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Απόσπασμα από το πρακτικό 32/2020 της Οικονομικής Επιτροπής 

 

    Σήμερα, την 4η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 
12:00, συνήλθε σε  δια περιφοράς συνεδρίαση, βάσει της ΔΙΔΑΔ/ Φ.69/126/16316 - 

20/9/2020, (Α.Δ.Α.:ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ), «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» και το με αρ.πρ. 60249/22-9-2020 

έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών, «συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και λοιπών Συλλογικών Οργάνων 
των Δήμων», η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δωρίδος, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 

12843/30-11-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, Σταύρου Κ. Πολίτη,  που επιδόθηκε 
με αποδεικτικό (e-mail) στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 & 6 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 
 

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση εκτέλεσης υπηρεσιών Αποκομιδής και Μεταφοράς Απορριμμάτων, 
του Δήμου Δωρίδος. 

 

Παρόντες 

1. Πολίτης Σταύρος,  Πρόεδρος  

2. Παλασκώνης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος  

3. Μαυρομμάτης Εμμανουήλ, τακτικό μέλος 

4. Παπαγεωργίου Ελένη,  τακτικό μέλος  

5.    Μπαρμπούτης Ιωάννης, τακτικό μέλος  
 

Απόντες 

1. Καγιάς Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Ασημάκης Αθανάσιος τακτικό μέλος 

     Στην -δια περιφοράς- συνεδρίαση, την τήρηση των πρακτικών διεκπεραίωσε η 
Ευαγγελία Ι. Στρούζα, υπάλληλος του Δήμου Δωρίδος. 
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ΘΕΜΑ 6ο 

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής, αφού διαπίστωσε την απαρτία των μελών της, έθεσε υπόψη της Ο.Ε. την 
Εισήγηση του Αντιδημάρχου καθαριότητας και την αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Δωρίδος : 
 

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 61 του ν. 3979/2011,όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 178 του Ν.4635/2019 και από το άρθρο 117 του Ν.4674/2020, ορίζονται τα εξής:  

«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.».  

 

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του άρθρου 178 του Ν.4635/2019 (η οποία 

αναφέρεται βέβαια σε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς τότε ήταν αρμοδιότητα 

αυτού του οργάνου): «Με το άρθρο 179 αντικαθίσταται το άρθρο 61 του ν. 3979/2011, το 

οποίο στην πράξη απεδείχθη δυσεφάρμοστο, και ορίζεται του λοιπού ότι εφόσον κατά την 

κρίση του δημοτικού συμβουλίου ανακύπτει αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων 

υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, 

καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου 

και ηλεκτροφωτισμού, μπορεί με απόφαση του συμβουλίου να ανατίθενται με δημόσια 

σύμβαση η εκτέλεση των υπηρεσιών αυτών. Με την εν λόγω τροποποίηση, το δημοτικό 

συμβούλιο, ως κυρίαρχο αποφασιστικό όργανο του δήμου και αρμόδιο για τη διοίκηση των 

τοπικών υποθέσεων, κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος, μπορεί να αποφασίζει για την 

ανάθεση σε τρίτο των προαναφερομένων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 

4412/2016, εκτιμώντας ελεύθερα όλες τις περιστάσεις και τα πραγματικά περιστατικά, σε 

συνάρτηση με την εξυπηρέτηση του δημοτικού, αλλά και του δημοσίου συμφέροντος.Και 

τούτο διότι, κατά λογική συνέπεια, είναι προφανές ότι ο νομοθέτης δεν μπορεί να θέτει 

εξαντλητικά προϋποθέσεις και ούτε να εξειδικεύει την κάθε περίπτωση ονομαστικά, όπως 

άλλωστε αποδεικνύεται και από τη δυσκολία εφαρμογής που εντοπίζει το Ελεγκτικό 

Συνέδριο από τον έως τώρα έλεγχο των συμβάσεων του άρθρου 61 του ν. 3979/2011 (βλ. 

ενδεικτικά 75/2012 Πράξη Ζ΄ Κλιμακίου ΕΣ και 3923/2013 Απόφαση VI Τμήματος ΕΣ, με τις 

οποίες κρίνεται εάν πληρούνται σωρευτικά τα κριτήρια που όρισε ο νομοθέτης στην 

αιτιολογική σκέψη της διάταξης). 
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Επιπλέον, η προσφυγή στις διατάξεις του άρθρου 61, όπως τροποποιείται με το παρόν, 

είναι ανεξάρτητη από τον πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων, όπου κάθε Ο.Τ.Α. 

οφείλει να αποτυπώσει τις ανάγκες του σε μόνιμο προσωπικό για τις ανταποδοτικές 

υπηρεσίες, ώστε να κινηθούν οι διαδικασίες πρόσληψης. Άλλωστε, η ύπαρξη ή μη 

προσωπικού για την ανάθεση των εν λόγω συμβάσεων σε τρίτους είναι ένας μόνον 

παράγων, ο οποίος, σε κάθε περίπτωση, εξετάζεται σε συνδυασμό με τα ίδια μέσα, την 

ορεινότητα και τη νησιωτικότητα των τοπικών κοινοτήτων, το εάν πρόκειται για 

απομακρυσμένους από την έδρα του δήμου οικισμούς, καθώς και οποιονδήποτε άλλο, 

κατά την κρίση του συμβουλίου, παράγοντα επιβάλλει, κατά στάθμιση της εκάστοτε 

ανακύπτουσας περίστασης, την ανάθεση της σύμβασης σε τρίτους.» 

