦΕΚ 

107 Α΄/09-05-2013)

• Νόμος 4250/14 (ΦΕΚ 74 Α΄/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση 

Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις»

• Νόμος 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α΄/28-06-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Αρχές 

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις»
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•   Την Υπουργική Απόφαση 35130/739/ΦΕΚ 1291 Β’/11-8-2010 «Αύξηση των χρηματικών ποσών 
του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν 
προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».

• 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».

• Την ΚΥΑ 36259/1757/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

• Του 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 3O: Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι :

       α) Τεχνική Έκθεση
       β) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
       δ) Τιμολόγιο – Τιμές Εφαρμογής
       ε) Συγγραφή Υποχρεώσεων

       ΑΡΘΡΟ 4O: Περιεχόμενο Προσφορών
Κάθε οικονομικός φορέας που θα είναι υποψήφιος ανάδοχος πρέπει απαραιτήτως να καταθέσει 
σφραγισμένο φάκελο προσφοράς, στο εξωτερικό μέρος του οποίου θα αναγράφονται καθαρά 
τα εξής :
Η φράση «ΠΡΟΣ Δήμο Ιλίου (Τμήμα Προμηθειών)».
Η φράση «Προσφορά για την ‘‘Σύμβαση συνεργασίας του Δήμου Ιλίου με Συλλογικό Σύστημα 
Ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών (Α.Ε.Κ.Κ.) για εναπόθεση 

        αυτών σε εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης διάθεσης διαλογής αξιοποίησης και    
        επεξεργασίας’’».

Η επωνυμία του οικονομικού φορέα.
Η προσφορά κάθε υποψήφιου αναδόχου, η οποία θα περιλαμβάνεται στον ανωτέρω φάκελο, 
συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα. Στο τέλος της προσφοράς, θα πρέπει να υπάρχει η 
ημερομηνία σύνταξης της προσφοράς, υπογραφή και σφραγίδα του υποψήφιου αναδόχου.
Μέσα στο φάκελο θα υπάρχουν δύο χωριστοί φάκελοι οι οποίοι θα φέρουν εξωτερικά τις 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου. α. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη 
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«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιέχει Υπεύθυνη Δήλωση (άρθ.8, Ν.1599/1986), ότι: 
• Έλαβε πλήρη γνώση των όρων και συμφωνιών της μελέτης ότι αποδέχεται αυτούς 

ανεπιφύλακτα και • Δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και 

των Ο.Τ.Α και επιπλέον να καταθέσει την έγκριση οργάνωσης και λειτουργίας συστήματος 
εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων που έχει λάβει από τον 
ΕΟΕΔΣΑΠ (νυν Ε.Ο.ΑΝ)

β. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο 
οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς. Η τιμή  δίνεται ανά μονάδα, 
αριθμητικώς και ολογράφως. Στην τιμή περιλαμβάνεται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και η κάθε 
άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. όπως 
ορίζεται στην περ. (α) της παρ. 5 του άρθρου 95 του νόμου 4412/16.
Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων, οι οποίοι θα αναλάβουν τελικά την παρούσα εργασία, 
θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της  σχετικής σύμβασης και θα δίδεται σε ευρώ, σύμφωνα με 
το άρθρο 95 του ν. 4412/16. Οι τιμές μονάδας της προσφοράς του κάθε υποψήφιου , θα 
παραμένουν σταθερές για όσο θα είναι σε ισχύ η αντίστοιχη σύμβαση για την παρούσα 
προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση της περαίωσης της, σύμφωνα με ότι 
προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του 
προσφέροντα, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. Στο 
τέλος της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να υπάρχει η ημερομηνία σύνταξης της 
προσφοράς, υπογραφή και σφραγίδα του/ης προσφέροντα.
Σημειώνεται εδώ ότι σε κάθε προσφέροντα θα διατίθεται έντυπο προϋπολογισμού προσφοράς, 
παρόμοιας μορφής με τον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, το οποίο 
ο υποψήφιος  θα μπορεί προαιρετικά να συμπληρώνει, αν κρίνει ότι τον διευκολύνει για την 
κατάθεση της οικονομικής προσφοράς του.
Ο υποψήφιος που συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και είναι οικονομικότερος θα 
επιλέγεται ως ανάδοχος. 

