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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς  ογκωδών και μπαζών  του 

Δήμου Σαλαμίνας (Συλλογή, μεταφορά & εναπόθεση σύμμεικτων υπολειμμάτων πρασίνου και μπαζών σε 

αδειοδοτημένο χώρο προς περαιτέρω επεξεργασία ανακύκλωσης και νόμιμη τελική διάθεση) 

Η υπηρεσία καθαριότητας προβαίνει καθημερινά στην αποκομιδή των καθαρών κλαδιών από διάφορα 

σημεία του Δήμου μας, όμως οι δημότες απορρίπτουν  κλαδιά τα οποία είναι αναμεμειγμένα με άλλα στερεά 

απόβλητα (σακούλες, ογκώδη, χαρτόνια, μπάζα, γυαλιά κ.λ.π.) και τα οποία δεν γίνονται αποδεκτά στο ΕΜΑΚ. 

Ο Δήμος Σαλαμίνας δεν διαθέτει αδειοδοτημένο χώρο συγκέντρωσης αυτών, επομένως δεν δύναται να 

τα αποθηκεύσει και να τα διαχειριστεί με αποτέλεσμα την συσσώρευση μεγάλων όγκων αποβλήτων  σε 

διάφορα σημεία και περιοχές του Δήμου μας. 

Από τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψιν τα έγγραφα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Αστυνομικού Τμήματος προς το Δήμο Σαλαμίνας για την άμεση αποκομιδή 

των αποβλήτων , γίνεται επιτακτική η ανάγκη σύναψης σύμβασης με ανάδοχο που να μπορεί να συλλέξει και 

να μεταφέρει τα ως άνω σύμμεικτα υπολείμματα πρασίνου σε δικό του αδειοδοτημένο χώρο για περαιτέρω 

επεξεργασία διαλογή και ανακύκλωσης  και κατόπιν νόμιμη τελική διάθεση καθώς και να δέχεται την 

εναπόθεση φορτίων σύμμεικτων ογκωδών στον αδειοδοτημένο χώρο του, από  οχήματα του Δήμου Σαλαμίνας  

με σκοπό  να εξαλειφθεί ο κίνδυνος δημιουργίας νέων ανθυγιεινών καταστάσεων εις βάρος της δημόσιας 

υγείας και ανακύκλωσης των αποβλήτων. 

Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού, η ανάθεση για την εκτέλεσή του και η παροχή υπηρεσιών θα 

είναι σύμφωνα με: 
1.Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 {δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών- 
προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ} 
2.Τις διατάξεις του άρθρου 117 «Περί διαδικασίας Συνοπτικού Διαγωνισμού» του Ν.4412/2016 
3.Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α') όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010       
4.Τις διατάξεις του ν. 4674/20 αρθρο 117 παρ.1 (Περί αρμοδιοτήτων Οικονομικής Επιτροπής) 
5.Τους σχετικούς Νόμους, Διατάγματα, Κανονιστικές Αποφάσεις, κ.λπ., που εναρμόνισαν την Ελληνική 
Νομοθεσία περί Προμηθειών με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Το συνολικό ποσό του ενδεικτικού Προϋπολογισμού ανέρχεται στα 23.262,40€, συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ 24%, και έχει εγγράφει στον Οικονομικό Προϋπολογισμό έτους 2020 του Δήμου Σαλαμίνας, με 

Κ.Α. 20.6234.003 από όπου θα γίνει η χρηματοδότηση. 

 

ΣΑΛΑΜΙΝΑ   14/12/2020 

                                                                            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                          
      Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ                                              Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΠ&Κ                                              
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