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εναπομείναντος όγκου των 
απορριμμάτων έως την 

εκκαθάριση του χώρου, από το 
ΧΥΤΑ Μεγανησίου μετά της 

θαλάσσιας μεταφοράς  και την 
παράδοσή τους στο ΧΥΤΑ Άρτας, 

προς εξυγίανση του χώρου. 

 

 

 

3103/2019 

 

Aριθμ. Μελέτης: 

 

 
 
 

 
 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά τις δαπάνες Υπηρεσία   φόρτωσης και μεταφοράς όλου του 
εναπομείναντος όγκου των απορριμμάτων έως την εκκαθάριση του χώρου, από το ΧΥΤΑ 
Μεγανησίου μετά της θαλάσσιας μεταφοράς  και την παράδοσή τους στο ΧΥΤΑ Άρτας, προς 
εξυγίανση του χώρου. 

 

Ο Δήμος Μεγανησίου έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ το έργο: «Έργα αποκατάστασης τελικής 
κάλυψης και επανένταξης στο φυσικό περιβάλλον του ΧΥΤΑ Δήμου Μεγανησίου – Περιοχή 
Σκίζα και Σύστημα μεταφόρτωσης μεταφοράς απορριμμάτων» το οποίο αποτελείται από δύο 
υποέργα. 
 
Για το πρώτο υποέργο: «Έργα αποκατάστασης τελικής κάλυψης και επανένταξης στο φυσικό 
περιβάλλον του ΧΥΤΑ Δήμου Μεγανησίου – Περιοχή Σκίζα» έχει υπογραφεί η σύμβαση και 
αναμένεται η εγκατάσταση του εργολάβου και η έναρξη του έργου. 
  
Για το δεύτερο υποέργο: «Σύστημα μεταφόρτωσης μεταφοράς απορριμμάτων» έχουν 
αποσταλεί τα στοιχεία του φακέλου της προμήθειας στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ώστε 
να δοθεί η προέγκριση δημοπράτησης. 



 
 
Επειδή μετά την εγκατάσταση του εργολάβου στο χώρο του ΧΥΤΑ για την έναρξη του έργου 
δεν θα είναι δυνατή η απόθεση των απορριμμάτων στο χώρο, και επειδή υπάρχει  αδυναμία 
μεταφοράς των απορριμμάτων με ίδια μέσα του δήμου στον ΧΥΤΑ Βλαχέρνας με τον οποίο 
έχει υπογραφεί προγραμματική σύμβαση είναι αναγκαία η ανάθεση της μεταφοράς των 
απορριμμάτων σε ιδιώτη ο οποίος θα κατέχει και τον κατάλληλο εξοπλισμό μεταφοράς. 
 
Ο εργολάβος θα πάρει παράταση προθεσμίας αποκατάστασης χώρου και αν δεν 
εκκαθαριστεί άμεσα ο χώρος δεν μπορεί να προχωρήσει την εκτέλεση του έργου με άμεσο 
κίνδυνο την απένταξη του Δήμου από έργα ΕΣΠΑ και απώλεια χρηματοδοτήσεων του Δήμου. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω επισημαίνουμε ότι η σύμβαση θα είναι συγκεκριμένου χρονικού 
διαστήματος, από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2019 και θα εξυπηρετήσει 
προσωρινά την ανάγκη φόρτωσης και μεταφοράς σκουπιδιών του Δήμου. Οφείλουμε να 
τονίσουμε ότι ο Δήμος είναι νησιώτικος ,με ελλείψεις σε προσωπικό και ιδία μέσα ,με αύξηση 
πληθυσμού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες επομένως και αύξηση παραγωγής  σκουπιδιών 
που μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για την Δημόσια Υγεία. 
 
Κατόπιν επαφών υπογράφτηκε η προγραμματική σύμβαση με τον ΧΥΤΑ Βλαχέρνας λόγω 
αδυναμίας του συνδέσμου Λευκάδος για την απορρόφησή τους από εκεί. 
 
Η μεταφόρτωση θα γίνεται με ευθύνη του αναδόχου , με μηχάνημα και χειριστή του αναδόχου 
σε κλειστού τύπου container χωρητικότητας 35 κ.μ περίπου.  
 