ΑΡΘΡΟ 5O: Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου
     1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και 

από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:
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    α) εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που 

ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, εκτός αν η καθυστέρηση θεωρείται αναγκαία, οπότε η παράταση 

δίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από σχετική αίτηση του αναδόχου. 

    β) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί  με τις γραπτές εντολές 

της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις 

    γ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη 

των παρατάσεων.  

    2. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:

    α) η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση

    β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (άρθρο 204 του ν. 4412/16 όπως ισχύει).

    3. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. Κατά τα λοιπά 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16, όπως ισχύει

   ΑΡΘΡΟ 6O: Φόροι - τέλη – κρατήσεις
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την 
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 7O : Πληροφορίες και λοιπά στοιχεία προσφορών

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι απολύτως υπεύθυνοι για τις πληροφορίες και τα οικονομικά 

στοιχεία της προσφοράς τους. Επίσης θα πρέπει να διατηρούν  τα από του Νόμου απαιτούμενα 

τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας 

νομοθεσίας και με όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και σύμφωνα με τους εκάστοτε 

ισχύοντες κανονισμούς. Τα στοιχεία αυτά θα είναι απόλυτα δεσμευτικά για αυτούς, κατά την 

υπογραφή της σύμβασης και κατά τη διαδικασία της παραλαβής του αντικειμένου της εργασίας.

      Μετά την αξιολόγηση και πριν την Απόφαση Ανάθεσης, η αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου Ιλίου, 

ειδοποιεί εγγράφως τον προσωρινό ανάδοχο  να υποβάλλει τα κάτωθι:
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1.Υπεύθυνη Δήλωση με ημερομηνία υπογραφής μεταγενέστερη από αυτή της ειδικής πρόσκλησης, 

εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νομικού 

προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου.

 Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει 

από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 

προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό 

φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύµβασης. 

Για τα φυσικά πρόσωπα, η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής τους. 

Στην υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρεται ότι δεν έχουν εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 

όπως ισχύει ήτοι: Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για 

κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που 

υπάρχουν καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να τις προσκομίσουν. 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος 

του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 

ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: αα) στις 

περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών 

(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές ββ) στις περιπτώσεις 

Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου και γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

 Εναλλακτικά μπορεί να υποβληθεί απόσπασμα ποινικού μητρώου το οποίο θα έχει εκδοθεί έως 

τρεις μήνες πριν την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους 

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του 

άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

ο υποψήφιος:
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 α) κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς ήταν ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις του. 

β) κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις 

τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς 

τις φορολογικές υποχρεώσεις του.

 Τα ανωτέρω πιστοποιητικά αυτά πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, 

στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρείς (3) µήνες πριν 

από την υποβολή τους. 

Σηµαντικό: Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των 

πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς 

φορείς, οι οικονομικοί φορείς µμεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να 

καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα µε τα ειδικότερα οριζόμενα στο 

άρθρο 104 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν 

προσωρινοί ανάδοχοι.

ΑΡΘΡΟ 8O: Τρόπος Πληρωμής
  Ο τελικός εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται βάσει των πρωτοκόλλων της οριστικής παραλαβής, 

μετά την ολοκλήρωση των αντίστοιχων προς εκτέλεση εργασιών. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει 

εφόσον η αρμόδια επιτροπή, δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και ποσότητα 

των παρεχόμενων εργασιών. 

 «Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής εντός 

εξήντα (60) ημερών, μετά την παραλαβή –  πρωτοκόλληση των τιμολογίων από τον προμηθευτή και 

την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών, βάσει του νόμου 4152/2013 παρ. 5,6,7 της 

υποπαραγράφου Ζ5».