 

Ακολουθεί έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δωρίδος, για την 

αιτιολόγηση της ανάγκης ανάθεσης υπηρεσιών Αποκομιδής και 

Μεταφοράς Απορριμμάτων : 

 

Ο Δήμος Δωρίδος αποτελεί μια ενιαία γεωγραφική ενότητα στον Νομό (Περιφερειακή 
Ενότητα) Φωκίδας, ο οποίος δημιουργήθηκε με την συνένωση των Καποδιστριακών Δήμων 
Βαρδουσίων, Ευπαλίου, Λιδωρικίου και Τολοφώνoς και  παρουσιάζει τα εξής κύρια 
περιγραφικά χαρακτηριστικά:  
 Αποτελείται από 55 τοπικές κοινότητες  

 Το 88% των τοπικών κοινοτήτων (46 εκ των 55 )έχουν πληθυσμό έως 499 κατοίκους 

 Το 12% των τοπικών κοινοτήτων (9 εκ των 55) έχουν πληθυσμό περισσότερο από 500 
κατοίκους 

 Καμία τοπική κοινότητα δεν έχει πληθυσμό άνω των 900 κατοίκων 

 Το 80% των τοπικών κοινοτήτων χαρακτηρίζονται ως ορεινές και το 12,7% ως 
ημιορεινές (Οδηγία 75/268/ΕΟΚ) 

 Η έκταση του Δήμου ανέρχεται σε 1002 km2 

 Οι ορεινές εκτάσεις ανέρχονται σε 89,1% και οι ημιορεινές σε 8,3% 

 Κύριο οδικό δίκτυο  άνω των 600χλμ. 

Υπηρεσία Καθαριότητας  Δήμου Δωρίδος.  

Η αποκομιδή αφορά σε δημοτικά αστικά απορρίμματα προερχόμενα από οικίες, 
καταστήματα, γραφεία, βιομηχανικούς και επαγγελματικούς χώρους,  εκκλησίες, 
σχολεία και γενικά όλους τους χώρους στους οποίους εκδηλώνονται ανθρώπινες 
δραστηριότητες  

 Γενικότερα οι εργασίες συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων που 
περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα ΙΑ και ΙΒ της ΚΥΑ 50910/2727/2033, τουλάχιστον  
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κατηγορίας  20, πλην αυτών τα οποία χαρακτηρίζονται ως εν δυνάμει επικίνδυνα 
απόβλητα σύμφωνα με την απόφαση 2011/118/ΕΚ.  

 H διάθεση  γίνεται στον Χ.Υ.Τ.Α. Βλαχομάνδρας που βρίσκεται στο Δήμο Ναυπακτίας, 
και στο ΧΥΤΥ στη θέση ¨ΒΑΡΤΟΣ¨ του Δήμου Δελφών. Επίσης υπάρχει και ΣΜΑ στην 
θέση Ανάθεμα της ΔΕ Λιδωρικίου.Από την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Δωρίδος 
εκτελούνται,  οι κάτωθι υπηρεσίες: 

 • Αποκομιδή απορριμμάτων, μεταφορά και εναπόθεση στον ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ 

 • Χειρονακτικές εργασίες καθαρισμού οδών και κοινόχρηστων χώρων 

 • Χειρονακτικές εργασίες καθαρισμού μικρών καλαθιών  

• Εργασίες καθαρισμού χώρου λαϊκών αγορών  

• Εργασίες μεταφοράς φυτικής ύλης (κλαδιών, κορμών δέντρων, γρασιδιού κλπ)  

• Εργασίες απομάκρυνσης και ενταφιασμού νεκρών ζώων  

• Εργασίες Πλύσης Κάδων  

Οι εγκαταστάσεις που στεγάζουν τις υπηρεσίες καθαριότητας βρίσκονται στις τέσσερις 
Δημοτικές Ενότητες  που αποτελούν την αφετηρία των δρομολογίων καθημερινά προς τους 
οικισμούς που εκτελούνται οι εργασίες σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζει η 
υπηρεσία σε τακτική βάση.  

Προσωπικό  

Η υπηρεσία καθαριότητας στελεχώνεται από προσωπικό με μόνιμη σχέση εργασίας, με 
σχέση εργασίας αορίστου χρόνου και με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Ωστόσο, στο 
πλαίσιο έγκαιρου προγραμματισμού του Δήμου και της χρηστής διοίκησης βάσει 
σχεδιασμού και οργάνωσης, τα δεδομένα που ισχύουν κατά τη σύνταξη του παρόντος 
τεύχους, λαμβάνουν υπόψη το προσωπικό που απασχολείται σε μόνιμη βάση και 
ειδικότερα: 

Πίνακας Προσωπικού 

 

Α. Μόνιμοι 
Έντεκα  (11) ΔΕ Οδηγοί 
Επτά  (7) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων) 

Πέντε  (5) ΥΕ Οδοκαθαριστές. 
 