Το προσωπικό και εξοπλισμός του Δήμου Μεγανησίου δεν επαρκούν και θα απαιτηθεί η 
ανάθεση σε ιδιώτη συγκεκριμένων υπηρεσιών για τις οποίες υπάρχει αδυναμία εκτέλεσης με 
ίδια μέσα του Δήμου.  
Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη 
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων όπως αυτές  ορίζονται στην Κ.Υ.Α. 50910/2727 (ΦΕΚ 
1909/Β/22-12-03) 
 
Οι λόγοι που δεν επέτρεψαν την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων είναι λόγω της 
αναστολής των προσλήψεων με τις διατάξεις της παρ.1 άρθρο 11 Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/2010 
τεύχος Α’), όπως ισχύει. Να σημειώσουμε ότι ο Δήμος έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες για την 
κάλυψη κενών θέσεων σύμφωνα με το ΟΕΥ . 
 
Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες , που προτείνεται να δοθούν σε ιδιώτη, είναι οι εξής:  
Φόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της 
σύμβασης έως 31-12-2019. 
 
Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, μετά από έλεγχο που διενήργησε στον τρέχον 
προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους 2019 όπως αυτός έχει διαμορφωθεί μέχρι 
σήμερα, και αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει διαθέσιμη, εξειδικευμένη και επαρκής πίστωση 
στον κωδικό αριθμό δαπάνης (Κ.Α.Δ.) 30-6277.002 ύψους 98.000,00 €, προέβη στην έκδοση 
της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (Α.Υ.) την οποία ενέκρινε ο Δήμαρχος και στην 
συνέχεια την θεώρησε ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών 
Υπηρεσιών.  
Λόγω έκτακτης ανάγκης για επαπειλούμενο κίνδυνο της δημόσιας υγείας και καταστροφών σε 
επικείμενη  πυρκαγιά, καθώς στα υπάρχοντα απορρίμματα του ΧΥΤΑ  επέρχεται σημαντική 



αύξηση του όγκου λόγω της καλοκαιρινής περιόδου, με την υπ’αριθ.36/2019 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η αναγκαιότητα υλοποίησης  του συνολικού ποσού 
24.800€ με ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση φόρτωσης και μεταφοράς 350 τόνων 

απορριμμάτων από το ΧΥΤΑ Μεγανησίου μετά της θαλάσσιας μεταφοράς και την 

παράδοσή τους στο ΧΥΤΑ Άρτας, στον εργολάβο κο Ροντογιάννη Γεράσιμο.  

Τώρα με την παρούσα μελέτη  που αφορά την «υπηρεσία φόρτωσης και 

μεταφοράς όλου του εναπομείναντος όγκου των απορριμμάτων έως την 

εκκαθάριση του χώρου, από το ΧΥΤΑ Μεγανησίου μετά της θαλάσσιας 

μεταφοράς  και την παράδοσή τους στο ΧΥΤΑ Άρτας, προς εξυγίανση του 

χώρου», ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας αυτής προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό 
των 59.032,26 € χωρίς Φ.Π.Α ή 73.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 %, από 

τον Κ.Α.Ε 30-6277.002, το οποίο θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους του 
Δήμου και θα εκτελεστεί με Συνοπτικό Διαγωνισμό με Δημοσίευση σε μια 

ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του 
νομού, στο ΚΗΜΔΗΣ και στη σελίδα του Δήμου. 

.  
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Δάγλας Παύλος 

  Μεγανήσι  23-10-2019 

Συντάχθηκε 
 

 

 
Μπούρα Βασιλική  

Τεχν/γος Μηχανικός Ε/Υ  
 

 

 

 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 Σύμφωνα με την αρχή της νομιμότητας των δαπανών, η οποία διέπει το 