ΑΡΘΡΟ 9O Διάρκεια και παραλαβή της εργασίας
Η διάρκεια της παραλαβής προς διαχείριση ανακύκλωσης και αξιοποίησης προϊόντων εκσκαφών, 
κατεδαφίσεων και κατασκευών από το Συλλογικό Σύστημα διαχείρισης στερεών αποβλήτων θα είναι 
ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης χωρίς επιβάρυνση του 
προϋπολογισμού.
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ΑΡΘΡΟ 10O Όροι συμμετοχής
Ο υποψήφιος ανάδοχος <Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και 
κατασκευών (Α.Ε.Κ.Κ.)> με την κατάθεση της προσφοράς του για την προσφερόμενη υπηρεσία 
οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσει και την έγκριση οργάνωσης και λειτουργίας συστήματος 
εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων που έχει λάβει από τον ΕΟΕΔΣΑΠ 
(νυν Ε.Ο.ΑΝ)

ΑΡΘΡΟ 11O Ειδικοί όροι
Τα οχήματα του Δήμου Ιλίου εισερχόμενα στην μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων εκσκαφών, 
κατεδαφίσεων και κατασκευών θα λαμβάνουν δελτίο στο οποίο θα καταγράφονται: ημερομηνία 
και ώρα εισόδου, ο αριθμός του εισερχόμενου οχήματος και το τονάζ του εναποθετημένου υλικού.

ΑΡΘΡΟ 12o : Επίλυση Διαφορών
Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις.

         ΙΛΙΟΝ 15/02/2022                                                   ΙΛΙΟΝ 16/02/2022                                                                                                   
             Ο Συντάξας                                                                 Θεωρήθηκε
     Ο Προϊστάμενος Τμήματος                                      Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
       Σχεδιασμού Αποκομιδής            Διευθύνσεως Διαχείρισης        
 Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης                                      Απορριμμάτων  & Πρασίνου

   Βασίλειος Αποστολόπουλος                                      Ευαγγελία Γαλάνη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΕΚΣΚΑΦΩΝ,  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ 

Στο  Ίλιον σήμερα την …../…./2022 και ημέρα …………..….μεταξύ 
-αφ΄ενός μεν του Συλλογικού Συστήματος Α.Ε.Κ.Κ. …………………….. Εταιρεία 
…………………………………… και 
-αφ΄ετέρου του Δήμου Ιλίου, που εδρεύει στο Ίλιον, οδός Κάλχου 48-50, με ΑΦΜ 090076918 της 
Δ.O.Υ. Αγ. Αναργύρων και εκπροσωπείται νομίμως στο παρόν από τον Δήμαρχο Ιλίου Ζενέτο Νικόλαο 
συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
1.ΣΚΟΠΟΣ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η πρώτη συμβαλλομένη εταιρεία……………………………..,   έχει λάβει από τον ΕΟΕΔΣΑΠ (νυν 
Ε.Ο.ΑΝ.) έγκριση οργάνωσης και λειτουργίας συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων 
εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, το οποίο λειτουργεί στα πλαίσια του ν. 2939/2001, όπως 
αυτός τροποποιήθηκε με το ν. 3854/2010 και της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103. Ο δεύτερος συμβαλλόμενος 
Δήμος Ιλίου που θα καλείται στο εξής χάριν συντομίας «διαχειριστής» είναι παραγωγός αποβλήτων 
από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις και έχει την ευθύνη  της τήρησης των κανόνων και των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από την κείμενη για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, 
κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.).