Συνολικά στην υπηρεσία καθαριότητας ανήκουν 23 υπάλληλοι με μόνιμη σχέση εργασίας 
ή αορίστου χρόνου που  απασχολούνται άμεσα στις εργασίες καθαριότητας. Εύλογα, 
συνάγεται το συμπέρασμα ότι οι εργασίες καθαριότητας, όπως στο σύνολό τους 
περιγράφεται ανωτέρω, βασίζεται εν μέρει σε οικείους υπαλλήλους και κατά πολύ μεγάλο 
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βαθμό σε προσωπικό ορισμένου χρόνου που όμως δεν είναι εφικτό να ενταχθούν σε 
μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό λόγω της περιορισμένης παραμονής τους στην υπηρεσία.  

Μηχανολογικός Εξοπλισμός 

Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται τα  οχήματα που  περιήλθαν στην κυριότητα του 
Δήμου Δωρίδος από τους τρεις πρώην Καποδιστριακούς Δήμους Ευπαλίου, Λιδωρικίου  και  
Τολοφώνος. Χαρακτηριστικό είναι ότι μεγάλο μέρος των απορριμματοφόρων οχημάτων 
που περιήλθαν στο Δήμο είχαν έτος κατασκευής τη δεκαετία του 1990, τα οποία 
κληροδότησαν στο σημερινό Δήμο σημαντικά προβλήματα που αφορούσαν στην 
απουσία συντήρησης, στην παλαιά αντιρρυπαντική τεχνολογία, στη μεγάλη κατανάλωση 
καυσίμων και στη μακροχρόνια απαξίωσή τους. Τα ανωτέρω έχουν σαν αποτέλεσμα τα 
περισσότερα   απορριμματοφόρα του Δήμου να  είναι μη επιχειρησιακά αξιοποιήσιμα , 
τρία   (3)  να έχουν αποσυρθεί (δεν διαθέτουν πινακίδες κυκλοφορίας) και ένα ( 1 ) να 
είναι σε διαδικασία απόσυρσης γιατί κρίνεται ασύμφορη η επισκευή του.  

ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ ΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 

Α/Α 
Τύπος 

οχήματος 
Εργ.κατασκευής 

Αριθμ. 
κυκλοφορίας 

Έτος 

κυκλ. 
Κατάσταση 

1 
 

ΑΠΟΡ/ΤΟΦΟΡΟ 

MERCEDES KHΥ 7930 2001 Διαθέσιμο 

2 ΑΠΟΡ/ΤΟΦΟΡΟ IVECO ΚΗΗ 1623 2010 Διαθέσιμο 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ 

 

1 ΑΠΟΡ/ΤΟΦΟΡΟ MERCEDES KHΥ 7908 1999 Προς απόσυρση 

2 ΑΠΟΡ/ΤΟΦΟΡΟ NISSAN ΚΗY 7925  Απόσυρση 

3 ΑΠΟΡ/ΤΟΦΟΡΟ MERCEDES KHI 3401 2002  Απόσυρση 

4 ΑΠΟΡ/ΤΟΦΟΡΟ DAF KHY 7919  Απόσυρση 

5 ΜΗΧΑΝΙΚΑ 

ΣΑΡΩΘΡΑ 

KSP970    Απόσυρση 

6 ΜΗΧΑΝΙΚΑ 

ΣΑΡΩΘΡΑ 

BK800    Απόσυρση 

 

Ο διαθέσιμος μηχανολογικός εξοπλισμός της υπηρεσίας καθαριότητας την παρούσα 
χρονική περίοδο αποτελείται από 2 επιχειρησιακά αξιοποιήσιμα   απορριμματοφόρα τα 
οποία από την επιβαρυμένη χρήση τους, τα πολλαπλά δρομολόγια την ημέρα με πολλά 
διανυόμενα χιλιόμετρα λόγω της έκτασης και της ιδιαίτερης γεωγραφικής  μορφολογίας 
του Δήμου μας, την εναλλαγή οδηγών, σε συνδυασμό με την παλαιότητα αυτών, 
εμφανίζουν πολλαπλές βλάβες με μεγάλο χρόνο ακινησίας στα αντίστοιχα συνεργεία 
επισκευής καθιστώντας τα  ( απορριμματοφόρα ) αναξιόπιστα για τον προγραμματισμό 
των  υπηρεσιών αποκομιδής και καθαριότητας.   

 Τα ανωτέρω είχαν σαν αποτέλεσμα τους θερινούς μήνες η υπηρεσία καθαριότητας να 
αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα συσσώρευσης απορριμμάτων, καθόσον ήταν αδύνατη 
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η αποκομιδή τους με την χρήση του προαναφερθέντος μηχανολογικού εξοπλισμού λόγω 
επαναλαμβανόμενων και σοβαρών βλαβών. Ως εκ τούτου και σε συνέχεια των α. με αριθμ. 
Πρωτ. 4879- 04/06/2020 και β. με αριθμ.Πρωτ.6335- 10/07/2020 Αιτημάτων  του Αρμόδιου  
Αντιδημάρχου Καθαριότητας ο Δήμος προέβη σε συμβάσεις μίσθωσης δύο (2) 
απορριμματοφόρων και οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί. 

