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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αναρτητέα στο Διαδίκτυο 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                            Θήρα, 29 – 08- 2022 

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ       Αριθ. Πρωτ.: - 474  - 

 

Θέμα: «Κατεπείγουσα παροχή υπηρεσίας Χωματουργικών εργασιών Διάστρωσης Χώρου Διάθεσης 

Απορριμμάτων Δήμου Θήρας». 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  212/2022 

Ο Δήμαρχος Θήρας έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58  παρ. 2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α/19-7-18). 

2) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του 

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 και το εδάφιο 2 της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, 

όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 Ν. 3731/2008. 

3) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Νόμου 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών. 

4) Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 4   ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 

(ΦΕΚ Α' 145/05-08-2016).  

5) Τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 4 στ. β’ Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α΄)όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει   «..και στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, 

παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων όταν συντρέχει κατεπείγουσα 

ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό  πίστωση ή αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής, 

η αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισμού γίνεται στην πρώτη, μετά την ανάθεση 

συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. 

6) Την υπ’ αριθ. 9601/22-08-2022 συνταχθείσα Τεχνική Περιγραφή της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος, Τοπικής Ανάπτυξης & Κοινωνικής Μέριμνας που αφορά την: «Παροχή 

Υπηρεσίας Χωματουργικών Εργασιών Διάστρωσης Χώρου Διάθεσης Απορριμμάτων Δήμου 

Θήρας» ενδεικτικού προϋπολογισμού ύψους #215.760,00#€ (συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%). 

7) Το γεγονός ότι απέβει άγονος  η διαδικασία ανάθεσης σύμβασης για την Παροχή Υπηρεσίας 

Χωματουργικών Εργασιών Διάστρωσης Χώρου Διάθεσης Απορριμμάτων Δήμου Θήρας» λόγω 

μη υποβολής προσφορών σύμφωνα με το Πρακτικό Ι της επιτροπής διενέργειας του 

διαγωνισμού και την άμεση ανάγκη επανάληψης του διαγωνισμού. 

8) Το γεγονός ότι είναι επιτακτική η ανάγκη για την εκτέλεση της διάστρωσης του χώρου 

διάθεσης απορριμμάτων και πρέπει να εκτελείται καθημερινά για λόγους υγιεινής αλλά και 

για την σωστή διαχείριση του διαθέσιμου αποθηκευτικού χώρου. Λόγω παρέλευσης μεγάλου 

(για την φύση της δραστηριότητας)  χρονικού διαστήματος από την λήξη της προηγούμενης 

εργολαβίας.  

9) Το γεγονός της επιβάρυνσης του κόστους κίνησης των μηχανημάτων έργου λόγω των 

αυξημένων τιμών των καυσίμων, της  τουριστικής περιόδου, η οποία εφέτος ξεπέρασε κάθε 

προσδοκία και εν όψη της δημοπράτησης του έργου της αποκατάστασης του Χ.Α.Δ.Α. για το 
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οποίο ο Δήμος μας έχει χρηματοδοτηθεί με το ποσόν των 4.023.334,54 € στο Πρόγραμμα 

Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα 

προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» και στην πρόσκληση χρηματοδότησης ΑΤ04 με τίτλο : 

Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης 

Απορριμμάτων» με τίτλο έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΑΛΩΝΑΚΙ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΘΗΡΑΣ», απαιτούνται ειδικές χωματουργικές εργασίες και από βαρύ ερπυστριοφόρο 

μηχάνημα χωματουργικών εργασιών, που δεν διαθέτει ο Δήμος μας, ώστε να παραδοθεί ο 

χώρος έτοιμος προς αποκατάσταση,  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη. 

10) Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί πίστωση 74.400,00€ στον ΚΑ 20.6233.012 του 

προϋπολογισμού του έτους 2022  

 

                                                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

Α. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της αρ. πρωτ. 9601/22-08-2022 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ με 

τίτλο: «Παροχή Υπηρεσίας Χωματουργικών Εργασιών Διάστρωσης Χώρου Διάθεσης Απορριμμάτων 

Δήμου Θήρας». 

Β. Την έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης: «Κατεπείγουσα, έναντι αμοιβής #215.760,00 #€, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , όπως αναλύεται παρακάτω στους  

 

1. Στην επιχείρηση Βιδιάνος Βάλβης με ΑΦΜ:067521475 την Περιοχή Ακρωτηρίου 

Γ. Προτείνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού για την κάλυψη της κατεπείγουσας ανάθεσης 

υπηρεσίας Χωματουργικών εργασιών Διάστρωσης Χώρου Διάθεσης Απορριμμάτων Δήμου Θήρας ως 

παρακάτω 

  ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
(1) Τελευταίος 

Διαμορφωμένος 
Προϋπολογισμός 

(2) Ποσό 
Αναμόρφωσης  

(3) = (1)+(2) 
Διαμορφωμένος 

Προϋπολογισμός 
(μετά την 

αναμόρφωση) 

1 20.6233.012 
Μίσθωση μηχανημάτων για 
διαμόρφωση χωματερής 74.400,00 215.760,00 290.160,00 

2 20.6277.001 

Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς 
στερεών αποβλήτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών μέσω 
δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 του 
Ν. 3979/2011) 1.585.619,68 -185.619,68 1.400.000,00 

3 20.7135.036 
Αναβάθμιση δικτύου οδοφωτισμού 
Δήμου Θήρας 1.500.000,00 -30.140,32 1.469.859,68 

 

με  την διαδικασία της κατεπείγουσας απευθείας ανάθεσης (CPV:  90531000-8). 

 

1) Γ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση ποσού «Διακοσίων δεκαπέντε 

χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ (215.760,00€)» συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% θα 

καλυφθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει Κ.Α.Ε. 20.6233.012 Μίσθωση Μηχανημάτων για 

τη διαμόρφωση χωματερής για το οποίο θα εκδοθεί και η ανάλογη ΑΑΥ 

2) Δ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού #215.760,00#€  με ΦΠΑ θα γίνει με την έκδοση 

τιμολογίων και  ενταλμάτων πληρωμής. 
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Ε. Ο τρόπος υλοποίησης της σύμβασης θα καθοριστεί στο συμφωνητικό που θα υπογραφεί με τους 

αναδόχους. 

ΣΤ. Η παρούσα απόφαση υποβάλλεται προς έγκριση, από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θήρας 

σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 . 

               

                                                                                                                     Ο  Δήμαρχος Θήρας 

 

 

      Αντώνιος Σιγάλας 
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