
 

                                                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                           

Αριθ. Αποφ. 48/2020  

  

  

Από το Πρακτικό της 11ης /2020 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Ερμιονίδας  
  

  

ΘΕΜΑ 1ο :«Σχετικά με την ανάθεση της υπηρεσίας «Διαχείριση υπολείμματος που 

προκύπτει από την επεξεργασία αποβλήτων συσκευασιών»  

   

  

Στο Κρανίδι, σήμερα την 31η Μαρτίου 2020 και ώρα 12.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα 

Κρανιδίου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Ερμιονίδας, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου, ύστερα από την 2685/27-03-2020 πρόσκληση της Προέδρου, που 

επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:   
  

  

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. Γκαμίλη - Σιάνα Ελένη (πρόεδρος)                

2. Μερτύρης Ιωσήφ                     

3. Τσαμαδός Ιωάννης   

4. Αντωνοπούλου Αντωνία 

5. Τσεγκής Γεώργιος 

6. Αντωνόπουλος Ιωάννης 

7. Λάμπρου Αναστάσιος  
 

   

   

Τα πρακτικά και η ηλεκτρονική αλληλογραφία της παρούσας συνεδρίασης τηρήθηκαν από 

την υπάλληλο του Δήμου Ερμιονίδας και γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, 

Πασχαλίδου Δήμητρα. 

  

 

Η Πρόεδρος ύστερα από διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

εισηγήθηκε το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, δίνοντας τον λόγο στον Πασιαλή Βασίλειο 

γεωπόνο Προϊστάμενο του Τμήματος Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας Καθαριότητας 

Ανακύκλωσης και Πρασίνου, ο οποίος υποστήριξε τα κάτωθι: 

 

Θέτω υπόψη σας 
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τον Ν. 3979/2011 ΦΕΚ138/Α΄/16-6-2011 και ιδιαιτέρως το άρθρο 61 παρ. 1, σύμφωνα με 

τον οποίο “Για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών 

αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και 

δημοτικών κτιρίων, ακολουθείται η διαδικασία για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων 

παροχής υπηρεσιών, που προβλέπεται στις διατάξεις του π.δ. 60/2007 (Α' 64), σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Κ.Δ.Κ.(Ν.3463/2006). Με 

αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη 

πλειοψηφία του συνόλου των μελών, τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων 

υπηρεσιών με ίδια μέσα του Δήμου και καθορίζονται, ιδίως, το αντικείμενο των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται” 

Επίσης, σας ενημερώνω ότι με τον Νόμο 4674/2020 ΦΕΚ53/Α΄/11-3-2020 που ψηφίστηκε 

πρόσφατα και ειδικότερα με το άρθρο 117 παρ.1 το προαναφερόμενο  άρθρο 61 παρ. 1 

του Ν.3979/2011 αντικαταστάθηκε ως ακολούθως: 

«1. Η Οικονομική Επιτροπή, μπορεί κατά την κρίση της, να αποφασίζει για τη σύναψη και 

ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) για την 

εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και 

ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, 

καθώς και συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, εφόσον οι σχετικές 

πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Με την ως άνω απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής καθορίζονται ιδίως το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η 

διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.» 

Η εισήγηση του θέματος αποδιδόμενη σε σχετική έκθεση, η οποία εστάλη σε όλα τα μέλη 

της Οικονομικής Επιτροπής, έχει ως εξής: 

Ο Δήμος Ερμιονίδας συμμετέχει στο πρόγραμμα Ανακύκλωσης Συσκευασιών της Ελληνικής 

Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ ΑΕ) (σύστημα ‘μπλε’ κάδου) και για το σκοπό 

αυτό έχει τοποθετήσει ξεχωριστούς κάδους για τη συλλογή και προσωρινή αποθήκευση 

αποβλήτων υλικών συσκευασίας (ΑΣΥΣ). Παλαιότερα,  η από 25-4-2013 σύμβαση για την 

εναλλακτική διαχείριση των ΑΣΥΣ, μεταξύ Δήμου Ερμιονίδας και ΕΕΑΑ ΑΕ προέβλεπε την 

μεταφορά τους από τον Δήμο Ερμιονίδας στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών 

(ΚΔΑΥ) της Τρίπολης. Η σύμβαση αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρίθμ. 1/2015 Απόφαση 

του ΔΣ του Δήμου Ερμιονίδας. Σύμφωνα με την τροποποίηση αυτή τα ΑΣΥΣ παραδίδονταν 

σε αδειοδοτημένο Σταθμό Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ), από όπου – 

κατόπιν μεταφόρτωσης – μεταφέρονταν προς διαχωρισμό και ανάκτηση υλικών στόχων στο 

ΚΔΑΥ της ECORAP A.E., στη θέση «Κοκορέτσα» ή «Μεσοράχη» της Τ.Κ. Μπολατίου του 

Δήμου Βέλου – Βόχας της Π.Ε. Κορινθίας. Στη συνέχεια η αρχική σύμβαση ανανεώθηκε με 

τις υπ’ αρ.: α) 1/2016, β) 7/2017, γ) 33/2018, δ) 248/2018 και ε) 274/2019, Αποφάσεις του 

ΔΣ του Δήμου Ερμιονίδας, διατηρώντας επακριβώς τους όρους της πρώτης τροποποίησης 

της αρχικής σύμβασης. Σημειώνεται ότι, η διαδικασία αποκομιδής των ΑΣΥΣ εκτελείται από 

δημοτικά απορριμματοφόρα, για το σύνολο των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του 

Δήμου Ερμιονίδας.  

Ο Δήμος Ερμιονίδας βάσει της υπ’ αρ. 1489/19-02-2020 Σύμβασης, έχει αναθέσει την 

εκτέλεση της Υπηρεσίας ‘Παραλαβή – Προσωρινή Εναπόθεση – Μεταφόρτωση & Μεταφορά 

Αποβλήτων Συσκευασιών’ σε ιδιώτη εργολάβο με σκοπό τη διάθεση προς επεξεργασία των 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4412%2F2016
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Αποβλήτων Υλικών Συσκευασίας (εφεξής ΑΣΥΣ) στο ΚΔΑΥ Κορινθίας, βάσει των όσων 

σχετικών αναφέρονται και στη σχετική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ερμιονίδας και του ΣΣΕΔ 

ΕΕΑΑ ΑΕ. 

Εν προκειμένω, σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή, κάθε ΟΤΑ Α’ Βαθμού που συμβάλλεται με 

το ΣΣΕΔ ΕΕΑΑ ΑΕ, υποχρεούται στην παραλαβή και περαιτέρω διαχείριση του υπολείμματος 

που παράγεται κατόπιν υλοποίησης των εργασιών μηχανικού διαχωρισμού – χειροδιαλογής 

των ΑΣΥΣ σε ΚΔΑΥ, η οποία και γίνεται στο εκάστοτε συμβαλλόμενο – υποδεικνυόμενο από 

την ΕΕΑΑ ΑΕ – ΚΔΑΥ. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Ερμιονίδας, ως υπόχρεος παραλαβής και 

περαιτέρω διαχείρισης του υπολείμματος επεξεργασίας ΑΣΥΣ, καλείται να διαμορφώσει και 

να εξετάσει κάθε διαθέσιμη λύση με γνώμονα την κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση του 

σχετικού κόστους διαχείρισης 250tn υπολείμματος επεξεργασίας ΑΣΥΣ. Σημειώνεται ότι, οι 

διαθέσιμες εναλλακτικές επιλογές περαιτέρω διαχείρισης του υπολείμματος ΑΣΥΣ αφορούν 

στο προσωρινό στάδιο διαχείρισης δεδομένου ότι, έως σήμερα, δεν έχουν εκκινήσει οι 

διαδικασίες κατασκευής ούτε Σταθμού Μεταβατικής Διαχείρισης (ΣΜΔ) και κατ’ επέκταση, 

ούτε του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας 

(στην οποία υπάγεται ο Δήμος Ερμιονίδας) και οι οποίες προβλέπονται από τον οικείο 

ΠΕΣΔΑ στο πλαίσιο του έργου ‘Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων 

Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ’.  