Κατά συνέπεια, παρά την επιμελή επισκευή τους η επικινδυνότητά τους αυξάνει τόσο σε 
επίπεδο οδικής συμπεριφοράς όσο και σε επίπεδο προστασίας της ακεραιότητας των 
εργατών. Το δε εναλλακτικό σενάριο αγοράς νέων απορριμματοφόρων, έχει τεθεί σε 
εφαρμογή και ήδη ο Δήμος βρίσκεται στη διαδικασία προμήθειας απορριμματοφόρου 
του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ: «Προμήθεια Απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων 
αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών», συνολικού ποσού 
150.000,00€, Κ.Α. 62-7131.001 (απόφ. 170/2-10-2020 Οικ.Επιτροπής περί έγκρισης 
διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού).Σημειώνεται ότι ο διαγωνισμός 
βρίσκεται σε εξέλιξη  και θα ολοκληρωθεί άμεσα επιλύοντας ένα σημαντικό πρόβλημα 
της υπηρεσίας καθαριότητας  όσο αφορά την πληρότητα και τις ανάγκες του  
μηχανολογικό εξοπλισμού. 

Ένας ακόμα επιβαρυντικός και ανασταλτικός παράγοντας της εύρυθμης λειτουργίας της 
υπηρεσίας καθαριότητας, αποτελεί το γεγονός ότι, επιπλέον της συλλογής και 
μεταφοράς απορριμμάτων, καλείται να εκτελέσει επιπρόσθετες υπηρεσίες, σε όλο το 
εύρος του Δήμου, με στόχο τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας των κατοίκων και των 
επισκεπτών, αλλά και τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος, που είναι οι εξής: 

1.Τη διάθεση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) Τα 

απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων είναι τα πιο βαριά και ογκώδη 
απόβλητα και αποτελούνται από υλικά όπως σκυρόδεμα, σίδερο, τούβλα, γύψο, ξύλο, 
πλαστικά,χώμα και λοιπά υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν. Τα Α.Ε.Κ.Κ .προκύπτουν 
από δραστηριότητες όπως η κατασκευή των κτιρίων και των δημοσίων υποδομών, ολική ή 
μερική κατεδάφιση κτιρίων και υποδομών, ανακαινίσεις κτιρίων ή διαμερισμάτων και η 
κατασκευή και συντήρηση των οδών. Τα Α.Ε.Κ.Κ. έχουν αναγνωριστεί από την Ε.Ε. ως ένα 
ρεύμα αποβλήτων με προτεραιότητα διαχείρισης. Τα υλικά αυτά αφού ανακυκλωθούν, 
αποκτούν αξία και επαναχρησιμοποιούνται ως αδρανή υλικά σε διάφορα κατασκευαστικά 
έργα. 

2.Την απομάκρυνση και  επεξεργασία ογκωδών και άλλων απορριμμάτων – μη 
επικινδύνων στερεών αποβλήτωντα οποία συσσωρεύονται σε διάφορα σημεία του 
Δήμου  εντός και εκτός κάδων ή εγκαταλείπουν στα πεζοδρόμια οι δημότες. Τα εν λόγω  
ογκώδη απορρίμματα όπως έπιπλα, στρώματα, ξύλα κ.λπ. προτού οδηγηθούν για 
απόρριψη πρέπει υποχρεωτικά να υποστούν διαλογή και επεξεργασία σύμφωνα με τις 
κείμενες νομοθεσίες. 

Η ορθή διαχείριση των  αναφερομένων κατηγοριών απορριμμάτων έχει ως  στόχο αφενός 
την καθαριότητα  του Δήμου μας  και αφετέρου την ανάκτηση χρήσιμων υλικών και τη 
μείωση του όγκου τους για την  εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του 
περιβάλλοντος. Κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί με αυτεπιστασία, καθότι 
ο Δήμος δεν διαθέτει τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό ώστε να ανταποκρίνεται 
πλήρως στις υφιστάμενες ανάγκες. 

ΑΔΑ: ΕΤΠΥΩ9Ζ-ΠΞΦ



3.Τη  συλλογή και μεταφορά των προδιαλεγμένων αστικών βιοαποβλήτων στον 
ΧΥΤΥ στη θέση «Βαρτός» του Δήμου Δελφών. Τα βιοαπόβλητα είναι τα 
βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα απορρίμματα τροφών και μαγειρείων 
από σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστάσεις ομαδικής εστίασης και χώρους πωλήσεων λιανικής 
και τα συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις μεταποίησης τροφίμων, τα βιοαπόβλητα 
αποτελούν το 40% των απορριμμάτων για αυτό είναι σημαντικό να γίνεται ορθή διαχείρισή 
τους:α) τη χωριστή συλλογή βιολογικών αποβλήτων, ενόψει της λιπασματοποίησης και της 
ζύμωσης των βιοαποβλήτων,β) την επεξεργασία των βιολογικών αποβλήτων κατά τρόπο 
που να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας,γ) τη χρήση 
περιβαλλοντικά ασφαλών υλικών παραγόμενων από βιολογικά απόβλητα (κομπόστ ή 
χούμους ή εδαφοβελτιωτικό) καθώς και η εκτροπή των αποβλήτων αυτών από την ταφή.  

