
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 06/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ 

ΒΙΟ.ΚΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ"   
 

              ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (με Φ.Π.Α.) 9.548,00 € 
 

CPV:  90513700-3 «Υπηρεσίες μεταφοράς ιλύος» ,  
90513900-5 Υπηρεσίες διάθεσης ιλύος 

 
Κ.Α : 25-6277.003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

  



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 06/2021 
 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ 
ΙΛΥΟΣ ΒΙΟ.ΚΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  
Προϋπολογισμού: 9.548,00 € με ΦΠΑ 

 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 9.548,00 € με το ΦΠΑ ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, πρόκειται να 
αναθέσει την παροχή υπηρεσιών αναφορικά με την μεταφορά και τη διάθεση της παραγόμενης 
αφυδατωμένης ιλύος (λάσπης) από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της πόλης Αμφιλοχίας. 
 
 

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, τα συγκεκριμένα απόβλητα χαρακτηρίζονται ως εξής : 
ΕΚΑ 19 08 05 Λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυμάτων. 
Η διαχείριση των αποβλήτων πρέπει να είναι σύμφωνη με τις παρακάτω ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις: 

 Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/16.10.86) “Για την προστασία του περιβάλλοντος” ΚΥΑ 50910/2727 (ΦΕΚ 
Β΄1909/22.12.2003) Μετρα και Όροι για την Διαχειρηση Στερεων Αποβλήτων, Εθνικός και 
Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης. 

 Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13.02.2012) “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 Υ.ΠΕ.Κ.Α. 

 
Η παραγόμενη ιλύς σε ετήσια βάση κυμαίνεται μεταξύ 50 έως 60 τόνους και είναι ανάλογη με το οργανικό 
φορτίο που εισέρχεται στις εγκαταστάσεις. 
Η συγκέντρωση της ιλύος γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο ακριβώς δίπλα στις εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας λυμάτων και όπου από εκεί θα γίνεται η φόρτωσή της. Η φόρτωση της ιλύος θα 
πραγματοποιείται κάθε φορά από ένα σημείο και, ως εκ τούτου, αποτελεί ευθύνη του δήμου η συγκέντρωση 
της ιλύος στο συγκεκριμένο σημείο πριν πραγματοποιηθεί η φόρτωση. 
 
Η φόρτωση θα γίνεται με μηχάνημα του Δήμου σε φορτηγό του αναδόχου εφοδιασμένο με την κατάλληλη 
άδεια για μεταφορά αποβλήτων μη επικινδύνων και τουλάχιστον 6 τόνων ωφέλιμο  φορτίο. Συγκεκριμένα, η 
μεταφορά θα πραγματοποιείται με όχημα ανατροπής κατάλληλο για συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων 
αποβλήτων.  
Επισημαίνεται ότι η φόρτωση των αποβλήτων επί του φορτηγού οχήματος αποτελεί ευθύνη του δήμου 
Αμφιλοχίας. Ο δήμος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει τα κατάλληλα μέσα και τρόπο, ώστε η φόρτωση να 
πραγματοποιείται στο προαναφερθέν όχημα ανατροπής. 
Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ιλύς (λάσπη) που θα παραλαμβάνεται να μην είναι υδαρής, ώστε να 
μπορούν να μεταφερθεί με το συγκεκριμένο όχημα. 
 
Κατά την παραλαβή της ιλύος (λάσπη) θα λαμβάνει χώρα ζύγιση των οχημάτων σε κοινά αποδεκτή πλάστιγγα, 
και ακολούθως θα συμπληρώνονται τα σχετικά έντυπα παρακολούθησης αποβλήτων σύμφωνα με την 
Εγκύκλιο Υ.Π.Ε.Κ.Α. Αρ. Οικ. 129043 / 4345, 8-7-2011, τα οποία πιστοποιούν τη μεταβίβαση της κατοχής και 
της ευθύνης διαχείρισης των αποβλήτων στην αναθέτουσα εταιρεία. Τα έξοδα ζύγισης περιλαμβάνονται στην 
παρούσα προσφορά. 