Ως εκ τούτου, καθίσταται σαφές ότι, ο Δήμος Ερμιονίδας δεν δύναται να μεταφέρει τις εν 

λόγω ποσότητες προς τελική διάθεση στον εν λόγω ΣΜΔ ή/και ΧΥΤΥ καθώς αυτοί δεν έχουν 

κατασκευαστεί. Επιπλέον, ο μοναδικός – εν λειτουργία – ΧΥΤΑ εντός της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, ο οποίος και αφορά στο ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου, δεν δύναται να παραλάβει τις 

εν λόγω ποσότητες δεδομένου ότι, εξυπηρετεί αποκλειστικά το Δήμο Ξυλοκάστρου – 

Εβρωστίνης. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι εναλλακτικές λύσεις που εξετάζονται με κριτήριο επιλογής το ελάχιστο 

κόστος διαχείρισης ποσότητας 250tn υπολείμματος, περιλαμβάνουν: 

1. Παραλαβή 250tn υπολείμματος από το ΚΔΑΥ Κορινθίας και μεταφορά του εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου Ερμιονίδας προς προσωρινή αποθήκευση. 

2. Διαπεριφερειακή μεταφορά 250tn υπολείμματος από το Δήμο Ερμιονίδας με σκοπό 
την τελική διάθεση αυτού στο ΧΥΤΑ Φυλής. 

3. Διαπεριφερειακή μεταφορά 250tn υπολείμματος από ιδιώτη μεταφορέα με σκοπό 
την τελική διάθεση αυτού στο ΧΥΤΑ Φυλής. 

4. Διαπεριφερειακή μεταφορά 250tn υπολείμματος από ιδιώτη μεταφορέα σε 
κατάλληλα αδειοδοτημένη εγκατάσταση προκειμένου να αξιοποιηθεί ως μέσο 
ενεργειακής ανάκτησης (π.χ. σε τσιμεντοβιομηχανία). 

5. Διαχείριση 250tn υπολείμματος ύστερα από ανάκτηση και αξιοποίηση υλικών που 
περιέχονται σε αυτό, με τελικό στόχο την ανακύκλωση μέσω της κατά το δυνατόν 
μεγαλύτερης μείωσης της ποσότητας υπολείμματος προς τελική διάθεση.  
 

Αναλυτικότερα δε κατά περίπτωση έχουμε: 

1.Παραλαβή 250tn υπολείμματος από το ΚΔΑΥ Κορινθίας και μεταφορά του εντός των 

διοικητικών ορίων του Δήμου Ερμιονίδας προς προσωρινή αποθήκευση: 
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Η εν λόγω λύση δεν δύναται να υλοποιηθεί καθώς, ο Δήμος Ερμιονίδας δεν διαθέτει εντός 

των διοικητικών του ορίων κατάλληλα αδειοδοτημένη εγκατάσταση για την παραλαβή και 

προσωρινή αποθήκευση του υπολείμματος ΑΣΥΣ, ενώ επιπρόσθετα, μια τέτοια 

εγκατάσταση δεν προβλέπεται από τον πλέον πρόσφατο, κυρωμένο και οικείο ΠΕΣΔΑ. 

Επιπλέον, ο Δήμος Ερμιονίδας δεν διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό ο οποίος απαιτείται 

και αφορά σε όχημα μεταφόρτωσης με συρμό.  

 

2.Διαπεριφερειακή μεταφορά 250tn υπολείμματος από το Δήμο Ερμιονίδας με σκοπό την 

τελική διάθεση αυτού στο ΧΥΤΑ Φυλής: 

Η εν λόγω λύση αφορά σε παραλαβή του υπολείμματος επεξεργασίας ΑΣΥΣ από το ΚΔΑΥ 

Κορινθίας και μεταφορά των αντίστοιχων ποσοτήτων προς το ΧΥΤΑ Φυλής με σκοπό την 

τελική διάθεση.  

Η υλοποίησή της προϋποθέτει διαπεριφερειακή μεταφορά του υπολείμματος ΑΣΥΣ, η οποία 

δε δύναται να γίνει από δημοτικό όχημα καθώς η διαχείριση του υπολείμματος 

επεξεργασίας ΑΣΥΣ δεν σχετίζεται με ύπαρξη χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων 

(ΧΑΔΑ) εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ερμιονίδας, για τον οποίο και απαιτείται η 

άμεση παύση λειτουργίας αυτού.  

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Άρθρου 10 της ΚΥΑ 

Η.Π.50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β’/22-12-2003), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 

παράγραφο 5 του Άρθρου 57 του Νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α’/13-02-2012) και την 

αντικατάσταση αυτής με την παράγραφο 7 του Άρθρου 84 του Νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 

270/Α’/24-12-2014), η διαπεριφερειακή μεταφορά αστικών ρευμάτων αποβλήτων από 

δημοτικά απορριμματοφόρα προϋποθέτει έκδοση απόφασης από το Γενικό Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων και 

επιπλέον, απαιτείται η συσχέτισή αυτής με την άμεση παύση λειτουργίας ΧΑΔΑ. Στο πλαίσιο 

αυτό, δεν συντρέχουν οι ως άνω προϋποθέσεις έκδοσης τέτοιας απόφασης καθώς η 

διαχείριση του υπολείμματος ΑΣΥΣ δεν σχετίζεται με εν λειτουργία ΧΑΔΑ (σημειώνεται ότι, 

οι καταγεγραμμένοι ΧΑΔΑ εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ερμιονίδας έχουν 

πλήρως αποκατασταθεί). 

 

3.Διαπεριφερειακή μεταφορά 250tn υπολείμματος από ιδιώτη μεταφορέα με σκοπό την 

τελική διάθεση αυτού στο ΧΥΤΑ Φυλής: 

Δεδομένου ότι, ο Δήμος Ερμιονίδας δε δύναται να μεταφέρει το υπόλειμμα επεξεργασίας 

ΑΣΥΣ εκτός των διοικητικών του ορίων (πλέον του γεγονότος ότι δεν διαθέτει κατάλληλο 

όχημα μεταφοράς για το σκοπό αυτό), ενδεχόμενη μεταφορά του υπολείμματος προς 

τελική διάθεση στο ΧΥΤΑ Φυλής θα μπορούσε να γίνει μόνο από ιδιώτη μεταφορέα, 

κατάλληλα συμβαλλόμενο με το Δήμο Ερμιονίδας κατόπιν διενέργειας σχετικής 

διαγωνιστικής διαδικασίας. 
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Στην περίπτωση αυτή, εξετάζεται το κόστος διαχείρισης, στο οποίο περιλαμβάνεται το 

κόστος μεταφοράς από τις εγκαταστάσεις του ΚΔΑΥ Κορινθίας προς το ΧΥΤΑ Φυλής και το 

κόστος διάθεσης (τέλος εισόδου ή τιμή ‘πόρτας’ – ‘gate fee’) στο ΧΥΤΑ Φυλής. 

Αναφορικά με το κόστος μεταφοράς, λαμβάνοντας υπόψη τη χιλιομετρική απόσταση μεταξύ 

του ΚΔΑΥ Κορινθίας και του ΧΥΤΑ Φυλής (περίπου 95km) και με βάση αντίστοιχους 

προϋπολογισμούς που αφορούν σε μεταφορά αποβλήτων, από προηγούμενες 

διαγωνιστικές διαδικασίες που διακηρύχθηκαν από το Δήμο Ερμιονίδας, το σχετικό κόστος 

μεταφοράς εκτιμάται ότι, θα ανέλθει σε 15€/tn πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 

Παράλληλα, ως προς το κόστος διάθεσης στο ΧΥΤΑ Φυλής, αυτό προσδιορίζεται από την 

πρόσφατη Απόφαση 04/2018 του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του Ειδικού Διαβαθμιδικού 

Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) (Απόφαση ΔΣ ΕΔΣΝΑ 04/29-05-2018 (ΑΔΑ: 7ΜΓΑΟΡ05-

ΨΒ9)) με θέμα: Αλλαγή τιμολογιακής πολιτικής εισερχομένων στο ΧΥΤΑ από Ιδιωτικές 

Εταιρείες, όπου, προκειμένου για ιδιώτες μεταφορείς, τροποποιεί την τιμολογιακή πολιτική 

των εισερχομένων στο ΧΥΤΑ αποβλήτων από ιδιωτικές εταιρείες, από 60 €/tn σε 80 €/tn 

πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 

Ως εκ τούτου, η εν λόγω λύση διαχείρισης του υπολείμματος είναι εφικτή με 

προϋπολογιζόμενο κόστος 95€/tn πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 