Εκτός από τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη (μείωση των τελών εναπόθεσης 
απορριμμάτων) , που θα αποφέρει το πρόγραμμα διαχείρισης   των ανωτέρω αποβλήτων  
ιδιαίτερα σημαντικά θα είναι και τα ανταποδοτικά οφέλη του,  καθώς η επιτυχία του ( 
προγράμματος διαχείρισης ),  μελλοντικά  θα έχει όφελος για τον δημότη, με τη μορφή της 
μείωσης των δημοτικών τελών. 

 Ο Δήμος βρίσκεται στο στάδιο υλοποίησης ξεχωριστού ρεύματος συλλογής ( καφέ κάδοι) 
των ανωτέρω αποβλήτων έτσι ώστε να εναρμονιστεί με την Ευρωπαϊκή και Εθνική 
νομοθεσία ( Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133 )  με τις τροποποιήσεις αυτού, Ν.  4735/2020 )και 
σύμφωνα με τις προβλέψεις του ισχύοντος εγκεκριμένου και αναθεωρημένου 
Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) Στερεάς Ελλάδας [άρθ. 228, 
περ. στ.) ν. 4555/2018]. 

Σημειώνεται ότι η αρχική ημερομηνία έναρξης  του προγράμματος διαχείρισης των 
προδιαλεγμένων αστικών βιοαποβλήτων και η μεταφορά τους στην θέση «Βαρτός» του 
Δήμου Δελφών ήταν η 15η Ιουνίου 2020 ( έναρξη λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας 
Στερεών Αποβλήτων - εργοστασίου κομποστοποίησης), όμως λόγω των έκτακτων συνθηκών  
που έχουν δημιουργηθεί στην χώρα μας, λόγω του κύματος πανδημίας COVID19, και των 
προαναφερόμενων προβλημάτων στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου  επήλθε 
καθυστέρηση  στην υλοποίηση του προγράμματος ( προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού, 
τοποθέτηση κάδων , ενημέρωση πολιτών ).  

Ο Δήμος  έχει προβεί στην προμήθεια των καφέ κάδων κατόπιν σχετικής μελέτης και έχει 
συνάψει Προγραμματική Σύμβαση (έχει εγκριθείμετηναριθμ.27/2020 Απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος  ΑΔΑ: ΩΓΚΥΩ9Ζ-2ΘΦ ), για την υποβολή πρότασης στην 
τρέχουσα Πρόσκληση 56 (α/α ΟΠΣ 3593 ) με τίτλο ¨Διαχείριση Βιοαποβλήτων¨ της Ε.Υ.Δ Ε.Π 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να ενταχθεί και να συγχρηματοδοτηθεί από 
πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, η προτεινόμενη Πράξη με τίτλο « Προμήθεια Μηχανολογικού 
Εξοπλισμού για την εφαρμογή προγράμματος χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων 
στον Δήμο Δωρίδος ». Στην εν λόγω Πρόσκληση μέσω του  «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας 
Α.Ε.» με αριθμ. πρωτ. 13/07/ 2006 προβλέπεται η προμήθεια όλου του απαραίτητου 
εξοπλισμού για την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος Διαλογής στην Πηγή με 
χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων στον Δήμο Δωρίδος και μεταφορά τους στον τελικό 
αποδέκτη και πιο συγκεκριμένα : 
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1.   Ένα (1) απορριμματοφόρο όχημα τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου (μύλου) 
χωρητικότητας 16 m3. 

2.   Ένα (1) απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 m3. 

3.   Ένα (1) αυτοκινούμενο πλυντήριο κάδων 4000 λίτρων. 

Δεδομένου ότι η ανωτέρω διαδικασία προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού είναι σε 
εξέλιξη και έως ότου ολοκληρωθεί η προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού , 

καθίσταται επιτακτική η ανάγκη άμεσης ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας, με τη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, προκειμένου να υλοποιηθεί άμεσα το 
πρόγραμμα της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων ( τοποθέτηση καφέ κάδων από τον 
Δήμο σε κεντρικά σημεία κοινοτήτων, ξενοδοχεία και καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος)  και μεταφοράς των βιοαποβλήτων στη θέση «Βαρτός» του Δήμου Δελφών 
( εργοστάσιοκομποστοποίησης). Επιπλέον, με την έναρξη του προγράμματος ο Δήμος θα 
συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία του έργου. 

 

Τέλος, οι έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στην χώρα μας, λόγω του δεύτερου 
σφοδρού κύματος πανδημίας του COVID 19, απαγορεύουν την παραμονή των  
απορριμμάτων εντός και εκτός κάδων, ως ανθυγιεινή εστία μόλυνσης με δυσμενείς 
επιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία και υπαγορεύουν την τακτική και σύμφωνη με τους 
κανόνες υγιεινής, διαχείρισή τους. 