Με την παρούσα σύμβαση συνεργασίας η πρώτη συμβαλλομένη αναλαμβάνει την παραλαβή, 
προσωρινή αποθήκευση, αξιοποίηση, επεξεργασία υλικών – αποβλήτων κατεδαφίσεων, κατασκευών, 
επισκευών, ανακαινίσεων και την αξιοποίηση  υλικών εκσκαφών και αδρανών υλικών. Η συμμετοχή 
του διαχειριστή στο εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης της εταιρείας ………………………… 
απαλλάσσει αυτόν από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του για εναλλακτική διαχείριση των 
αποβλήτων του, σύμφωνα με το Νόμο. 
Ρητά εξαιρούνται από την παρούσα:
-τα απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις που επισημαίνονται με αστερίσκο στο παράρτημα 1 
της ΚΥΑ   36259/1757/Ε103  σύμφωνα με το κεφάλαιο 17 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων 
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και εντάσσονται στη νομοθεσία περί επικίνδυνων αποβλήτων, 
-τα ΑΕΚΚ που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 
13588/725/2006
-Υλικά εκσκαφών και κατεδαφίσεων που προέρχονται από βιομηχανικές ή άλλες περιοχές που έχουν 
ρυπανθεί από επικίνδυνες ουσίες και χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα κατά το άρθρο 6 της ΚΥΑ 
13588/725/2006 
-τα απόβλητα που προέρχονται από μεταλλευτικούς και ορυκτούς πόρους, καθώς και όλα όσα 
εξαιρεθούν με νόμο στο μέλλον.
2.ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Η παρούσα σύμβαση αφορά και καταλαμβάνει γεωγραφικά το νομό ΑΤΤΙΚΗΣ. Οι εγκαταστάσεις 
της συνεργαζόμενης με την εταιρεία ……………………………, αδειοδοτημένης μονάδας επεξεργασίας, για 
την εξυπηρέτηση της παρούσας σύμβασης βρίσκονται στην  Αττική.
3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ

Η παρούσα σύμβαση έχει διάρκεια ενός έτους και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης Η 
ανανέωση ή παράταση της διάρκειας ισχύος της παρούσης θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο γραπτώς.
4.ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η χρηματική εισφορά, που θα καταβάλλει ο διαχειριστής στην πρώτη  συμβαλλομένη για τη 
συμμετοχή στο σύστημά της, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής της καθορίζεται αναλυτικά στο 
Παράρτημα Β, το οποίο υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας σύμβασης.

Η δαπάνη  των ανωτέρω υπηρεσιών έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό  για  το έτος 2020  με την 
υπ’ αρθ …/……….. απόφαση του Δ.Σ. και ανέρχεται στο ποσό των 24.762,80€ για το 2020 
(συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ 24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6142.0001.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Α. Διατήρηση έγκρισης συστήματος: Η εταιρεία ………………….. οφείλει να διατηρεί ισχυρή, καθ’ 
όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης συνεργασίας, την έγκριση οργάνωσης και λειτουργίας 
συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων,  που 
έλαβε από τον ΕΟΕΔΣΑΠ (Ε.Ο.ΑΝ.), και να ενημερώνει άμεσα το Διαχειριστή για τυχόν αλλαγή, 
τροποποίηση ή ανάκληση αυτής. Σε περίπτωση που η άδεια ανακληθεί ή παύσει για οποιοδήποτε λόγο 
να ισχύει, παύει άμεσα η συνεργασία του Δήμου με την ………………………….. εταιρεία.

Β. Κατάρτιση έκθεσης:  Η εταιρεία ………………………. υποχρεούται να τηρεί όλες τις κατά το νόμου 
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υποχρεώσεις της σχετικά με την κατάρτιση της έκθεσης εφαρμογής του συστήματος συλλογικής 
διαχείρισης προς τον ΕΟΕΔΣΑΠ ή άλλη αρμόδια αρχή την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους. Η έκθεση αυτή 
περιλαμβάνει και τον προγραμματισμό του συστήματος για τον επόμενο χρόνο   και η νομότυπη 
υποβολή της από την εταιρεία ………………….. απαλλάσσει το Διαχειριστή από τη σχετική υποχρέωση.

Γ. Αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεων: Στην περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία 
………………….. δεν μπορέσει να ανταποκριθεί στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει 
με την παρούσα, τότε οφείλει να ενημερώσει άμεσα το Διαχειριστή ώστε αυτός να συνάψει σύμβαση 
με έτερο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Α. Αδειοδοτήσεις :  Ο Διαχειριστής υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης 
συνεργασίας να διατηρεί τις αναγκαίες από τη νομοθεσία άδειες (συλλογής –μεταφοράς κλπ). 

Β. Πληροφόρηση: Ο Διαχειριστής υποχρεούται να παρέχει στην εταιρεία …………………. ακριβή και 
αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με τις δραστηριότητες της, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 2939/2001

Γ. Οικονομικές υποχρεώσεις: Ο Διαχειριστής οφείλει να εκπληρώνει όλες τις οικονομικές της 
υποχρεώσεις έναντι της εταιρείας ……………………… κατά τους Όρους του Παραρτήματος.