 

4.Διαπεριφερειακή μεταφορά 250tn υπολείμματος από ιδιώτη μεταφορέα σε κατάλληλα 

αδειοδοτημένη εγκατάσταση προκειμένου να αξιοποιηθεί ως μέσο ενεργειακής 

ανάκτησης: 

Aπαραίτητη προϋπόθεση για την διάθεση του υπολείμματος σε τσιμεντοβιομηχανία με 

σκοπό την ανάκτηση ενέργειας, είναι η προηγούμενη επεξεργασία αυτού, προκειμένου να 

πληρούνται οι όροι και οι προδιαγραφές που τίθενται στο Άρθρο 6 της ΚΥΑ 

οικ.56366/4351/2014 (ΦΕΚ 3339/Β’/2014) όπου, αναφέρονται τα απαιτούμενα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των απορριμματογενών ανακτώμενων στερεών καυσίμων (RDF/SRF). Για 

την περίπτωση που εξετάζεται και δεδομένου ότι, εκτός του τέλους εισόδου στην 

τσιμεντοβιομηχανία, απαιτείται η μετατροπή του υπολείμματος σε απορριμματογενές 

καύσιμο, τουλάχιστον Κλάσης 3, η σχετική δαπάνη εκτιμάται σε  > 55€/tn πλέον ΦΠΑ 24%. 

Επιπλέον, όπως αναφέρεται στο κείμενο της υπ’ αρ. 65/2015 Απόφασης της Επιτροπής 

Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 1298/Β’/13-04-2017), περί προσδιορισμού του τέλους εισόδου RDF ως 

μέσου ενεργειακής ανάκτησης σε τσιμεντοβιομηχανία, οι επιχειρήσεις ενεργειακής 

ανάκτησης κατά κανόνα εισπράττουν το καλούμενο τέλος εισόδου (gate fee) για την 

υπηρεσία ενεργειακής ανάκτησης που παρέχουν στους κατόχους αποβλήτων, το ύψος του 

οποίου εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την ποιότητα και τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά 

του εναλλακτικού καυσίμου. Προκειμένου για μέσης ποιότητας RDF, το κόστος διάθεσης 

(τέλος εισόδου σε τσιμεντοβιομηχανία) εκτιμάται σε 22€/tn. 

Ως εκ τούτου, η εν λόγω λύση διαχείρισης του υπολείμματος είναι εφικτή με 

προϋπολογιζόμενο κόστος μεγαλύτερο από 90€/tn πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ καθώς, 
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στα προαναφερόμενα κόστη (τέλος εισόδου και το κόστος μετατροπής του υπολείμματος 

σε RDF, προκειμένου να είναι αποδεκτό ως εναλλακτικό καύσιμο) πρέπει να προστεθεί 

και το κόστος μεταφοράς. 

 

5. Διαχείριση 250tn υπολείμματος ύστερα από ανάκτηση και αξιοποίηση υλικών που 

περιέχονται σε αυτό, με τελικό στόχο την ανακύκλωση μέσω της κατά το δυνατόν 

μεγαλύτερης μείωσης της ποσότητας υπολείμματος προς τελική διάθεση. 

Ο Δήμος Ερμιονίδας, στο πλαίσιο εξεύρεσης της πλέον συμφέρουσας οικονομικά και 

περιβαλλοντικά λύσης ως προς τη διαχείριση 250tn υπολείμματος από την επεξεργασία 

ΑΣΥΣ, έχει διερευνήσει κάθε δυνατή λύση διαχείρισης του υπολείμματος στις οποίες 

συνυπολογίζεται και η δαπάνη μεταφοράς του υπολείμματος (κατά το βαθμό που αυτή 

απαιτηθεί).  

Συγκεκριμένα, οι εν λόγω προτεινόμενες λύσεις επικεντρώνονται στην περαιτέρω ανάκτηση 

και αξιοποίηση υλικών που περιέχονται στο υπόλειμμα με τελικό στόχο την ανακύκλωση 

μέσω της κατά το δυνατόν μεγαλύτερης μείωσης της ποσότητας υπολείμματος προς τελική 

διάθεση. Προσφάτως, αντίστοιχες προτάσεις εναλλακτικής διαχείρισης του υπολείμματος 

εφαρμόζονται και από τον ΕΔΣΝΑ, κατά τα αναφερόμενα στην υπ’ αρ. Απόφαση 70/2019 

του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής 

(ΕΔΣΝΑ) (Απόφαση ΔΣ ΕΔΣΝΑ 70/20-02-2019 (ΑΔΑ: Ψ4ΟΨΟΡ05-ΧΗ8)) με θέμα: Λήψη 

απόφασης για ενέργειες του ΕΔΣΝΑ με στόχο τη μείωση του υπολείμματος των ΚΔΑΥ.  

Ως εκ τούτου, η εν λόγω λύση διαχείρισης 250tn υπολείμματος είναι εφικτή με 

προϋπολογιζόμενο κόστος το οποίο ανέρχεται σε 80€/tn πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 

Στο κόστος αυτό εμπεριέχεται και η δαπάνη μεταφοράς του υπολείμματος. 

Ακολουθούν σε  μορφή πίνακα οι εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης του υπολείμματος από 

επεξεργασία ΑΣΥΣ, οι οποίες εξετάστηκαν και κοστολογήθηκαν. 

 

 

Εναλλακτικές Λύσεις Διαχείρισης 250tn Υπολείμματος 

Επεξεργασίας Αποβλήτων Υλικών Συσκευασίας 

Προϋπολογιζόμενη 

Δαπάνη Διαχείρισης 

(σε €/tn) πλέον ΦΠΑ 

Παραλαβή 250tn υπολείμματος από το ΚΔΑΥ Κορινθίας και 

μεταφορά του εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 

Ερμιονίδας προς προσωρινή αποθήκευση 

Αδυναμία Υλοποίησης 

λόγω προβλέψεων 

οικείου ΠΕΣΔΑ 

Διαπεριφερειακή μεταφορά 250tn υπολείμματος από το Δήμο 

Ερμιονίδας με σκοπό την τελική διάθεση αυτού στο  

ΧΥΤΑ Φυλής 

Αδυναμία Υλοποίησης 

λόγω μη νομιμοποίησης 

Δήμου 

Διαπεριφερειακή μεταφορά 250tn υπολείμματος από ιδιώτη 

μεταφορέα με σκοπό την τελική διάθεση αυτού στο ΧΥΤΑ 

Φυλής 

95,00 

ΑΔΑ: 6ΣΩΔΩΡΡ-ΕΔΤ



 

Εναλλακτικές Λύσεις Διαχείρισης 250tn Υπολείμματος 

Επεξεργασίας Αποβλήτων Υλικών Συσκευασίας 

Προϋπολογιζόμενη 

Δαπάνη Διαχείρισης 

(σε €/tn) πλέον ΦΠΑ 

Διαπεριφερειακή μεταφορά 250tn υπολείμματος από ιδιώτη 

μεταφορέα σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εγκατάσταση 

προκειμένου να αξιοποιηθεί ως μέσο ενεργειακής ανάκτησης 

> 90,00 

Διαχείριση 250tn υπολείμματος ύστερα από ανάκτηση και 

αξιοποίηση υλικών που περιέχονται σε αυτό, με τελικό στόχο 

την ανακύκλωση μέσω της κατά το δυνατόν μεγαλύτερης 

μείωσης της ποσότητας υπολείμματος προς τελική διάθεση  

80,00 

 

 

Από την μελέτη των παραπάνω καθίσταται σαφές ότι η διαχείριση 250tn υπολείμματος 

ύστερα από ανάκτηση και αξιοποίηση υλικών που περιέχονται σε αυτό, με τελικό στόχο 

την ανακύκλωση μέσω της κατά το δυνατόν μεγαλύτερης μείωσης της ποσότητας 

υπολείμματος προς τελική διάθεση ή άλλη μορφή διαχείρισης, είναι η πλέον 

οικονομικότερη και περιβαλλοντικά ορθή. 