δημοσιολογιστικό δίκαιο και συνάγεται τόσο από τις προϊσχύουσες διατάξεις 

αυτού (άρθρα 27 και 38 του ν. ΣΙΒ/1952, 1, 26, 28 παρ.3 του 

ν.δ.321/1969), όσο και από τις νυν ισχύουσες (άρθρα 3, 13, 40 του 

ν.δ.496/1974, 1 παρ.2α΄ του π.δ. 465/1975 και 1 παρ.1 του 

ν.δ.1265/1972, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 παρ. 1 του 

ν.968/1979, 20, 22, 26, 28 και 79 του ν.2362/1995), για τη διενέργεια 



οποιασδήποτε δαπάνης του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., πέραν 

της ύπαρξης πίστωσης στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της οικείας 

υπηρεσίας, απαιτείται επιπλέον η δαπάνη αυτή να προβλέπεται ρητά από 

διάταξη νόμου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν δεν προβλέπεται από 

συγκεκριμένη διάταξη, να προκύπτει από τα δικαιολογητικά που τη 

συνοδεύουν, ότι ανάγεται στη λειτουργική δραστηριότητα του Δημοσίου, 

του Ν.Π.Δ.Δ. ή του Ο.Τ.Α. ή ότι συντελεί άμεσα ή έμμεσα στην εκπλήρωση 

των σκοπών που επιδιώκουν οι ως άνω φορείς. 

Επίσης, γίνεται πάγια δεκτό από τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

ότι, όταν πρόκειται για δαπάνες που συντελούν μεν στην εκπλήρωση του 
σκοπού των υπηρεσιών του Δημοσίου, του Ν.Π.Δ.Δ. ή του Ο.Τ.Α. και 
εξυπηρετούν τις λειτουργικές τους ανάγκες, πλην όμως, αφορούν σε 

υπηρεσίες που εμπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων των εν 
λόγω φορέων, κατά κλάδο, όπως αυτά περιγράφονται στις οικείες 

οργανικές διατάξεις, δεν επιτρέπεται οι υπηρεσίες αυτές να ανατίθενται σε 
τρίτους, αφού η αντιμετώπισή τους προβλέπεται από τις οικείες οργανικές 
διατάξεις, με αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη οικονομική επιβάρυνση της 

οικείας υπηρεσίας.  
Τούτο δε, ενόψει της αρχής της οικονομικότητας, ως μερικότερης 

εκδήλωσης του δημοσίου συμφέροντος, που πρέπει να διέπει τη δράση και 
λειτουργία των υπηρεσιών του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ και των Ο.Τ.Α 

και επιβάλλει την εκπλήρωση των σκοπών τους με την κατά το δυνατόν 
ελάχιστη επιβάρυνση του προϋπολογισμού τους (πβλ. πράξ. IV Τμήμ. Ελ. 
Συν. 19, 21, 105, 124/ 2002, 86, 94, 106, 209/2003, 74/2004, 50/2005 

και Ι Τμ. Ελ. Συν. 252/1985, 638/1988, 56/1995 και 206/1999). 
Η ανάθεση έναντι αμοιβής σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι 

επιτρεπτή μόνον όταν αφορά σε ιδιαίτερα σοβαρές ή ειδικής φύσεως 
υποθέσεις, που το συμφέρον του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. ή των Ν.Π.Δ.Δ. 
επιβάλλει να ανατεθούν σε τρίτους με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, 

προσόντα τα οποία, αποδεδειγμένα, δεν διαθέτει σε κάθε συγκεκριμένη 
περίπτωση το ήδη υπηρετούν σε αυτό προσωπικό  

(βλ. Πράξεις VII Τμ. 49/2007, 53, 54, 55, 56, 303, 318, 350/2006, IV Τμ. 
94/2003, 19, 70/2002, 244/2011 ). 
Επιτακτική και άμεση είναι λοιπόν η ανάγκη (επειδή οι προς ανάθεση 

υπηρεσίες απαιτούν εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις  περαιτέρω δε, οι 

ανωτέρω εξειδικευμένη  υπηρεσία δεν ανάγονται ούτε στη σφαίρα των 

καθηκόντων του προσωπικού που υπηρετεί, όπως αυτά καθορίζονται από 

τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας ) να γίνει ανάθεση της υπηρεσίας 



«υπηρεσία φόρτωσης και μεταφοράς όλου του εναπομείναντος όγκου των 

απορριμμάτων έως την εκκαθάριση του χώρου, από το ΧΥΤΑ Μεγανησίου 

μετά της θαλάσσιας μεταφοράς  και την παράδοσή τους στο ΧΥΤΑ Άρτας, 

προς εξυγίανση του χώρου»,σε τρίτους.  