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους και σε μια προσπάθεια υποβοήθησης της υπηρεσίας 
καθαριότητας του Δήμου Δωρίδος, στις 9-6-2020 διενεργήθηκε ο πρώτος συνοπτικός 
διαγωνισμός για την αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων της Δημοτικής Ενότητας 
Ευπαλίου (Αριθμ.Διακήρυξης 4296/22-5-2020 ΑΔΑΜ:20PROC006760780 2020-05-25), 

συνολικού προϋπολογισμού  73.999,88€ με το ΦΠΑ, ο οποίος απέβη άγονος τόσο κατά την 
αρχική δημοπράτηση (σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 86/17-6-2020 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής) όσο και κατά τη δεύτερη επαναληπτική διαγωνιστική διαδικασία, που 
πραγματοποιήθηκε στις 24-8-2020. 

 

Από όσα αναπτύχθηκαν παραπάνω, που ανακεφαλαιώνουμε παρακάτω, είναι 
ολοφάνερο ότι η εκτέλεση της υπηρεσίας αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων δεν 
μπορεί να καλυφθεί με επάρκεια, από τη διαθέσιμη υλικοτεχνική υποδομή του Δήμου 
Δωρίδος και προτείνεται, μέρος της, να ανατεθεί με τη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης, προσωρινά και έως ότου ολοκληρωθούν οι 
προαναφερόμενες ενέργειες του Δήμου για την προμήθεια των τριών (3) 
απορριμματοφόρων (ένα (1) από το πρόγραμμα Φιλόδημος και δύο (2) από την 
πρόσκληση «Διαχείριση Βιοοαποβλήτων»: 

 

 Οι έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στην χώρα μας, λόγω του 
δεύτερου σφοδρού κύματος πανδημίας του COVID 19, που απαγορεύουν την 
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παραμονή των  απορριμμάτων εντός και εκτός κάδων, ως ανθυγιεινή εστία 
μόλυνσης. 

 Η μεγάλη γεωγραφική διασπορά των 55 Τοπικών Κοινοτήτων του, που μαζί με 
τους οικισμούς τους ανέρχονται σε 78 και εκτείνονται σε έκταση 1.002 

τετραγωνικών χιλιομέτρων (2η μεγαλύτερη έκταση μεταξύ των Δήμων της 
Στερεάς Ελλάδας), παρουσιάζει έντονη εδαφική ανομοιογένεια, με ορεινούς, 
ημιορεινούς και παράλιους οικισμούς, με συνολικό κύριο οδικό δίκτυο 441 χλμ. 

 Η ορεινότητα σε ποσοστό 80% 

 Η έλλειψη μηχανολογικού εξοπλισμού και κυρίως λόγω της παλαιότητας των 
διαθέσιμων απορριμματοφόρων (έτος κατασκευής 1990), που κληροδότησαν στο 
σημερινό Δήμο σημαντικά προβλήματα λόγω παλαιάς αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας, μεγάλης κατανάλωσης καυσίμων, συχνότητας βλαβών. 

 Το άγονο αποτέλεσμα των δύο (2) συνοπτικών διαγωνισμών , για την εκτέλεση 
της υπηρεσίας συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων, από ιδιώτη, για τη 
Δημοτική Ενότητα Ευπαλίου. 

 Το γεγονός ότι ο Δήμος μας βρίσκεται σε διαδικασία δημοπράτησης, για την 
προμήθεια απορριμματοφόρου , από το Πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.  

 Το γεγονός ότι, σήμερα, ο Δήμος Δωρίδος, έχει στη διάθεσή του μόλις δύο (2) 
απορριμματοφόρα, για την αποκομιδή απορριμμάτων σε όλο το Δήμο, τα οποία  
είναι αναξιόπιστα για τον προγραμματισμό των υπηρεσιών αποκομιδής και 
καθαριότητας λόγω έκτακτων και πολλαπλών βλαβών που παρουσιάζουν.  

 Η ανάγκη παροχής επιπρόσθετων, της αποκομιδής απορριμμάτων, υπηρεσιών, 
ήτοι: η διάθεση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) 
και η επεξεργασία ογκωδών και άλλων απορριμμάτων – μη επικινδύνων στερεών 
αποβλήτων. 

 Η ανάγκη συλλογής και μεταφοράς των προδιαλεγμένων αστικών βιοαποβλήτων 
στον ΧΥΤΥ στην θέση «Βαρτός» του Δήμου Δελφών. 

 Η έλλειψη του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού, δύο ( 2 ) 
απορριμματοφόρα και ένα ( 1 ) πλυντήριο κάδων για την υλοποίηση της 
υπηρεσίας συλλογής και μεταφοράς αστικών βιοαποβλήτων  έως ότου 
ολοκληρωθεί η προμήθεια τους  μέσω της προγραμματικής σύμβασης με τον « 
Φο.Σ.Δ.Α  Στερεάς Ελλάδας Α. » 

 

ΕΙΔΟΣ , ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 

 

1.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΕ 

ΕΥΠΑΛΙΟΥ ΚΑ 20-6117.002 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Παροχή υποστηρικτικών 

υπηρεσιών αποκομιδής και 

μεταφοράς απορριμμάτων 

15.624,00 4 μήνες 

Παροχή υπηρεσίας 4.464,00 3 μήνες 
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αποκομιδής και 

μεταφοράς βιοαποβλήτων 

παροχή υπηρεσιών 

διάθεσης αποβλήτων 

εκσκαφών, κατασκευών 

και κατεδαφίσεων 

(Α.Ε.Κ.Κ.) 

