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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                            

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό 15/30-07-2019 τακτικής συνεδριάσεως  

της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου 
 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 70/2019       
  

 

 

   

 

 

 

 

Στη Μύκονο και στο Δημοτικό Κατάστημα , σήμερα την 30η του μηνός Ιουλίου του 

έτους 2019 , ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., συνελθούσα σε συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή, μετά την από 26/07/2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής  

κ. Κωνσταντίνου Π. Κουκά, Δημάρχου Μυκόνου , η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό 

στα μέλη αυτής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία , δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα   

τα τέσσερα (4) μέλη:  

 

Παρόντες:                  Απόντες: 

1. ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                          1. ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 

2. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ                                  2. ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 

3. ΜΠΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                                  3. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 

4. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ                                        (δικαιολ.απόντες) 

                                                                                             

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, 

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, 

έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 7434/29-07-2019 εισήγηση (αίτημα) 

Δημάρχου με ΑΔΑΜ: 19REQ005362983 2019-07-30, η οποία έχει ως εξής: 

 

 

Θέμα: «Εισήγηση για την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας για 

«Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου & μεταφορικών μέσων για τα έτη 2019 – 

2020», για χρονικό διάστημα από 01/08/2019 έως και 31/10/2019» 

 

Έχοντας υπ' όψη : 

α) τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2γ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, στα οποία 

ορίζεται ότι “οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις 

προσφεύγοντας στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ... 

στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 

οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περί εισήγησης για την 

απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας για 

την «Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου και 

μεταφορικών μέσων για τα έτη 2019-2020» για 

χρονικό διάστημα από 01/08/2019 έως και 

31/10/2019. 
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τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται γιατις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές 

διαδικασίες με διαπραγμάτευση” 

β) τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016, στις οποίες 

ορίζεται ότι “Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή παροχής 

γενικών υπηρεσιών, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, 

μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ... μικρότερη ποσότητα κατά 

ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ποσοστό αυτό 

δεν μπορεί να υπερβαίνει ... το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για 

κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της 

σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.” 

γ) το γεγονός ότι θα πρέπει να συνεχιστεί αδιάλειπτα η μίσθωση οχημάτων για την  

εξυπηρέτηση της καθαριότητας του Δήμου καθώς ο Δήμος έχει σοβαρές ελλείψεις σε 

εξοπλισμό, από την 1η Αυγούστου μέχρι την υπογραφή της σύμβασης που εκκρεμεί 

στον προσυμβατικό έλεγχο. 

δ) την με αριθμό 08/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου 

«Περί έγκρισης του από 28/01/2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμών για την 

ανάθεση της υπηρεσίας «Αποκομιδή απορριμμάτων Δήμου Μυκόνου» με τη διαδικασία 

της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση λόγω κατεπείγοντος», με την οποία 

ανατέθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» η υπηρεσία της αποκομιδής των απορριμμάτων του Δήμου Μυκόνου, 

η οποία όμως δεν επαρκεί μετά τη λήξη της τριετούς σύμβασης. 

δ) την με αριθμό 67/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου 

«Περί έγκρισης Πρακτικού 3 της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου Μυκόνου και 

κατακύρωσης του διαγωνισμού για την “Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου και 

μεταφορικών μέσων για τα έτη 2019-2020”», που ενέκρινε το Πρακτικό 3 της 

Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου Μυκόνου και κατακύρωσε σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016 την υπηρεσία στην εταιρεία «ΧΡ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΔΑ ΨΙΔ3ΩΚΚ-246).  

ε) το γεγονός ότι ο διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός με τίτλο « Μίσθωση 

Μηχανημάτων Έργου & μεταφορικών μέσων για τα έτη 2019 – 2020», 

κατακυρώθηκε στην εταιρεία «ΧΡ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 

θα σταλεί άμεσα στο Ζ’ Τμήμα Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον αναγκαίο από το νόμο 

προσυμβατικό έλεγχο και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για έλεγχο 

νομιμότητας. 