Δ.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η υπηρεσία αποσκοπεί στη «υπηρεσία φόρτωσης και μεταφοράς όλου του 

εναπομείναντος όγκου των απορριμμάτων έως την εκκαθάριση του χώρου, 

από το ΧΥΤΑ Μεγανησίου μετά της θαλάσσιας μεταφοράς  και την 

παράδοσή τους στο ΧΥΤΑ Άρτας, προς εξυγίανση του χώρου» 

 Η ενδεικτική δαπάνη της υπηρεσίας «υπηρεσία φόρτωσης και μεταφοράς 

όλου του εναπομείναντος όγκου των απορριμμάτων έως την εκκαθάριση 

του χώρου, από το ΧΥΤΑ Μεγανησίου μετά της θαλάσσιας μεταφοράς  και 

την παράδοσή τους στο ΧΥΤΑ Άρτας, προς εξυγίανση του χώρου» του 

ποσού των 73.200,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), θα 

βαρύνει τον παρακάτω αναφερόμενο ΚΑΕ του προϋπολογισμού εξόδων 

οικονομικού έτους 2019.  

Η τελική αμοιβή του αναδόχου θα καθοριστεί από τις τιμολογούμενες 

υπηρεσίες του , κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

Ο Δήμος Μεγανησίου δε δεσμεύεται για εκταμίευση της συνολικής αξίας 

του συμβατικού προϋπολογισμού, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι 

ανάλογες τιμολογούμενες υπηρεσίες. 

 
ΚΑΕ 30-6277.002 ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  2019 ΠΟΣΟ 

«Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών 

αποβλήτων» 

73.200,00€ 

        

Θεωρήθηκε 
 
 

 
 

Ο Δήμαρχος 
Δάγλας Παύλος 

  Μεγανήσι  23-10-2019 
Συντάχθηκε 
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ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υπηρεσία :  

 
 

Υπηρεσία   φόρτωσης και 
μεταφοράς όλου του 

εναπομείναντος όγκου των 
απορριμμάτων έως την 

εκκαθάριση του χώρου, από το 
ΧΥΤΑ Μεγανησίου μετά της 

θαλάσσιας μεταφοράς  και την 
παράδοσή τους στο ΧΥΤΑ Άρτας, 

προς εξυγίανση του χώρου. 
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Τιμολόγιο υπηρεσιών  / Προϋπολογισμός  
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ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ   
 

 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υπηρεσία :  

 

 
 

 
 
 

 

Υπηρεσία   φόρτωσης και 
μεταφοράς όλου του 

εναπομείναντος όγκου των 
απορριμμάτων έως την 

εκκαθάριση του χώρου, από το 
ΧΥΤΑ Μεγανησίου μετά της 

θαλάσσιας μεταφοράς  και την 
παράδοσή τους στο ΧΥΤΑ Άρτας, 

προς εξυγίανση του χώρου. 

 

 

3103/2019  Aριθμ. Μελέτης: 

 

 

 
 

 
 

Ε Ν ΔΕ ΙΚ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ ΟΥ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ ΟΣ  

 
 

 
 

 
 
 

Η τελική αμοιβή του αναδόχου θα καθοριστεί από τις τιμολογούμενες 

υπηρεσίες  του , κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης . Ο Δήμος 

Μεγανησίου δε δεσμεύεται για εκταμίευση της συνολικής αξίας του 

Α/

Α 

Περιγραφή 

Αγαθού/ών 
CPVS  

Ποσότη

τα σε 

τόνους 

Ενδεικτικό 

Κόστος 

χωρίς 

ΦΠΑ  

Φ.Π.Α. 

Συνολικό  

Ενδεικτικ

ό Κόστος 

 1 

   Υπηρεσίες 

μεταφοράς 

απορριμμάτων 

90512000-9 1.035,65 59.032,26 14.167,74 73.200,00 



συμβατικού προϋπολογισμού, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι ανάλογες 

τιμολογούμενες υπηρεσίες. 