 

 
Η ιλύς (λάσπη) θα μεταφερθεί σε αδειοδοτημένη μονάδα διάθεσης αποβλήτων με την οποία συνεργάζεται η 
εταιρεία, όπου και θα υποστεί τελική διάθεση. Μετά την παραλαβή της ιλύος (λάσπη) θα αποσταλεί προς το 
Δήμο Αμφιλοχίας πιστοποιητικό διάθεσης από τον αποδέκτη των αποβλήτων. 
 
Οι εταιρείες που θα συμμετέχουν θα πρέπει α) να διαθέτουν άδεια συλλογής-μεταφοράς μη επικίνδυνων 
αποβλήτων η οποία περιλαμβάνει τους κωδικούς Ε.Κ.Α. ενδιαφέροντος, προσκομίζοντας δε και 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος σε ισχύ για συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων, β) να είναι 
καταχωρημένες στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α) που τηρεί το ΥΠΕΝ. και γ) να συνεργάζονται με 
αδειοδοτημένο αποδέκτη για την τελική διάθεση των συγκεκριμένων αποβλήτων καταχωρημένο στο 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α), προσκομίζοντας δε επ’ αυτού επικυρωμένο ιδιωτικό συμφωνητικό 
συνεργασίας για την περιγραφόμενη εργασία ή ανάθεση 
 
Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και θα χρηματοδοτηθεί από 

ίδιους ανταποδοτικούς πόρους του Δήμου Αμφιλοχίας.  Ο χρόνος εκτέλεσης ορίζεται για διάστημα από 

την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως την 31/12/2022 

 
Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 7.700,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.848,00 ευρώ δηλαδή 

συνολικά 9.548,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 25-6277.003, του 

προϋπολογισμού του Δήμου Αμφιλοχίας ετών 2021 -2022. 
 

 
Αμφιλοχία   14/04/2021 

Συντάχθηκε 
 
 
 
 
 
 

Πολύζος Ευστάθιος 

Ελέγχθηκε  
Ο Προϊστάμενος 

Τμήματος Έργων & 
Συντήρησης Υποδομών 

 
 
 
 

Πατρινούδη Θεοδώρα 
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

     Αμφιλοχία   14/04/2021 
               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο  Δ/ΝΤΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 
 

ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                 

 
  



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 06/2021 
 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ 
ΙΛΥΟΣ ΒΙΟ.ΚΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  
Προϋπολογισμού: 9.548,00 € με ΦΠΑ 

 
 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ    

(tn.) 

ΤΙΜΗ              
(€/ tn.) 

ΚΟΣΤΟΣ         
(€) 

1 
Αφυδατωμένη 
λυματολάσπη (ιλύς) για το έτος 2021 

50 70,00 3.500,00 

2 
Αφυδατωμένη 
λυματολάσπη (ιλύς) για το έτος 2022 

60 70.00 4.200,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 7.700,00 € 

 Φ.Π.Α. (24%) 1.848,00 € 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.548,00 € 
 
 
 

Αμφιλοχία   14/04/2021 
Συντάχθηκε 

 
 
 
 
 
 

Πολύζος Ευστάθιος 

Ελέγχθηκε  
Ο Προϊστάμενος 

Τμήματος Έργων & 
Συντήρησης Υποδομών 

 
 
 
 

Πατρινούδη Θεοδώρα 
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

     Αμφιλοχία   14/04/2021 
               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο  Δ/ΝΤΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 
 

ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 06/2021 
 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ 
ΙΛΥΟΣ ΒΙΟ.ΚΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  
Προϋπολογισμού: 9.548,00,00 € με ΦΠΑ 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο συγγραφής 

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 9.548,00 € με το ΦΠΑ ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, πρόκειται να 
αναθέσει την παροχή υπηρεσιών αναφορικά με την μεταφορά και τη διάθεση της παραγόμενης 
αφυδατωμένης ιλύος (λάσπης) από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της πόλης Αμφιλοχίας. 
 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή επί του τιμολογίου προσφοράς 
 

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα  με  τις διατάξεις: 
α)  του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» κατά τα άρθρα 132, 326 
και 328  όπως ισχύει 
β) του άρθρου 209 (Προμήθειες – Υπηρεσίες – Μελετες) του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄ / 08-06-2006) 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει  
 
 

Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία  

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:  
α. Το τιμολόγιο μελέτης 
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  
γ. Τεχνική Έκθεση 
 

Άρθρο 4ο: Δικαιολογητικά συμμετοχής  

Μαζί με την προσφορά πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν και τα εξής δικαιολογητικά: 

1) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι: 

α) Να αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση για τους όρους του διαγωνισμού και τους αποδέχονται 
πλήρως. 