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι: 

 Οι ακριβείς παραγόμενες ποσότητες υπολείμματος, ως ποσοστό των εισερχόμενων 
προς επεξεργασία Α.ΣΥΣ. στο Κ.Δ.Α.Υ. Κορινθίας, κατά τη διαδικασία χειροδιαλογής – 
μηχανικού διαχωρισμού, αποτελούν αντικείμενο περιοδικών δειγματοληπτικών 
ελέγχων κλιμακίου της ΕΕΑΑ ΑΕ. 

 Το προσωπικό του Τμήματος Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου Ερμιονίδας δεν 
μπορεί με δικά του μέσα να διαχειριστεί το υπόλειμμα, διότι δεν διαθέτει:  

 τον απαιτούμενο εξοπλισμό (φορτηγά αυτοκίνητα, ειδικές πρέσες – διατάξεις 
δεματοποίησης κ.λπ.), στην περίπτωση που επιλεγεί εναλλακτική λύση, η 
οποία προϋποθέτει την μεταφορά του υπολείμματος προς αδειοδοτημένες 
μονάδες καθώς και την απαιτούμενη για την μεταφορά αδειοδότηση,  

 τις απαιτούμενες αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή προσωρινής 
αποθήκευσης όπως π.χ. εγκατάσταση κομποστοποίησης όπου κάλλιστα θα 
μπορούσε να μειωθεί η ποσότητα του παραγόμενου υπολείμματος,    

 το απαιτούμενο προσωπικό αφού μόλις και μετά βίας καλύπτονται οι 
ημερήσιες ανάγκες της αποκομιδής (κατά τους θερινούς μήνες κρίνεται 
απαραίτητη η συνδρομή ιδιώτη εργολάβου ώστε να καλυφτούν οι αυξημένες 
απαιτήσεις αποκομιδής). 

κρίνεται απαραίτητο η διαχείριση 250tn υπολείμματος να συντελεστεί μέσω ιδιώτη 

παρόχου της σχετικής Υπηρεσίας ο οποίος θα πρέπει να είναι αδειοδοτημένος και να 

δύναται να πράττει τούτο, είτε αυτοτελώς, είτε μέσω συμβάσεων συνεργασίας εν ισχύ με 

κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες. Ο πάροχος αυτός θα πρέπει να επιλέξει είτε μία εκ 

των παραπάνω αναγραφομένων εναλλακτικών τεχνολογικών λύσεων διαχείρισης του 

υπολείμματος, είτε συνδυασμό αυτών με προϋπολογιζόμενη δαπάνη διαχείριση που δεν θα 
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υπερβαίνει τα 80€/tn πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Προς τούτο ο πάροχος της Υπηρεσίας 

του υπολείμματος θα πρέπει να διαθέτει: 

 άδεια διαχείρισης στην οποία να αναγράφεται ο κατάλληλος κωδικός 
διαχειριζομένου αποβλήτου ανάλογα με την επιλεγόμενη διαδικασία, σύμφωνα με 
την κωδικοποίηση κατά Ε.Κ.Α. (Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων) και ειδικότερα, να 
διαθέτει κατάλληλη άδεια για διαχείριση του Κωδικού κατά ΕΚΑ αποβλήτου που 
προσδιορίζεται ως 19 12 12: ‘άλλα απόβλητα (περιλαμβανομένων μειγμάτων υλικών) 
από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 
σημείο 19 12 11*’ (*: επικίνδυνη εκδοχή κατοπτρικού ζεύγους).  

Επίσης στην περίπτωση που επιλεγεί συνδυασμός εναλλακτικών μεθόδων όπου 

υπεισέρχεται και η μεταφορά και τελική διάθεση του υπολείμματος, τότε ο ιδιώτης πάροχος 

θα πρέπει να διαθέτει:  

 τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την μεταφόρτωση και την μεταφορά,  

 τις κατά νόμο απαιτούμενες άδειες σύμφωνα με την ΚΥΑ 
50910/2727/2003(ΦΕΚ1909/Β/22-12-2003) προκειμένου για συλλογή – μεταφορά 
αποβλήτων με Κωδικό ΕΚΑ 19 12 12 με γεωγραφική εμβέλεια τις Περιφέρειες 
Πελοποννήσου και Αττικής 

 Σύμβαση ή βεβαίωση πρόθεσης συνεργασίας με τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο 
Νομού Αττικής (ΕΣΔΝΑ) προκειμένου για τελική διάθεση υπολείμματος στο ΧΥΤΑ 
Φυλής, λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την αρχή της εγγύτητας η εν λόγω 
εγκατάσταση αποτελεί τον πλησιέστερο ΧΥΤΑ στο ΚΔΑΥ Κορινθίας, ο οποίος 
ταυτόχρονα δύναται να παραλάβει ποσότητες υπολείμματος από ιδιώτες μεταφορείς. 
Στην περίπτωση που επιλεγεί άλλη αδειοδοτημένη εγκατάσταση (πλην του ΧΥΤΑ 
Φυλής) για την διαχείριση του τμήματος του υπολείμματος που θα παραμείνει 
ύστερα από την ανωτέρω διαδικασία απαιτείται:  

1) Άδεια συλλογής – μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων με γεωγραφική εμβέλεια την 

Περιφέρεια προορισμού του τμήματος υπολείμματος που απομένει, προκειμένου για 

συλλογή – μεταφορά του Κωδικού κατά ΕΚΑ αποβλήτου που προσδιορίζεται ως 19 12 12 

και 

2) Σύμβαση ή βεβαίωση πρόθεσης συνεργασίας την εν λόγω αδειοδοτημένη εγκατάσταση 

συνοδευόμενη από την αντίστοιχη άδεια της εν λόγω εγκατάστασης.   

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και επιπλέον, ως προς το ύψος της προϋπολογιζόμενης 

δαπάνης και σε σχέση με την ποσότητα υπολείμματος προς περαιτέρω διαχείριση, η 

ανάθεση της Υπηρεσίας ‘Διαχείριση του παραγόμενου υπολείμματος από την επεξεργασία 

προ-διαλεγμένων αποβλήτων υλικών συσκευασίας’ δύναται να εκτελεστεί κατόπιν 

απευθείας ανάθεσης από το Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτωση 38 της 
παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016 και ισχύει, 

 της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08, 

 των διατάξεων του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116,118,120. 

 του Νόμου 4674/2020 ΦΕΚ53/Α΄/11-3-2020  και ειδικότερα του άρθρου 117 παρ.1 
αυτού, με το οποίο τροποποιήθηκε  το  Άρθρο 61 του Ν. 3979/2011(ΦΕΚ Α΄138), 
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 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 114218/1997 (ΦΕΚ Β’1016) «Κατάρτιση πλαισίου 
προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων». 

 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 50910/2727/22-12-2003 (ΦΕΚ 1909) ‘Μέτρα και 
όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, Εθνικός και Περιφερειακός 
Σχεδιασμός’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Είδος Παρεχόμενης 

Υπηρεσίας 

Τιμή ανά Τόνο 

(σε €/tn) προ 

ΦΠΑ 

Τόνοι 
Προϋπολογισμός 

 (σε €) 

Διαχείριση του 

παραγόμενου 

υπολείμματος από την 

επεξεργασία προ-

διαλεγμένων αποβλήτων 

υλικών συσκευασίας 

(ΑΣΥΣ) 

80,00 250 20.000,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ 20.000,00 

ΦΠΑ (24%)   4.800,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24.800,00 

 

Η δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει τον ΚΑ: 20-6162.007 του  Προϋπολογισμού Εξόδων 

του τρέχοντος έτους. 

Δεδομένου ότι μέχρι 12/3/2020 το αποθηκευμένο υπόλειμμα, που τηρείται για λογαριασμό 

του Δήμου Ερμιονίδας, ανέρχεται σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της ΕΕΑΑ ΑΕ σε 116 

τόνους, η υπηρεσία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός ενδεικτικού χρονικού διαστήματος 

περίπου 3 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Στην ποσότητα των 250 τόνων 

υπολείμματος εμπεριέχεται η προαναφερόμενη ποσότητα των 116 τόνων. Σε κάθε 

περίπτωση η εργασία θα ολοκληρωθεί μόλις συντελεστεί η διαδικασία περαιτέρω 

διαχείρισης ολόκληρης της ποσότητας των 250 τόνων υπολείμματος.  