 

 

   Μεγανήσι                       
23-10-2019 

Θεωρήθηκε 
 

 
 

Ο Δήμαρχος 

Δάγλας Παύλος 

 Συντάχθηκε 
 

 
 

Μπούρα Βασιλική 

Τεχν/γος Μηχανικός Ε/Υ 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

 
                                                                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ   
 

 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υπηρεσία:  

 

 

Υπηρεσία   φόρτωσης και 
μεταφοράς όλου του 

εναπομείναντος όγκου των 
απορριμμάτων έως την 

εκκαθάριση του χώρου, από το 
ΧΥΤΑ Μεγανησίου μετά της 

θαλάσσιας μεταφοράς  και την 
παράδοσή τους στο ΧΥΤΑ Άρτας, 

προς εξυγίανση του χώρου. 

 
 

3103/2019  Aριθμ. Μελέτης 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Συγγραφή υποχρεώσεων 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ   
 

 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υπηρεσία :  

 

 

Υπηρεσία   φόρτωσης και 
μεταφοράς όλου του 

εναπομείναντος όγκου των 
απορριμμάτων έως την 

εκκαθάριση του χώρου, από το 
ΧΥΤΑ Μεγανησίου μετά της 

θαλάσσιας μεταφοράς  και την 
παράδοσή τους στο ΧΥΤΑ Άρτας, 

προς εξυγίανση του χώρου. 

 

 

3103/2019  Aριθμ. Μελέτης 

 

 

 
Γ Ε Ν Ι Κ Η  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

( Π Δ  2 8 / 8 0 )  

 

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο της υπηρεσίας  
Με την παρούσα  προβλέπεται η ανάθεση της φόρτωσης και μεταφοράς 

όλου του εναπομείναντος όγκου των απορριμμάτων έως την εκκαθάριση 
του χώρου, από το ΧΥΤΑ Μεγανησίου μετά της θαλάσσιας μεταφοράς  και 
την παράδοσή τους στο ΧΥΤΑ Άρτας, προς εξυγίανση του χώρου.  

Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 
Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 
 



1. Τις διατάξεις των άρθρων 209 του Ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκε από την 

περ.38 της παρ 1.του αρθρου 377 του Ν.4412/16 & 273 του Ν. 3463/06 

(Δ.Κ.Κ.) όπως ισχύει 

2.   Τις διατάξεις του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (τα άρθρα 

172,194,196 όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 377 του Ν.4412/16 . 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/07 ΄΄Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων 

μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης΄΄. 

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008  (ΦΕΚ 

263/Α΄/23-12-2008) ΄΄Αναδιατυπώσεις  άρθρων  Δημοτικού  και  

Κοινοτικού  Κώδικα΄΄. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 ( ΦΕΚ 247Α΄)  

6. Την υπ’αριθμόν 35130/739/10 (ΦΕΚ 1291/Β΄/11-8-2010 ) απόφαση  του  

Υπουργού  Οικονομικών  ΄΄περί  αυξήσεως  και  ορισμού  των  χρηματικών  

ορίων΄΄. 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3548/07 ΄΄Καταχώρηση δημοσιεύσεων 

των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες 

διατάξεις΄΄. ( Τα άρθρα 1,3,4 όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 377 με 

την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του άρθρου 379 του Ν4412/16) 

8. Την υπ’αριθμόν 333/08 γνωμοδότηση του Γ’ τμήματος του Ν.Σ.Κ. και την 

υπ’αριθμόν 33/08 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών 

9. Την υπ’ αριθμόν 16820/10 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Ο Υφυπουργός στο Πρωθυπουργό 

΄΄Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών 

εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των 

φορέων του Δημοσίου΄΄, όπως τροποποιήθηκαν με τις 23779/10, 1500/11 

και 7546/11 του υφυπουργού ΥΠΕΣΑΗΔ. 