1.426,00 (σε τόνους) 

1 μήνας 

παροχή υπηρεσιών συλλογής 
και μεταφοράς σε μονάδα 
επεξεργασίας ογκωδών και 
άλλων απορριμμάτων – μη 
επικινδύνων στερεών 
αποβλήτων 

2.480,00 2 μήνες 

 

 

 

2.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΕ 

ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ ΚΑ:20-6117.004 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Παροχή υποστηρικτικών 

υπηρεσιών αποκομιδής και 

μεταφοράς απορριμμάτων 

4.960,00 5μηνες 

Παροχή υπηρεσίας 

αποκομιδής και 

μεταφοράς βιοαποβλήτων 

6.696,00 5μήνες 

παροχή υπηρεσιών 

διάθεσης αποβλήτων 

εκσκαφών, κατασκευών 

και κατεδαφίσεων 

(Α.Ε.Κ.Κ.) 

3.584,22 (σε τόνους) 

2 μήνες 

παροχή υπηρεσιών συλλογής 
και μεταφοράς σε μονάδα 
επεξεργασίας ογκωδών και 
άλλων απορριμμάτων – μη 
επικινδύνων στερεών 
αποβλήτων 

8.680,00 6 μήνες 
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3.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΕ 

ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ ΚΑ: 20.6117.003 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Παροχή υποστηρικτικών 

υπηρεσιών αποκομιδής και 

μεταφοράς απορριμμάτων 

4.960,00 5 μήνες 

Παροχή υπηρεσίας 

αποκομιδής και 

μεταφοράς βιοαποβλήτων 

7.142,40 6 μήνες 

παροχή υπηρεσιών 

διάθεσης αποβλήτων 

εκσκαφών, κατασκευών 

και κατεδαφίσεων 

(Α.Ε.Κ.Κ.) 

3.063,42 (σε τόνους)2 μήνες 

παροχή υπηρεσιών συλλογής 
και μεταφοράς σε μονάδα 
επεξεργασίας ογκωδών και 
άλλων απορριμμάτων – μη 
επικινδύνων στερεών 
αποβλήτων 

8.680,00 6 μήνες 

 

 

 

4.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΕ 

ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ ΚΑ: 20-6117.005 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Παροχή υποστηρικτικών 

υπηρεσιών αποκομιδής και 

μεταφοράς απορριμμάτων 

17.856,00 12μηνες 

παροχή υπηρεσιών 

διάθεσης αποβλήτων 

εκσκαφών, κατασκευών 

και κατεδαφίσεων 

(Α.Ε.Κ.Κ.) 

3.162,00 (σε τόνους) 

3 μήνες 
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παροχή υπηρεσιών συλλογής 
και μεταφοράς σε μονάδα 
επεξεργασίας ογκωδών και 
άλλων απορριμμάτων – μη 
επικινδύνων στερεών 
αποβλήτων 

2.976,00 6μήνες 

Για τις εν λόγω δαπάνες υπάρχουν εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό έτους 

2020, μετά από αναμόρφωση με την υπ’αριθμ. 114/2020 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, οι κάτωθι πιστώσεις στους οικείους κωδικούς:  

Α.Α. Τίτλος Ποσό  ΚΑ. 

1. Υπηρεσίες αποκομιδής και μεταφοράς 

απορριμμάτων ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 

24.000,00€ 20.6117.002 

2. Υπηρεσίες αποκομιδής και μεταφοράς 

απορριμμάτων ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 

24.000,00€ 20.6117.003 

3. Υπηρεσίες αποκομιδής και μεταφοράς 

απορριμμάτων ΔΕ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ 

24.000,00€ 20.6117.004 

4. Υπηρεσίες αποκομιδής και μεταφοράς 

απορριμμάτων ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ 

24.000,00€ 20.6117.005 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω εκτεθέντα και τις 

αναφερόμενες διατάξεις: 

 το άρθρο 61 του ν. 3979/2011, όπως ισχύει 

 την αιτιολογική έκθεση του άρθρου 178 του Ν.4635/2019 

 την υφιστάμενη νομολογία του Ελ. Συν. και ιδίως τις πράξεις 45/2018, 

231/2017 του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VΙΙ ΤΜΗΜΑ.  

 την έκθεση της Tεχνικής Υπηρεσίας και του Αντιδημάρχου Καθαριότητας 

του Δήμου Δωρίδος 

 την αδυναμία εκτέλεσης των υπηρεσιών, με ίδια μέσα   

 τις κατά τα ανωτέρω ξεχωριστά εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό έτους 

2020 πιστώσεις ανά Δημοτική Ενότητα 

 Άρθρο 40 του Ν.4735/2020, ΦΕΚ Α 197/12-10-2020, «Αρμοδιότητες 

Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α' και β' βαθμού και Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής ΟΤΑ α ' βαθμού», που αντικατέστησε το Άρθρο  72 του Ν. 3852/10. 