ζ) το γεγονός ότι η Μύκονος πάντα αποτελούσε παγκόσμιο τουριστικό τόπο 

προορισμού με σταθερά αυξανόμενο όγκο τουριστών. Τα τελευταία χρόνια η αύξηση 

του τουριστικού ρεύματος σε όλα τα επίπεδα είναι ραγδαία. Πιο συγκεκριμένα, κατά 

την καταγραφή της Τράπεζας της Ελλάδος και σύμφωνα με στοιχεία του ΣΕΤΕ 

εντοπίζεται αύξηση στα βασικά μεγέθη του τουρισμού κατά τουλάχιστον 45% σε όλα 

τα βασικά μεγέθη.  

στ) το γεγονός ότι λόγω αδιάλειπτης λειτουργίας προέκυψαν βλάβες στα τρία (3) 
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απορριμματοφόρα του Δήμου και είναι ακινητοποιημένα. 

 

Πίνακας : Ετήσιες αφίξεις, διανυκτερεύσεις 2014-2017 

 

Περιφερει

ακή 

Ενότητα 

Μυκόνου 

 Έτος 2013 2014 2015 2016 2017* 

ΠΟΣΟΣ

ΤΟ 

2015-

2017 

Αφίξεις 

αλλοδαπών  

172.5

18 

221.6

53 

237.3

73 

288.7

17 

346.46

0 

45,96

% 

Αφίξεις 

ημεδαπών  

32.04

8 

31.76

8 

26.79

4 

33.20

8 
39.850 

48,73

% 

Διανυκτερεύ

σεις 

αλλοδαπών  

636.3

05 

767.8

63 

777.1

95 

925.8

09 

1.110.9

71 

42,95

% 

Διανυκτερεύ

σεις 

ημεδαπών  

103.1

74 

99.56

8 

8310

0 

94.63

9 

113.56

7 

36,66

% 

Πηγή: ΣΕΤΕ/ ΕΛΣΤΑΤ 

* Εκτίμηση με βάση τα προσωρινά στοιχεία  

 

Αυξητική παρουσιάζεται και η κίνηση διακινηθέντων επιβατών μέσω επιβατηγών – 

οχηματαγωγών (Ε/Γ-Ο/Γ) στο λιμάνι της Μυκόνου. Κατά το 2017 το σύνολο των 

διακινηθέντων επιβατών ανήλθε σε 1.230.187, το 2018 σε 1.966.905 διακινηθέντων 

επιβατών, ενώ τα στοιχεία της εξαετίας έως και το 2019 του Μαΐου και του Ιουνίου 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

 

Πίνακας : Διακινηθέντες Επιβάτες Μυκόνου με Ε/Γ – Ο/Γ 

Έτος 

Διακινηθέντες 

Επιβάτες με Ε/Γ 

- Ο/Γ κατά την 

αποβίβαση 

Διακινηθέντες 

επιβάτες με 

Ε/Γ - Ο/Γ 

κατά την 

επιβίβαση 

Σύνολο 

διακινηθέντων 

επιβατών με 

Ε/Γ - Ο/Γ 

2019* 

Μάιος 
77383 74047 151430 

2019* 

Ιούνιος 
123736 128184 251920 

2018 783369 1183536 1966905 

2017 694198 652340 1346538 

2016 604042 590314 1194356 

2015 597.36 591753 1189113 

2014 569502 557446 1126948 

2013 460593 449983 910576 

Πηγή:ΕΛΣΤΑΤ 

* Προσωρινά στοιχεία για το 2019  

 

Παρά την αδυναμία εγκαταστάσεων πολλαπλής άφιξης κρουαζιερόπλοιων (μόνο 2 

ταυτόχρονα ενώ παρατηρείται άφιξη 4-5 πλοίων την ίδια χρονική στιγμή), 

παρατηρείται έντονη κίνηση κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι της Μυκόνου. Πιο 
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συγκεκριμένα, το 2017 καταγράφηκαν 501 κρουαζιερόπλοια στο λιμάνι της Μυκόνου 

και άφιξη 699.304 επισκεπτών, ενώ το 2018 καταγράφηκαν 484 κρουαζιερόπλοια και 

άφιξη 702.256 επισκεπτών. 