β) Συμφωνώ για τη δημοσίευση των στοιχείων μου όπου είναι απαραίτητο  και ο τρόπος 
επικοινωνίας μας θα είναι μέσω FAX  στον αριθμό…………... και  στο email:………………   

2) Τεχνική προσφορά (με το σύνολο των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων, πιστοποιήσεων  και 
εγγράφων κατά τα διαλαμβανόμενα στη τεχνική περιγραφή). 

3) Οικονομική προσφορά 
 

 

Άρθρο 5ο: Χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας 

Ο χρόνος εκτέλεσης ορίζεται για διάστημα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως την 
31/12/2022. 
 

Άρθρο 6ο: Σύμβαση  



 

Στον  ανάδοχο που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση. 
Ο Δήμος προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης σε διάστημα εντός 
δέκα ημερών (10) ημερών, από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 
 
Άρθρο 7ο: Υποχρεώσεις του αναδόχου 

Είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της υπηρεσίας και ευθύνεται για την 
ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της υπηρεσίας.  
 

Άρθρο 8ο: Υποχρεώσεις του εντολέα 

Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα 
για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας. 
 

Άρθρο 9ο: Ανωτέρα βία 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί 
έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσής του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια 
και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και 
απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή περιστάσεις για τις 
οποίες ο ανάδοχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, 
ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του αναδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία 
υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και 
τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω ανωτέρας βίας. 
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. 
 

Άρθρο 10ο: Αναθεώρηση τιμών 

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν 
σταθερές και αμετάβλητες. 
 
Άρθρο 11ο – Επίβλεψη παραλαβή και βεβαίωση καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας 
 
Η επίβλεψη της εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης θα γίνει από πρόσωπο που θα ορισθεί από τον 

Εργοδότη και θα κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο.  

Η παραλαβή και βεβαίωση καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας θα γίνεται από επιτροπή, η οποία θα ορισθεί με 

απόφαση του οργάνου του Εργοδότη και θα κοινοποιηθεί στον ανάδοχο  

Μπορεί να γίνει τμηματική παραλαβή εργασιών, μετά από αίτηση του Αναδόχου. 

 

Άρθρο 12ο: Τρόπος πληρωμής 

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών  η  αμοιβή  του  αναδόχου  καθορίζεται  σε  ευρώ για το 
σύνολο της μελέτης μειωμένο κατά την έκπτωση επί του ποσού αυτού όπως αναφέρεται στο 
ενδεικτικό τιμολόγιο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, για το διάστημα ισχύος της εντολής. Η 
καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού φορολογικού παραστατικού του 
αναδόχου και ανάλογα με την παράδοση των εργασιών. 
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο φόροι και βάρη. 
Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει 
σταθερή και αμετάβλητη καθ’όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 



 

 

Άρθρο 13ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, 
δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την 
ημέρα της δημοπρασίας. 
 

Άρθρο 14ο: Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. 

 
Αμφιλοχία   14/04/2021 

Συντάχθηκε 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 06/2021 
 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ 
ΙΛΥΟΣ ΒΙΟ.ΚΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  
Προϋπολογισμού: 9.548,00 € με ΦΠΑ 

 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Α/Α    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ    

(tn.) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ              

(€/ tn.) 

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ             

(€/ tn.) 
ΚΟΣΤΟΣ         (€) 

1 Αφυδατωμένη 
λυματολάσπη (ιλύς)  

110 70,00   

 ΣΥΝΟΛΟ   

 Φ.Π.Α. (24%)   

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   
 
 
 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
 
 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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