 

 

Η Ο.Ε έπειτα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη: 

 

 Την εισήγηση της προέδρου 

 Τις διατάξεις των άρθρων 72 & 75 του Ν. 3852/2010 

 Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 4625/2019 

 Το άρθρο 10 παρ. 1 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

 Την εισήγηση του Πασιαλή Βασίλειου γεωπόνου Προϊστάμενου του Τμήματος 

Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου 

 Την υπ’ αρ. 21/2020 Τεχνική Μελέτη  

 Τον Νόμο 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως τα άρθρα 116, 118 

και 120  

 Τον Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει  

ΑΔΑ: 6ΣΩΔΩΡΡ-ΕΔΤ



 

 Το άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτωση 38 της παρ. 
1 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016 και ισχύει 

 Τον Νόμο 4674/2020 ΦΕΚ53/Α΄/11-3-2020 και ειδικότερα με το άρθρο 117 παρ.1, 

με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 61 παρ. 1 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ Α΄138), 

  Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/22-12-2003 (ΦΕΚ 1909) ‘Μέτρα και όροι 
για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός’, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

α. Με δεδομένη την αδυναμία του Δήμου Ερμιονίδας να διαχειρισθεί με ίδια μέσα το 

παραγόμενο υπόλειμμα από την επεξεργασία προ-διαλεγμένων ρευμάτων 

αποβλήτων συσκευασιών (Α.ΣΥΣ.), εγκρίνει την  υλοποίηση της προαναφερόμενης 

υπηρεσίας από ιδιώτη εργολάβο, όπως αυτή περιγράφεται στο σκεπτικό της 

παρούσης και στην «Τεχνική – Αιτιολογική Έκθεση-Προϋπολογισμό» του Τμήματος 

Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας – Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης 

Πρασίνου του Δήμου Ερμιονίδας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσης.  

β. Η απόφαση να διαβιβασθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής 

Ελλάδος και Ιονίου για έλεγχο νομιμότητας. 

 

Μειοψηφούντος του κου Λάμπρου Αναστασίου, ο οποίος  δήλωσε ότι «θα ψηφίσω κατά με 

το σκεπτικό: με καλύπτει η εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία προτείνει την οικονομικότερη 

επιλογή, αλλά έχω σοβαρές επιφυλάξεις για τον τρόπο διαχείρισης του υπολείμματος που 

ακολουθήθηκε κατά το παρελθόν και πρόκειται να συνεχιστεί και στο μέλλον.» 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 48/2020.  

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως  
  

  

  

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

Γκαμίλη – Σιάνα Ελένη  

ΤΑ   ΜΕΛΗ  

1. Μερτύρης Ιωσήφ                     

2. Τσαμαδός Ιωάννης   

3. Αντωνοπούλου Αντωνία 

4. Τσεγκής Γεώργιος 

5. Αντωνόπουλος Ιωάννης  

6. Λάμπρου Αναστάσιος  
  

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΓΚΑΜΙΛΗ - ΣΙΑΝΑ ΕΛΕΝΗ  
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ΤΕΧΝΙΚΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Ο Δήμος Ερμιονίδας συμμετέχει στο πρόγραμμα Ανακύκλωσης Συσκευασιών της Ελληνικής 

Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ ΑΕ) (σύστημα ‘μπλε’ κάδου) και για το σκοπό 

αυτό έχει τοποθετήσει ξεχωριστούς κάδους για τη συλλογή και προσωρινή αποθήκευση 

αποβλήτων υλικών συσκευασίας (ΑΣΥΣ). Παλαιότερα,  η από 25-4-2013 σύμβαση για την 

εναλλακτική διαχείριση των ΑΣΥΣ, μεταξύ Δήμου Ερμιονίδας και ΕΕΑΑ ΑΕ προέβλεπε την 

μεταφορά τους από τον Δήμο Ερμιονίδας στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών 

(ΚΔΑΥ) της Τρίπολης. Η σύμβαση αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρίθμ. 1/2015 Απόφαση 

του ΔΣ του Δήμου Ερμιονίδας. Σύμφωνα με την τροποποίηση αυτή τα ΑΣΥΣ παραδίδονταν 

σε αδειοδοτημένο Σταθμό Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ), από όπου – 

κατόπιν μεταφόρτωσης – μεταφέρονταν προς διαχωρισμό και ανάκτηση υλικών στόχων στο 

ΚΔΑΥ της ECORAP A.E., στη θέση «Κοκορέτσα» ή «Μεσοράχη» της Τ.Κ. Μπολατίου του 

Δήμου Βέλου – Βόχας της Π.Ε. Κορινθίας. Στη συνέχεια η αρχική σύμβαση ανανεώθηκε με 

τις υπ’ αρ.: α) 1/2016, β) 7/2017, γ) 33/2018, δ) 248/2018 και ε) 274/2019, Αποφάσεις του 

ΔΣ του Δήμου Ερμιονίδας, διατηρώντας επακριβώς τους όρους της πρώτης τροποποίησης 

της αρχικής σύμβασης. Σημειώνεται ότι, η διαδικασία αποκομιδής των ΑΣΥΣ εκτελείται από 

δημοτικά απορριμματοφόρα, για το σύνολο των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του 

Δήμου Ερμιονίδας.  

Ο Δήμος Ερμιονίδας βάσει της υπ’ αρ. 1489/19-02-2020 Σύμβασης, έχει αναθέσει την 

εκτέλεση της Υπηρεσίας ‘Παραλαβή – Προσωρινή Εναπόθεση – Μεταφόρτωση & Μεταφορά 

Αποβλήτων Συσκευασιών’ σε ιδιώτη εργολάβο με σκοπό τη διάθεση προς επεξεργασία των 

Αποβλήτων Υλικών Συσκευασίας (εφεξής ΑΣΥΣ) στο ΚΔΑΥ Κορινθίας, βάσει των όσων 

σχετικών αναφέρονται και στη σχετική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ερμιονίδας και του ΣΣΕΔ 

ΕΕΑΑ ΑΕ. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 

Τμήμα Περιβάλλοντος & Πρασίνου 

Ταχ.Δ/νση :Μ. Μερκούρη 11 

Τ.Κ.:21300 Κρανίδι 

Πληροφορίες: Β. Πασιαλής 

τηλ.:2754360002 

fax: 2754023667 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ: 

«Διαχείριση του Παραγόμενου 

Υπολείμματος από την Επεξεργασία 

Προ-Διαλεγμένων Αποβλήτων Υλικών 

Συσκευασίας» 

       ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 21/2020 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

  20.000,00 € προ ΦΠΑ 

(24.800,00 ευρώ με ΦΠΑ) 
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Εν προκειμένω, σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή, κάθε ΟΤΑ Α’ Βαθμού που συμβάλλεται με 

το ΣΣΕΔ ΕΕΑΑ ΑΕ, υποχρεούται στην παραλαβή και περαιτέρω διαχείριση του υπολείμματος 

που παράγεται κατόπιν υλοποίησης των εργασιών μηχανικού διαχωρισμού – χειροδιαλογής 

των ΑΣΥΣ σε ΚΔΑΥ, η οποία και γίνεται στο εκάστοτε συμβαλλόμενο – υποδεικνυόμενο από 

την ΕΕΑΑ ΑΕ – ΚΔΑΥ. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Ερμιονίδας, ως υπόχρεος παραλαβής και 

περαιτέρω διαχείρισης του υπολείμματος επεξεργασίας ΑΣΥΣ, καλείται να διαμορφώσει και 

να εξετάσει κάθε διαθέσιμη λύση με γνώμονα την κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση του 

σχετικού κόστους διαχείρισης 250tn υπολείμματος επεξεργασίας ΑΣΥΣ. Σημειώνεται ότι, οι 

διαθέσιμες εναλλακτικές επιλογές περαιτέρω διαχείρισης του υπολείμματος ΑΣΥΣ αφορούν 

στο προσωρινό στάδιο διαχείρισης δεδομένου ότι, έως σήμερα, δεν έχουν εκκινήσει οι 

διαδικασίες κατασκευής ούτε Σταθμού Μεταβατικής Διαχείρισης (ΣΜΔ) και κατ’ επέκταση, 

ούτε του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας 

(στην οποία υπάγεται ο Δήμος Ερμιονίδας) και οι οποίες προβλέπονται από τον οικείο 

ΠΕΣΔΑ στο πλαίσιο του έργου ‘Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων 

Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ’.  