 

 Κίνηση Κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι της Μυκόνου 

Κίνηση Κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι της Μυκόνου  

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Κρουαζιερόπλοια 485 441 600 596 501 484 

% μεταβολή   -9.1% 36.1% -0.7% -15.9% -3,39% 

Επιβάτες  587,501 610,207 649,914 722,517 699,304 702.256 

% μεταβολή   3.9% 6.5% 11.2% -3.2% 0,422% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
 

Στις 20 Απριλίου 2016 μετά από ένα (1) χρόνο διαγωνιστική διαδικασία, και μέσα από 

Ανοικτό Διεθνή διαγωνισμό ο Δήμος Μυκόνου υπέγραψε σύμβαση δύο (2) συν ένα (1) 

χρόνια με την εταιρεία «ΧΡ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε», για την 

Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων του Δήμου 

Μυκόνου. 

 

Τον Απρίλιο 2018 ο Δήμος προχώρησε στην ενεργοποίηση της ρήτρας (προαίρεσης) 

και για την επέκταση κατά ένα έτος της Σύμβασης, η οποία και έληξε στις 25 Απριλίου 

2019. Ωστόσο, την τελευταία τριετία η αύξηση ήταν απρόβλεπτη υπερκαλύπτοντας 

οποιαδήποτε πρόβλεψη και συντελεστή ασφαλείας τόσο των μελετών όσο και των 

υποδομών, με άμεση απεικόνιση αυτού του φαινομένου στις ποσότητες των 

απορριμμάτων (αστικών και ανακυκλώσιμων) που συλλέγονται. Ειδικότερα, ο αρχικές 

ποσότητες απορριμμάτων με τις οποίες το 2015 είχε γίνει η μελέτη ήταν οι κάτωθι ενώ 

παρουσιάζονται παράλληλα και οι ποσότητες που αφορούν το 2018: 

 

ΜΗΝΑΣ 

ΟΙΚΙΑΚΑ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 

 

ΜΗΝΑΣ 

ΟΙΚΙΑΚΑ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 

ΙΑΝ. 2014 435.061 ΙΑΝ. 2018 385.280,00 

ΦΕΒΡ.2014 476.638 ΦΕΒΡ. 2018 377.680,00 

ΜAPT.2014 575.151 ΜAPT. 2018 794.745,00 

ΑΠΡ.2014 1.019.789 ΑΠΡ. 2018 1.226.250,00 

ΜΑΙΟΣ2014 1.433.325 ΜΑΙΟΣ 2018 2.370.470,00 

ΙΟΥΝ.2014 2.043.140 ΙΟΥΝ. 2018 2.934.649,00 

ΙΟΥΛ. 2014 2.375.922 ΙΟΥΛ. 2018 3.913.670,00 

ΑΥΓ.2014 2.249.892 ΑΥΓ. 2018 3.651.170,00 

ΣΕΠΤ.2014 1.178.835 ΣΕΠΤ. 2018  

ΟΚΤ.2014 753.419 ΟΚΤ. 2018  

ΝΟΕΜ. 2014 346.021 ΝΟΕΜ. 2018  

ΔΕΚ.2014 376.763 ΔΕΚ. 2018  

ΣΥΝΟΛΑ 13.263.956 ΣΥΝΟΛΑ 15.356.914,00 

 

Τα σημερινά δεδομένα προκύπτουν από τον παρακάτω πίνακα 
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ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
ΜΟΝ. 2014 2015 2016 2017 2018 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ   435,06 439,41 483,35 471,98 385,28 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ   476,64 481,40 529,54 781,53 377,68 