Δ. Τήρηση προϋποθέσεων: Να τηρεί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εναλλακτική 
διαχείριση που προβλέπονται από το ν. 2939/2001, όπως ισχύει σήμερα, και την ΚΥΑ13588/725/2006. 
Σε περίπτωση που η εταιρεία …………………………… διαπιστώσει μη τήρηση των όρων του νόμου 
δικαιούται να τάξει εύλογη προθεσμία προς το Διαχειριστή για συμμόρφωση με τους όρους του νόμου 
εντός συγκριμένου χρονικού διαστήματος, και εάν αυτός δεν το πράξει να αποχωρήσει αζημίως από 
την παρούσα σύμβαση.

Ε. Μεταφορά ΑΕΚΚ: Τη μεταφορά των αποβλήτων στις εγκαταστάσεις της 
εταιρείας…………………………. αναλαμβάνει ο Διαχειριστής με οχήματά του, ή οχήματα υπεργολάβων 
που είναι νόμιμα αδειοδοτημένοι και συμβεβλημένοι με το σύστημα.  Τα οχήματα θα διαθέτουν 
κατάλληλα καλύμματα ώστε να αποτρέπεται η διασπορά ή η διάχυση των αποβλήτων στους δρόμους.

ΣΤ. Πρόκληση ζημίας: Ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί κατά την 
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εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, ακόμα και εάν αυτή στρέφεται κατά της εταιρείας 
…………………………. 

Ζ. Εγγυήσεις: Ο Διαχειριστής εγγυάται την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων για την 
επεξεργασία και την αξιοποίηση των ΑΕΚΚ, όπως αυτοί ειδικότερα περιγράφονται στο άρθρο 11 της 
ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 και στη λοιπή νομοθεσία.

Η. Ο Διαχειριστής έχει  δικαίωμα να συμβάλλεται και με άλλο Συλλογικό Σύστημα Α.Ε.Κ.Κ., που 
λειτουργεί ή πρόκειται να λειτουργήσει στην ίδια γεωγραφική περιοχή.

7. ΡΗΤΡΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΡΙΩΝ
Κάθε μέρος εγγυάται την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, των εγγράφων και των στοιχείων 

που θα λαμβάνει γνώση από το άλλο μέρος κατά τη διάρκεια της παρούσας συνεργασίας και 
δεσμεύεται ότι δεν θα τα γνωστοποιήσει σε τρίτο, πλην των υποχρεώσεων γνωστοποίησης ή τήρησης 
αρχείου έναντι των αρμοδίων αρχών, ή όσων περιοριστικά η κείμενη νομοθεσία ορίζει για τα 
συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. και φορέων τους. Η ρήτρα εμπιστευτικότητας θα 
διατηρηθεί και για χρονικό διάστημα διετίας από τη λύση καθ’ οιονδήποτε τρόπο της παρούσας 
σύμβασης.

Για την καλύτερη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. και της επίτευξης του σκοπού 
του, τα μέρη συμφωνούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες και στοιχεία που απαιτούνται κατά τη 
νομοθεσία και τους επίσημους κανονισμούς. Εξαιρούνται σε κάθε περίπτωση όσα στοιχεία ή 
πληροφορίες θεωρούνται εμπιστευτικές και σχετικές με τον ανταγωνισμό.

Αμφότερα τα μέρη δικαιούνται να προβαίνουν σε γνωστοποίηση έναντι τρίτων (αρμοδίων αρχών, 
συνεργαζόμενων φορέων, λοιπών τρίτων και ιδιωτών) της ύπαρξης -μόνο- της συνεργασίας τους και 
των χώρων των εγκαταστάσεων τους.

9. ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Α. Η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και αζημίως:
-με την πάροδο της διάρκειας ισχύος της κατά το άρθρο 3 της παρούσης
-στην περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία ………………………… απωλέσει για οποιοδήποτε λόγο την 
έγκριση/άδεια συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης, 
-με την κήρυξη σε πτώχευση ή αναγκαστική εκκαθάριση/διαχείριση τινός εκ των συμβαλλομένων
-στην περίπτωση καθυστέρησης πέραν των τεσσάρων (4) μηνών καταβολής από το  Διαχειριστή   
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στην εταιρεία …………………………………. της χρηματικής εισφοράς, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 
της παρούσας και στο Παράρτημα.