Ως εκ τούτου, καθίσταται σαφές ότι, ο Δήμος Ερμιονίδας δεν δύναται να μεταφέρει τις εν 

λόγω ποσότητες προς τελική διάθεση στον εν λόγω ΣΜΔ ή/και ΧΥΤΥ καθώς αυτοί δεν έχουν 

κατασκευαστεί. Επιπλέον, ο μοναδικός – εν λειτουργία – ΧΥΤΑ εντός της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, ο οποίος και αφορά στο ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου, δεν δύναται να παραλάβει τις 

εν λόγω ποσότητες δεδομένου ότι, εξυπηρετεί αποκλειστικά το Δήμο Ξυλοκάστρου – 

Εβρωστίνης. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι εναλλακτικές λύσεις που εξετάζονται με κριτήριο επιλογής το ελάχιστο 

κόστος διαχείρισης ποσότητας 250tn υπολείμματος, περιλαμβάνουν: 

6. Παραλαβή 250tn υπολείμματος από το ΚΔΑΥ Κορινθίας και μεταφορά του εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου Ερμιονίδας προς προσωρινή αποθήκευση. 

7. Διαπεριφερειακή μεταφορά 250tn υπολείμματος από το Δήμο Ερμιονίδας με σκοπό 
την τελική διάθεση αυτού στο ΧΥΤΑ Φυλής. 

8. Διαπεριφερειακή μεταφορά 250tn υπολείμματος από ιδιώτη μεταφορέα με σκοπό 
την τελική διάθεση αυτού στο ΧΥΤΑ Φυλής. 

9. Διαπεριφερειακή μεταφορά 250tn υπολείμματος από ιδιώτη μεταφορέα σε 
κατάλληλα αδειοδοτημένη εγκατάσταση προκειμένου να αξιοποιηθεί ως μέσο 
ενεργειακής ανάκτησης (π.χ. σε τσιμεντοβιομηχανία). 

10. Διαχείριση 250tn υπολείμματος ύστερα από ανάκτηση και αξιοποίηση υλικών που 
περιέχονται σε αυτό, με τελικό στόχο την ανακύκλωση μέσω της κατά το δυνατόν 
μεγαλύτερης μείωσης της ποσότητας υπολείμματος προς τελική διάθεση.  

Αναλυτικότερα δε κατά περίπτωση έχουμε: 

1.Παραλαβή 250tn υπολείμματος από το ΚΔΑΥ Κορινθίας και μεταφορά του εντός των 

διοικητικών ορίων του Δήμου Ερμιονίδας προς προσωρινή αποθήκευση: 

Η εν λόγω λύση δεν δύναται να υλοποιηθεί καθώς, ο Δήμος Ερμιονίδας δεν διαθέτει εντός 

των διοικητικών του ορίων κατάλληλα αδειοδοτημένη εγκατάσταση για την παραλαβή και 

προσωρινή αποθήκευση του υπολείμματος ΑΣΥΣ, ενώ επιπρόσθετα, μια τέτοια 
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εγκατάσταση δεν προβλέπεται από τον πλέον πρόσφατο, κυρωμένο και οικείο ΠΕΣΔΑ. 

Επιπλέον, ο Δήμος Ερμιονίδας δεν διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό ο οποίος απαιτείται 

και αφορά σε όχημα μεταφόρτωσης με συρμό.  

 

2.Διαπεριφερειακή μεταφορά 250tn υπολείμματος από το Δήμο Ερμιονίδας με σκοπό την 

τελική διάθεση αυτού στο ΧΥΤΑ Φυλής: 

Η εν λόγω λύση αφορά σε παραλαβή του υπολείμματος επεξεργασίας ΑΣΥΣ από το ΚΔΑΥ 

Κορινθίας και μεταφορά των αντίστοιχων ποσοτήτων προς το ΧΥΤΑ Φυλής με σκοπό την 

τελική διάθεση.  

Η υλοποίησή της προϋποθέτει διαπεριφερειακή μεταφορά του υπολείμματος ΑΣΥΣ, η οποία 

δε δύναται να γίνει από δημοτικό όχημα καθώς η διαχείριση του υπολείμματος 

επεξεργασίας ΑΣΥΣ δεν σχετίζεται με ύπαρξη χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων 

(ΧΑΔΑ) εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ερμιονίδας, για τον οποίο και απαιτείται η 

άμεση παύση λειτουργίας αυτού.  

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Άρθρου 10 της ΚΥΑ 

Η.Π.50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β’/22-12-2003), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 

παράγραφο 5 του Άρθρου 57 του Νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α’/13-02-2012) και την 

αντικατάσταση αυτής με την παράγραφο 7 του Άρθρου 84 του Νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 

270/Α’/24-12-2014), η διαπεριφερειακή μεταφορά αστικών ρευμάτων αποβλήτων από 

δημοτικά απορριμματοφόρα προϋποθέτει έκδοση απόφασης από το Γενικό Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων και 

επιπλέον, απαιτείται η συσχέτισή αυτής με την άμεση παύση λειτουργίας ΧΑΔΑ. Στο πλαίσιο 

αυτό, δεν συντρέχουν οι ως άνω προϋποθέσεις έκδοσης τέτοιας απόφασης καθώς η 

διαχείριση του υπολείμματος ΑΣΥΣ δεν σχετίζεται με εν λειτουργία ΧΑΔΑ (σημειώνεται ότι, 

οι καταγεγραμμένοι ΧΑΔΑ εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ερμιονίδας έχουν 

πλήρως αποκατασταθεί). 

 

3.Διαπεριφερειακή μεταφορά 250tn υπολείμματος από ιδιώτη μεταφορέα με σκοπό την 

τελική διάθεση αυτού στο ΧΥΤΑ Φυλής: 

Δεδομένου ότι, ο Δήμος Ερμιονίδας δε δύναται να μεταφέρει το υπόλειμμα επεξεργασίας 

ΑΣΥΣ εκτός των διοικητικών του ορίων (πλέον του γεγονότος ότι δεν διαθέτει κατάλληλο 

όχημα μεταφοράς για το σκοπό αυτό), ενδεχόμενη μεταφορά του υπολείμματος προς 

τελική διάθεση στο ΧΥΤΑ Φυλής θα μπορούσε να γίνει μόνο από ιδιώτη μεταφορέα, 

κατάλληλα συμβαλλόμενο με το Δήμο Ερμιονίδας κατόπιν διενέργειας σχετικής 

διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Στην περίπτωση αυτή, εξετάζεται το κόστος διαχείρισης, στο οποίο περιλαμβάνεται το 

κόστος μεταφοράς από τις εγκαταστάσεις του ΚΔΑΥ Κορινθίας προς το ΧΥΤΑ Φυλής και το 

κόστος διάθεσης (τέλος εισόδου ή τιμή ‘πόρτας’ – ‘gate fee’) στο ΧΥΤΑ Φυλής. 
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Αναφορικά με το κόστος μεταφοράς, λαμβάνοντας υπόψη τη χιλιομετρική απόσταση μεταξύ 

του ΚΔΑΥ Κορινθίας και του ΧΥΤΑ Φυλής (περίπου 95km) και με βάση αντίστοιχους 

προϋπολογισμούς που αφορούν σε μεταφορά αποβλήτων, από προηγούμενες 

διαγωνιστικές διαδικασίες που διακηρύχθηκαν από το Δήμο Ερμιονίδας, το σχετικό κόστος 

μεταφοράς εκτιμάται ότι, θα ανέλθει σε 15€/tn πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 

Παράλληλα, ως προς το κόστος διάθεσης στο ΧΥΤΑ Φυλής, αυτό προσδιορίζεται από την 

πρόσφατη Απόφαση 04/2018 του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του Ειδικού Διαβαθμιδικού 

Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) (Απόφαση ΔΣ ΕΔΣΝΑ 04/29-05-2018 (ΑΔΑ: 7ΜΓΑΟΡ05-

ΨΒ9)) με θέμα: Αλλαγή τιμολογιακής πολιτικής εισερχομένων στο ΧΥΤΑ από Ιδιωτικές 

Εταιρείες, όπου, προκειμένου για ιδιώτες μεταφορείς, τροποποιεί την τιμολογιακή πολιτική 

των εισερχομένων στο ΧΥΤΑ αποβλήτων από ιδιωτικές εταιρείες, από 60 €/tn σε 80 €/tn 

πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 

Ως εκ τούτου, η εν λόγω λύση διαχείρισης του υπολείμματος είναι εφικτή με 

προϋπολογιζόμενο κόστος 95€/tn πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 

 

4.Διαπεριφερειακή μεταφορά 250tn υπολείμματος από ιδιώτη μεταφορέα σε κατάλληλα 

αδειοδοτημένη εγκατάσταση προκειμένου να αξιοποιηθεί ως μέσο ενεργειακής 

ανάκτησης: 

Aπαραίτητη προϋπόθεση για την διάθεση του υπολείμματος σε τσιμεντοβιομηχανία με 

σκοπό την ανάκτηση ενέργειας, είναι η προηγούμενη επεξεργασία αυτού, προκειμένου να 

πληρούνται οι όροι και οι προδιαγραφές που τίθενται στο Άρθρο 6 της ΚΥΑ 

οικ.56366/4351/2014 (ΦΕΚ 3339/Β’/2014) όπου, αναφέρονται τα απαιτούμενα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των απορριμματογενών ανακτώμενων στερεών καυσίμων (RDF/SRF). Για 

την περίπτωση που εξετάζεται και δεδομένου ότι, εκτός του τέλους εισόδου στην 

τσιμεντοβιομηχανία, απαιτείται η μετατροπή του υπολείμματος σε απορριμματογενές 

καύσιμο, τουλάχιστον Κλάσης 3, η σχετική δαπάνη εκτιμάται σε  > 55€/tn πλέον ΦΠΑ 24%. 

Επιπλέον, όπως αναφέρεται στο κείμενο της υπ’ αρ. 65/2015 Απόφασης της Επιτροπής 

Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 1298/Β’/13-04-2017), περί προσδιορισμού του τέλους εισόδου RDF ως 

μέσου ενεργειακής ανάκτησης σε τσιμεντοβιομηχανία, οι επιχειρήσεις ενεργειακής 

ανάκτησης κατά κανόνα εισπράττουν το καλούμενο τέλος εισόδου (gate fee) για την 

υπηρεσία ενεργειακής ανάκτησης που παρέχουν στους κατόχους αποβλήτων, το ύψος του 

οποίου εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την ποιότητα και τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά 

του εναλλακτικού καυσίμου. Προκειμένου για μέσης ποιότητας RDF, το κόστος διάθεσης 

(τέλος εισόδου σε τσιμεντοβιομηχανία) εκτιμάται σε 22€/tn. 

Ως εκ τούτου, η εν λόγω λύση διαχείρισης του υπολείμματος είναι εφικτή με 

προϋπολογιζόμενο κόστος μεγαλύτερο από 90€/tn πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ καθώς, 

στα προαναφερόμενα κόστη (τέλος εισόδου και το κόστος μετατροπής του υπολείμματος 

σε RDF, προκειμένου να είναι αποδεκτό ως εναλλακτικό καύσιμο) πρέπει να προστεθεί 

και το κόστος μεταφοράς. 
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5. Διαχείριση 250tn υπολείμματος ύστερα από ανάκτηση και αξιοποίηση υλικών που 

περιέχονται σε αυτό, με τελικό στόχο την ανακύκλωση μέσω της κατά το δυνατόν 

μεγαλύτερης μείωσης της ποσότητας υπολείμματος προς τελική διάθεση. 

Ο Δήμος Ερμιονίδας, στο πλαίσιο εξεύρεσης της πλέον συμφέρουσας οικονομικά και 

περιβαλλοντικά λύσης ως προς τη διαχείριση 250tn υπολείμματος από την επεξεργασία 

ΑΣΥΣ, έχει διερευνήσει κάθε δυνατή λύση διαχείρισης του υπολείμματος στις οποίες 

συνυπολογίζεται και η δαπάνη μεταφοράς του υπολείμματος (κατά το βαθμό που αυτή 

απαιτηθεί).  

Συγκεκριμένα, οι εν λόγω προτεινόμενες λύσεις επικεντρώνονται στην περαιτέρω ανάκτηση 

και αξιοποίηση υλικών που περιέχονται στο υπόλειμμα με τελικό στόχο την ανακύκλωση 

μέσω της κατά το δυνατόν μεγαλύτερης μείωσης της ποσότητας υπολείμματος προς τελική 

διάθεση. Προσφάτως, αντίστοιχες προτάσεις εναλλακτικής διαχείρισης του υπολείμματος 

εφαρμόζονται και από τον ΕΔΣΝΑ, κατά τα αναφερόμενα στην υπ’ αρ. Απόφαση 70/2019 

του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής 

(ΕΔΣΝΑ) (Απόφαση ΔΣ ΕΔΣΝΑ 70/20-02-2019 (ΑΔΑ: Ψ4ΟΨΟΡ05-ΧΗ8)) με θέμα: Λήψη 

απόφασης για ενέργειες του ΕΔΣΝΑ με στόχο τη μείωση του υπολείμματος των ΚΔΑΥ.  

Ως εκ τούτου, η εν λόγω λύση διαχείρισης 250tn υπολείμματος είναι εφικτή με 

προϋπολογιζόμενο κόστος το οποίο ανέρχεται σε 80€/tn πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 

Στο κόστος αυτό εμπεριέχεται και η δαπάνη μεταφοράς του υπολείμματος. 

Ακολουθούν σε  μορφή πίνακα οι εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης του υπολείμματος από 

επεξεργασία ΑΣΥΣ, οι οποίες εξετάστηκαν και κοστολογήθηκαν. 

 

 

 

Εναλλακτικές Λύσεις Διαχείρισης 250tn Υπολείμματος 

Επεξεργασίας Αποβλήτων Υλικών Συσκευασίας 

Προϋπολογιζόμενη 

Δαπάνη Διαχείρισης 

(σε €/tn) πλέον ΦΠΑ 

Παραλαβή 250tn υπολείμματος από το ΚΔΑΥ Κορινθίας και 

μεταφορά του εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 

Ερμιονίδας προς προσωρινή αποθήκευση 

Αδυναμία Υλοποίησης 

λόγω προβλέψεων 

οικείου ΠΕΣΔΑ 

Διαπεριφερειακή μεταφορά 250tn υπολείμματος από το Δήμο 

Ερμιονίδας με σκοπό την τελική διάθεση αυτού στο  

ΧΥΤΑ Φυλής 

Αδυναμία Υλοποίησης 

λόγω μη νομιμοποίησης 

Δήμου 

Διαπεριφερειακή μεταφορά 250tn υπολείμματος από ιδιώτη 

μεταφορέα με σκοπό την τελική διάθεση αυτού στο ΧΥΤΑ 

Φυλής 

95,00 

Διαπεριφερειακή μεταφορά 250tn υπολείμματος από ιδιώτη 

μεταφορέα σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εγκατάσταση 
> 90,00 
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Εναλλακτικές Λύσεις Διαχείρισης 250tn Υπολείμματος 

Επεξεργασίας Αποβλήτων Υλικών Συσκευασίας 

Προϋπολογιζόμενη 

Δαπάνη Διαχείρισης 

(σε €/tn) πλέον ΦΠΑ 

προκειμένου να αξιοποιηθεί ως μέσο ενεργειακής ανάκτησης 

Διαχείριση 250tn υπολείμματος ύστερα από ανάκτηση και 

αξιοποίηση υλικών που περιέχονται σε αυτό, με τελικό στόχο 

την ανακύκλωση μέσω της κατά το δυνατόν μεγαλύτερης 

μείωσης της ποσότητας υπολείμματος προς τελική διάθεση  

80,00 

 

 

Από την μελέτη των παραπάνω καθίσταται σαφές ότι η διαχείριση 250tn υπολείμματος 

ύστερα από ανάκτηση και αξιοποίηση υλικών που περιέχονται σε αυτό, με τελικό στόχο 

την ανακύκλωση μέσω της κατά το δυνατόν μεγαλύτερης μείωσης της ποσότητας 

υπολείμματος προς τελική διάθεση ή άλλη μορφή διαχείρισης, είναι η πλέον 

οικονομικότερη και περιβαλλοντικά ορθή. 