10. Το Π.Δ. 166/2003 ΄΄Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 

2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές΄΄ 
  «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, 
  Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων,προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ιδιαιτέρως των άρθρων 116,118 και 120. 
 Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 

Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-Δημόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 

143Α/28.6.2014),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) περί ενίσχυσης της διαφάνειας με 

την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 

και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 

διατάξεις. 

 Του Ν. 3054/Φ.Ε.Κ. Α’ 230/25-9-2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών 

και άλλες διατάξεις». 

 Των Νόμων-Προεδρικών διαταγμάτων-Υπουργικών αποφάσεων-οδηγιών 

Ευρωπαϊκής Ένωσης & των όσων έχουν εφαρμογή, διέπουν τις υπηρεσίες των 

Ο.Τ.Α. και ισχύουν έως την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

 Κ.Υ.Α. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-03) 
 

 

 
Άρθρο 3ο :  Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
Α) Η διακήρυξη του διαγωνισμού 

Β) Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων 

Γ) Η τεχνική Έκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές 

Δ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 



Ε) Η προσφορά του αναδόχου 
Άρθρο 4ο :  Χρόνος εκτέλεσης του έργου 
 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μεταφοράς στερεών οικιακών   αποβλήτων θα 

είναι διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2019 .  

 

Άρθρο 5ο :  Υποχρεώσεις  του αναδόχου / εντολοδόχου 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για τεχνική υποστήριξη και καλή και 

σωστή εκτέλεση της υπηρεσίας. 

Η μεταφόρτωση θα γίνεται με ευθύνη του αναδόχου , με μηχάνημα και 
χειριστή του αναδόχου σε κλειστού τύπου container χωρητικότητας 35 κ.μ 

περίπου.  

Οι ως άνω υπηρεσίες θα παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα 

έως και Σάββατο) και ώρες. 

 Απαγορεύεται η εκχώρηση σε τρίτους μέρους η όλου του αντικειμένου της 
σύμβασης .  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και 
μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων όπως αυτές  ορίζονται 

στην Κ.Υ.Α. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-03) 

 

Άρθρο 6ο :  Υποχρεώσεις του εντολέα  

Εντολέας των καθημερινών / εβδομαδιαίων αναγκών θα είναι ο Δήμαρχος. 

.  

 

Άρθρο 7ο :  Έκπτωση του αναδόχου 
Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις 
του και τις υποδείξεις του εντολέα μπορεί να κηρυχτεί έκπτωτος σύμφωνα 

με τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980.  
 

Άρθρο 8ο :  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 

επέλευσης 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 σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι 
ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια 

ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την 
οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος 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 της ανωτέρας βίας. 

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα 
προσαρμοζόμενος ανάλογα. 

 
Άρθρο 9ο :  Πλημμελής εκτέλεση εργασίας  



 
Εάν η εκτέλεση της υπηρεσίας δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της 

σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει η να βελτιώσει τα 

όποια λάθη διαπιστωθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.  

 
Άρθρο 10ο :     Αναθεώρηση τιμών  
Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή 

αιτία, αλλά  παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες .   
 

 Άρθρο 11ο :     Τρόπος πληρωμής 
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του αναδόχου 
καθορίζεται σε 59.032,26€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 14.167,74€, δηλαδή 

συνολικό ποσό € 73.200,00€ 
Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού 

δελτίου παροχής υπηρεσιών του αναδόχου και κατάθεση ζυγολογίου, 
ανάλογα με την παράδοση των υπηρεσιών του και την πιστοποίηση τους. 
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο 

φόροι και βάρη.  
Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και 

αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄όλη την διάρκεια ισχύος 
της εντολής. 
Η δαπάνη του ποσού των 73.200,00Ευρώ , θα βαρύνει τον αναφερόμενο 

ΚΑΕ του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2019 . 
 

Άρθρο 12ο :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο εντολοδόχος 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 13ο :     Επίλυση διαφορών 

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

      

                                                                            Μεγανήσι 
23-10-2019  

Θεωρήθηκε 
 
 

 
 

Ο Δήμαρχος 
Δάγλας Παύλος 

  Συντάχθηκε 
 
 

 
 

Μπούρα Βασιλική  
Τεχν/γος Μηχανικός Ε/Υ  
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