Β. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας από ένα εκ των συμβαλλομένων μερών, τότε η παρούσα 
λύεται με την πάροδο 30 ημερών από την κοινοποίηση δια εξωδίκου της καταγγελίας στο μέρος που 
αυτή απευθύνεται. Στην περίπτωση αυτή η παρούσα θα διατηρείται ισχυρή μόνο προς εκκαθάριση 
των εκατέρωθεν εκκρεμοτήτων. 

10. ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
Η εταιρεία…………………………… θα διατηρεί  αρχείο με τα στοιχεία του Διαχειριστή, τις ποσότητες 

και τις κατηγορίες των αποβλήτων που θα συλλέγει και θα διαχειρίζεται από αυτόν. Τα στοιχεία αυτά 
θα γνωστοποιούνται στον Ε.Ο.ΑΝ., στην αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος της οικείας περιφέρειας, ή 
όποια άλλη κατά νόμο αρμόδια αρχή. Στις ως  άνω αρχές θα υποβάλλει και λεπτομερή έκθεση σχετικά 
με την εφαρμογή του συστήματος. Ο Διαχειριστής συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα την κατά τα 
άνω τήρηση αρχείου και γνωστοποίηση στοιχείων στις αρμόδιες αρχές.

11. ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Αμφότερα τα μέρη αποβλέπουν με την παρούσα σύμβαση στην άριστη συνεργασία στα πλαίσια 
του συστήματος εναλλακτικής διαχείριση Α.Ε.Κ.Κ. Για το λόγο αυτό εγγυώνται την άριστη λειτουργία 
των εγκαταστάσεών τους, του μηχανολογικού εξοπλισμού τους και του προσωπικού τους, επιτρέπουν 
δε το ένα στο άλλο την ελεύθερη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του. 

12. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.

Α.  Όλες οι κοινοποιήσεις και γνωστοποιήσεις εγγράφων μεταξύ των μερών που αφορούν την 
παρούσα σύμβαση συνεργασίας θα γίνονται στις διευθύνσεις που αναγράφονται στην αρχή της 
παρούσας σύμβασης, εκτός εάν υπάρξει αλλαγή διεύθυνσης η οποία έχει γνωστοποιηθεί στο έτερο 
μέρος εγγράφως.
Β. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο
Γ. Για κάθε διαφορά που αφορά την παρούσα σύμβαση συνεργασίας αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια 
των Αθηνών.



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 620ccc315b49dcae4b6b7808 στις 16/02/22 12:10
17

Δ. Η μη ενάσκηση από οποιοδήποτε μέρος των δικαιωμάτων του που προβλέπονται με την παρούσα, 
ακόμη και επανειλημμένως, δε σημαίνει σε καμία περίπτωση παραίτηση από αυτά.
Ε. Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας γίνεται μόνο εγγράφως.
ΣΤ. Ό,τι δεν ορίζεται αναλυτικά με την παρούσα, ρυθμίζεται από την κείμενη νομοθεσία περί 
εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων.
Αυτά αφού συμφωνήθηκαν, συντάχθηκε το παρόν σε τρία αντίγραφα, υπογράφτηκε από τα μέρη, 
έλαβε κάθε μέρος από ένα αντίγραφο και το τρίτο θα κατατεθεί στον Ε.Ο.ΑΝ.

Το Συλλογικό Σύστημα Για το Διαχειριστή
Δήμος Ιλίου

            
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
Η χρηματική εισφορά που θα καταβάλει ο Διαχειριστής στο Σύστημα  ορίζεται ως εξής: 
-για  απόβλητα κατεδάφισης (μπετά ,σοβά ,τούβλα ,κεραμίδια) …… ευρώ ανά τόνο,  πλέον ΦΠΑ.
-για σύμμεικτα απόβλητα , κατασκευών, κατεδαφίσεων, επισκευών και ανακαινίσεων ……… ευρώ ανά 
τόνο, πλέον ΦΠΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
  

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
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