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι: 

 Οι ακριβείς παραγόμενες ποσότητες υπολείμματος, ως ποσοστό των εισερχόμενων 
προς επεξεργασία Α.ΣΥΣ. στο Κ.Δ.Α.Υ. Κορινθίας, κατά τη διαδικασία χειροδιαλογής – 
μηχανικού διαχωρισμού, αποτελούν αντικείμενο περιοδικών δειγματοληπτικών 
ελέγχων κλιμακίου της ΕΕΑΑ ΑΕ. 

 Το προσωπικό του Τμήματος Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου Ερμιονίδας δεν 
μπορεί με δικά του μέσα να διαχειριστεί το υπόλειμμα, διότι δεν διαθέτει:  

 τον απαιτούμενο εξοπλισμό (φορτηγά αυτοκίνητα, ειδικές πρέσες – διατάξεις 
δεματοποίησης κ.λπ.), στην περίπτωση που επιλεγεί εναλλακτική λύση, η 
οποία προϋποθέτει την μεταφορά του υπολείμματος προς αδειοδοτημένες 
μονάδες καθώς και την απαιτούμενη για την μεταφορά αδειοδότηση,  

 τις απαιτούμενες αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή προσωρινής 
αποθήκευσης όπως π.χ. εγκατάσταση κομποστοποίησης όπου κάλλιστα θα 
μπορούσε να μειωθεί η ποσότητα του παραγόμενου υπολείμματος,    

 το απαιτούμενο προσωπικό αφού μόλις και μετά βίας καλύπτονται οι 
ημερήσιες ανάγκες της αποκομιδής (κατά τους θερινούς μήνες κρίνεται 
απαραίτητη η συνδρομή ιδιώτη εργολάβου ώστε να καλυφτούν οι αυξημένες 
απαιτήσεις αποκομιδής). 

κρίνεται απαραίτητο η διαχείριση 250tn υπολείμματος να συντελεστεί μέσω ιδιώτη 

παρόχου της σχετικής Υπηρεσίας ο οποίος θα πρέπει να είναι αδειοδοτημένος και να 

δύναται να πράττει τούτο, είτε αυτοτελώς, είτε μέσω συμβάσεων συνεργασίας εν ισχύ με 

κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες. Ο πάροχος αυτός θα πρέπει να επιλέξει είτε μία εκ 

των παραπάνω αναγραφομένων εναλλακτικών τεχνολογικών λύσεων διαχείρισης του 

υπολείμματος, είτε συνδυασμό αυτών με προϋπολογιζόμενη δαπάνη διαχείριση που δεν θα 

υπερβαίνει τα 80€/tn πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Προς τούτο ο πάροχος της Υπηρεσίας 

του υπολείμματος θα πρέπει να διαθέτει: 
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 άδεια διαχείρισης στην οποία να αναγράφεται ο κατάλληλος κωδικός 
διαχειριζομένου αποβλήτου ανάλογα με την επιλεγόμενη διαδικασία, σύμφωνα με 
την κωδικοποίηση κατά Ε.Κ.Α. (Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων) και ειδικότερα, να 
διαθέτει κατάλληλη άδεια για διαχείριση του Κωδικού κατά ΕΚΑ αποβλήτου που 
προσδιορίζεται ως 19 12 12: ‘άλλα απόβλητα (περιλαμβανομένων μειγμάτων υλικών) 
από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 
σημείο 19 12 11*’ (*: επικίνδυνη εκδοχή κατοπτρικού ζεύγους).  

Επίσης στην περίπτωση που επιλεγεί συνδυασμός εναλλακτικών μεθόδων όπου 

υπεισέρχεται και η μεταφορά και τελική διάθεση του υπολείμματος, τότε ο ιδιώτης πάροχος 

θα πρέπει να διαθέτει:  

 τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την μεταφόρτωση και την μεταφορά,  

 τις κατά νόμο απαιτούμενες άδειες σύμφωνα με την ΚΥΑ 
50910/2727/2003(ΦΕΚ1909/Β/22-12-2003) προκειμένου για συλλογή – μεταφορά 
αποβλήτων με Κωδικό ΕΚΑ 19 12 12 με γεωγραφική εμβέλεια τις Περιφέρειες 
Πελοποννήσου και Αττικής 

 Σύμβαση ή βεβαίωση πρόθεσης συνεργασίας με τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο 
Νομού Αττικής (ΕΣΔΝΑ) προκειμένου για τελική διάθεση υπολείμματος στο ΧΥΤΑ 
Φυλής, λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την αρχή της εγγύτητας η εν λόγω 
εγκατάσταση αποτελεί τον πλησιέστερο ΧΥΤΑ στο ΚΔΑΥ Κορινθίας, ο οποίος 
ταυτόχρονα δύναται να παραλάβει ποσότητες υπολείμματος από ιδιώτες μεταφορείς. 
Στην περίπτωση που επιλεγεί άλλη αδειοδοτημένη εγκατάσταση (πλην του ΧΥΤΑ 
Φυλής) για την διαχείριση του τμήματος του υπολείμματος που θα παραμείνει 
ύστερα από την ανωτέρω διαδικασία απαιτείται:  

1) Άδεια συλλογής – μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων με γεωγραφική εμβέλεια την 

Περιφέρεια προορισμού του τμήματος υπολείμματος που απομένει, προκειμένου για 

συλλογή – μεταφορά του Κωδικού κατά ΕΚΑ αποβλήτου που προσδιορίζεται ως 19 12 12 

και 

2) Σύμβαση ή βεβαίωση πρόθεσης συνεργασίας την εν λόγω αδειοδοτημένη εγκατάσταση 

συνοδευόμενη από την αντίστοιχη άδεια της εν λόγω εγκατάστασης.   

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και επιπλέον, ως προς το ύψος της προϋπολογιζόμενης 

δαπάνης και σε σχέση με την ποσότητα υπολείμματος προς περαιτέρω διαχείριση, η 

ανάθεση της Υπηρεσίας ‘Διαχείριση του παραγόμενου υπολείμματος από την επεξεργασία 

προ-διαλεγμένων αποβλήτων υλικών συσκευασίας’ δύναται να εκτελεστεί κατόπιν 

απευθείας ανάθεσης από το Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτωση 38 της 
παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016 και ισχύει, 

 της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08, 

 των διατάξεων του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116,118,120. 

 του Νόμου 4674/2020 ΦΕΚ53/Α΄/11-3-2020  και ειδικότερα του άρθρου 117 παρ.1 
αυτού, με το οποίο τροποποιήθηκε  το  Άρθρο 61 του Ν. 3979/2011(ΦΕΚ Α΄138), 

 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 114218/1997 (ΦΕΚ Β’1016) «Κατάρτιση πλαισίου 
προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων». 
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 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 50910/2727/22-12-2003 (ΦΕΚ 1909) ‘Μέτρα και 
όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, Εθνικός και Περιφερειακός 
Σχεδιασμός’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Είδος Παρεχόμενης 
Υπηρεσίας 

Τιμή ανά Τόνο 
(σε €/tn) προ 

ΦΠΑ 
Τόνοι 

Προϋπολογισμός 

 (σε €) 

Διαχείριση του 
παραγόμενου 

υπολείμματος από την 
επεξεργασία προ-

διαλεγμένων αποβλήτων 
υλικών συσκευασίας 

(ΑΣΥΣ) 

80,00 250 20.000,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ 20.000,00 

ΦΠΑ (24%)   4.800,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24.800,00 

 

Η δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει τον ΚΑ: 20-6162.007 του  Προϋπολογισμού Εξόδων 

του τρέχοντος έτους. 

Δεδομένου ότι μέχρι 12/3/2020 το αποθηκευμένο υπόλειμμα, που τηρείται για λογαριασμό 

του Δήμου Ερμιονίδας, ανέρχεται σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της ΕΕΑΑ ΑΕ σε 116 

τόνους, η υπηρεσία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός ενδεικτικού χρονικού διαστήματος 

περίπου 3 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Στην ποσότητα των 250 τόνων 

υπολείμματος εμπεριέχεται η προαναφερόμενη ποσότητα των 116 τόνων. Σε κάθε 

περίπτωση η εργασία θα ολοκληρωθεί μόλις συντελεστεί η διαδικασία περαιτέρω 

διαχείρισης ολόκληρης της ποσότητας των 250 τόνων υπολείμματος.  

 

                                        Κρανίδι, 17/ 3 / 2020 

 

                                               Ο Συντάξας 

 

 

                                  Πασιαλής Βασίλειος 

                                              Γεωπόνος 
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