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Μία από τις σηµαντικότερες αρµοδιότητες των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης είναι αυτή της 

αποκοµιδής απορριµµάτων και της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/06, όπως αυτές συµπληρώθηκαν από τις διατάξεις του Ν. 

3852/10. 

Οι ανωτέρω αρµοδιότητες των ∆ήµων θα έπρεπε να εκπληρώνονται από ειδικές κατηγορίες 

µόνιµου προσωπικού (Εργάτες καθαριότητας, οδηγοί απορριµµατοφόρων, επόπτες και άλλες 

κατηγορίες προσωπικού υποχρεωτικής και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης). 

Όµως είναι κοινός τόπος ότι οι περισσότεροι ∆ήµοι αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα 

υποστελέχωσης σε µόνιµο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό. Ιδιαίτερα δε στους 

νησιωτικούς δήµους όπως είναι και ο ∆ήµος Κύθνου το πρόβληµα αυτό τείνει να λάβει ανησυχητικές 

διαστάσεις. 

Μέσα σε αυτήν την κατάσταση και για την αντιµετώπιση των σοβαρών προβληµάτων που 

δηµιουργούνται µε την αδυναµία των δήµων να ασκήσουν την αρµοδιότητα της αποκοµιδής των 

απορριµµάτων και της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων τους, ψηφίστηκε ο Ν. 3979/11 στο 

άρθρο 61 του οποίου αναφέρεται ρητά η δυνατότητα ανάθεσης σε ιδιώτες της παροχής 

συγκεκριµένων υπηρεσιών «Συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων 

υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δηµοτικών κτιρίων».  

Κατ’ εφαρµογήν λοιπόν του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 της ανωτέρω διάταξης, το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κύθνου, αφού τεκµηρίωσε την αδυναµία εκτέλεσης της αποκοµιδής 

των απορριµµάτων και των ανακυκλώσιµων ειδών του ∆ήµου Κύθνου µε ίδια µέσα του δήµου, 

καθόρισε το αντικείµενο των παρεχόµενων υπηρεσιών, την διάρκεια και την περιοχή εντός της 



οποίας αυτές θα εκτελεστούν, τα οποία αποτελούν και το αντικείµενο της παρούσας διακήρυξης, ως 

ακολούθως : 

1. Αποκοµιδή απορριµµάτων ολόκληρης της εδαφικής περιφέρειας της νήσου Κύθνου 

και µεταφορά αυτών στον χώρο υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων (ΧΥΤΑ). 

2. Αποκοµιδή των ανακυκλώσιµων συσκευασιών (µπλε κάδο) ολόκληρης της 

εδαφικής περιφέρειας της νήσου Κύθνου και µεταφορά αυτών στον Σταθµό 

Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιµων Ειδών που θα βρίσκεται στον χώρο του ΧΥΤΑ. 

Η αποκοµιδή των προαναφερόµενων θα γίνεται από κατάλληλο προσωπικό του αναδόχου µε την 

χρήση ιδίων µέσων (φορτηγών, απορριµµατοφόρων κ.α.). 

Επιτρέπεται η χρήση των οχηµάτων του ∆ήµου µετά από αίτηµα του αναδόχου για 

µέρος ή ολόκληρο το χρονικό διάστηµα της εκτέλεσης της σύµβασης και υπό την 

προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος θα τα χρησιµοποιεί αποκλειστικά για την κάλυψη των 

συµβατικών του υποχρεώσεων και θα βαρύνεται µε τα έξοδα κίνησης των οχηµάτων του 

∆ήµου. 

Γενικά , σε ενδεχόµενο χρήσης από τον ανάδοχο των οχηµάτων του ∆ήµου από τον ανάδοχο , 

αυτά θα πρέπει να παραδοθούν µετά την λήξη του διαστήµατος της παραχώρησης σε άριστη 

κατάσταση. Σε αντίθετη περίπτωση ο ∆ήµος θα αναλάβει την αποκατάστασή τους και θα 

παρακρατήσει το κόστος των εργασιών και υλικών από την αµοιβή του αναδόχου ή την εγγύηση 

καλής εκτέλεσης (µερική ή ολική κατάπτωση εγγύησης). 

Η αποκοµιδή θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το πρόγραµµα όπως αναφέρεται στις τεχνικές 

προδιαγραφές της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων της µελέτης κατά τις πρώτες πρωινές ώρες 

(06:00 π.µ. εώς 11:00π.µ.) µε εξαίρεση τους καλοκαιρινούς µήνες και την περίοδο προετοιµασίας για 

αυτούς (Μαίο έως Σεπτέµβριο) κατά την οποία οι ώρες αποκοµιδής µπορούν να παρατείνονται λόγω 

του αυξηµένου όγκου των απορριµµάτων κατά τρείς (3) ώρες. 

Η µεταφορά των απορριµµάτων και των ανακυκλώσιµων στον ΧΥΤΑ θα γίνεται αυθηµερόν και 

κατά τις ώρες λειτουργίας του. Για την περίοδο του Ιουλίου και του Αυγούστου ο ανάδοχος θα 

πρέπει να έχει δυο συνεργεία µεταφοράς των σύµµικτων και των ανακυκλώσιµων υλικών 

Γενικά : 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να συντηρεί και γενικά να διατηρεί τον εξοπλισµό του σε άριστη 

κατάσταση.  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ασφαλίσει τον εξοπλισµό του για τυχόν φθορές, απώλειες, 

κλοπές κ.α. για τις οποίες δεν έχει δικαίωµα να διεκδικήσει αποζηµίωση από τον ∆ήµο. 

Το προσωπικό που θα χρησιµοποιεί ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι ασφαλισµένο και να λαµβάνει 

τις παροχές που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, ενώ κατά την διάρκεια της εργασίας του 



θα πρέπει να είναι εξοπλισµένο και να χρησιµοποιεί όλα τα απαραίτητα είδη ατοµικής προστασίας 

(µάσκες, γιλέκα κ.α.). 

Ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωµα να προβάλλει οποιαδήποτε αδυναµία για την µη εκτέλεση των 

όρων της σύµβασης (µε εξαίρεση λόγους ανωτέρω βίας όπως π.χ. ακραία καιρικά ή φυσικά 

φαινόµενα).  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί πιστά όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας που 

προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία. 

Ο ανάδοχος δεν υποχρεούται να προβεί  στην καθαριότητα χώρων που µπορεί να προκληθούν 

από ακραία καιρικά ή φυσικά φαινόµενα (όπως η ρίψη δέντρων από ανεµοθύελες κ.α.).  

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί εντός χρονικού διαστήµατος ενός έτους από την ηµεροµηνία 

υπογραφής της σχετικής σύµβασης. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της παροχής υπηρεσιών για τις ανωτέρω περιγραφόµενες εργασίες 

ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24 %) το οποίο ανέρχεται στο 

ποσό των  14.400,00 ευρώ. 

Η ανάθεση του έργου θα πραγµατοποιηθεί µετά από συνοπτικό διαγωνισµό, µε κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξη, την Γενική και την Ειδική Συγγραφή 

Υποχρεώσεων. 

 

 

Ο συντάξας                                                              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 