 

Αποφασίζει ομόφωνα 

 

ΑΔΑ: ΕΤΠΥΩ9Ζ-ΠΞΦ



Α. Διαπιστώνει την αδυναμία εκτέλεσης των κάτωθι εργασιών, που 

βρίσκονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δωρίδος, οικ.έτους 

2020, για τους λόγους που αναφέρθηκαν στην εισήγηση: 

 

Α.Α. Τίτλος Ποσό  ΚΑ. 

1. Υπηρεσίες αποκομιδής και μεταφοράς 

απορριμμάτων ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 

24.000,00€ 20.6117.002 

2. Υπηρεσίες αποκομιδής και μεταφοράς 

απορριμμάτων ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 

24.000,00€ 20.6117.003 

3. Υπηρεσίες αποκομιδής και μεταφοράς 

απορριμμάτων ΔΕ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ 

24.000,00€ 20.6117.004 

4. Υπηρεσίες αποκομιδής και μεταφοράς 

απορριμμάτων ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ 

24.000,00€ 20.6117.005 

 

 

Β. Εγκρίνει την ανάθεση των κάτωθι υπηρεσιών με τη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας: 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΕ 

ΕΥΠΑΛΙΟΥ ΚΑ 20-6117.002 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Παροχή υποστηρικτικών 

υπηρεσιών αποκομιδής και 

μεταφοράς απορριμμάτων 

15.624,00 4 μήνες 

Παροχή υπηρεσίας 

αποκομιδής και 

μεταφοράς βιοαποβλήτων 

4.464,00 3 μήνες 

παροχή υπηρεσιών 

διάθεσης αποβλήτων 

εκσκαφών, κατασκευών 

και κατεδαφίσεων 

(Α.Ε.Κ.Κ.) 

1.426,00 (σε τόνους)1 μήνας 

 

παροχή υπηρεσιών συλλογής 
και μεταφοράς σε μονάδα 
επεξεργασίας ογκωδών και 
άλλων απορριμμάτων – μη 

2.480,00 2 μήνες 
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επικινδύνων στερεών 
αποβλήτων 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΕ 

ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ ΚΑ:20-6117.004 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Παροχή υποστηρικτικών 

υπηρεσιών αποκομιδής και 

μεταφοράς απορριμμάτων 

4.960,00 5μηνες 

Παροχή υπηρεσίας 

αποκομιδής και 

μεταφοράς βιοαποβλήτων 

6.696,00 5μήνες 

παροχή υπηρεσιών 

διάθεσης αποβλήτων 

εκσκαφών, κατασκευών 

και κατεδαφίσεων 

(Α.Ε.Κ.Κ.) 

3.584,22 (σε τόνους) 2 μήνες 

παροχή υπηρεσιών συλλογής 
και μεταφοράς σε μονάδα 
επεξεργασίας ογκωδών και 
άλλων απορριμμάτων – μη 
επικινδύνων στερεών 
αποβλήτων 

8.680,00 6 μήνες 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΕ 

ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ ΚΑ: 20.6117.003 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Παροχή υποστηρικτικών 

υπηρεσιών αποκομιδής και 

μεταφοράς απορριμμάτων 

4.960,00 5 μήνες 

Παροχή υπηρεσίας 

αποκομιδής και 

μεταφοράς βιοαποβλήτων 

7.142,40 6 μήνες 

παροχή υπηρεσιών 

διάθεσης αποβλήτων 

3.063,42 (σε τόνους)2 μήνες 

ΑΔΑ: ΕΤΠΥΩ9Ζ-ΠΞΦ



εκσκαφών, κατασκευών 

και κατεδαφίσεων 

(Α.Ε.Κ.Κ.) 

παροχή υπηρεσιών συλλογής 
και μεταφοράς σε μονάδα 
επεξεργασίας ογκωδών και 
άλλων απορριμμάτων – μη 
επικινδύνων στερεών 
αποβλήτων 

8.680,00 6 μήνες 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΕ 

ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ ΚΑ: 20-6117.005 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Παροχή υποστηρικτικών 

υπηρεσιών αποκομιδής και 

μεταφοράς απορριμμάτων 

17.856,00 12μηνες 

παροχή υπηρεσιών 

διάθεσης αποβλήτων 

εκσκαφών, κατασκευών 

και κατεδαφίσεων 

(Α.Ε.Κ.Κ.) 

3.162,00 (σε τόνους) 3 μήνες 

παροχή υπηρεσιών συλλογής 
και μεταφοράς σε μονάδα 
επεξεργασίας ογκωδών και 
άλλων απορριμμάτων – μη 
επικινδύνων στερεών 
αποβλήτων 

2.976,00 6μήνες 

 

   Η  απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  223/2020. 
 

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφθηκε ως ακολούθως : 
 

Ο Πρόεδρος                        Η υπάλληλος                             Τα μέλη 

                             ( υ π ο γ ρ α φ έ ς ) 
 

Ακριβές      Αντίγραφο 

                              Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

                ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
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