ΜΑΡΤΙΟΣ   575,15 580,90 638,99 1959,09 794,75 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ   1019,79 1029,99 1132,99 1782,46 1226,25 

ΜΑΙΟΣ ton. 1433,33 1133,81 1996,54 1931,87 2370,47 

ΙΟΥΝΙΟΣ ton. 2043,14 3051,96 2373,13 2612,61 2934,65 

ΙΟΥΛΙΟΣ ton. 2375,92 2401,65 2852,02 3568,26 3931,37 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ    2249,89 2272,39 2499,63 2713,93 3651,17 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ   1178,84 1190,62 1309,69 1894,26 0,00 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ   753,42 760,95 837,05 1411,16 0,00 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ   346,02 349,48 384,43 662,84 0,00 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ   376,76 380,53 418,58 531,74 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΡΙΜΗΝΟΥ 
ton. 

13.263,96 

€ 
14073,11 15455,94 20321,73 15671,61 

 

 2017 2018 

Μήνας Ανακύκλωση Ανακύκλωση 

Ιανουάριος 132.140,00 149.490,00 

Φεβρουάριος 133.960,00 224.890,00 

Μάρτιος 239.560,00 349.770,00 

Απρίλιος 97.013,00 430.350,00 

Μάιος 212.920,00 319.120,00 

Ιούνιος 178.280,00 306.190,00 

Ιούλιος 282.450,00 334.150,00 

Αύγουστος 796.760,00 264.410,00 

Σεπτέμβριος 796.360,00   

Οκτώβριος 192.050,00  239.770,00 

Νοέμβριος 177.620,00  211.690,00 

Δεκέμβριος 144.100,00  192.370,00 

ΣΎΝΟΛΟ 3.383.213,00  2.378.370,00 

    Λαμβάνοντας υπόψη ότι : 

1. Η αύξηση της ποσότητας των Α.Σ.Α. στο πρώτο τετράμηνα του 2019 έχει ήδη 

ξεπεράσει το 65% και το 96% σε σχέση με τον Ιούλιο 2016. 

2. Η αύξηση της ποσότητας των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων της συγκεκριμένης 

περιόδου για τη διετία 2016-2019 είναι 26% το οποίο ισοδυναμεί με τουλάχιστον 

τριπλάσιο όγκο αποκομιδής (42% περίπου)λόγω μικρής συμπίεσης των 

ανακυκλώσιμων υλικών 

3. Η αύξηση των συνολικά αποκομιζόμενων απορριμμάτων της συγκεκριμένης 
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περιόδου για τη διετία 2016-2019 είναι μεγαλύτερη από 25%,ενώ σε σχέση με 

το έτος αναφοράς της τεχνικής μελέτης του εκτελούμενου έργου καθαριότητας, 

αύξηση ποσοτήτων κατά 73,90%. 

4. Ο διαρκής αυξανόμενος όγκος απορριμμάτων δημιούργησε την αναγκαιότητα για 

τουλάχιστον διπλασιασμό των δρομολογίων αποκομιδής, προκειμένου να 

αποφευχθεί η απόθεση απορριμμάτων εκτός κάδων. 

5. Ανάλογη είναι και η αύξηση των ογκωδών αντικειμένων που περισυλλέγονται 

αλλά δεν έχουν καταγραφεί στις παραπάνω ποσότητες, αφού μέσα από άλλη 

σύμβαση τεμαχίζονται και αποτίθενται ως υλικό επικάλυψης στο ΧΥΤΑ 

6. Την επιμήκυνση της Τουριστικής περιόδου μέχρι αρχές Νοεμβρίου και την αρχική 

πρόβλεψη για λιγότερο εξοπλισμό και στελέχωση τους αναφερόμενους μήνες.  

7. Το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού 

με την Προκήρυξη 3Κ/2017 του ΑΣΕΠ. 

 

Και προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα η πέρα από κάθε όριο ασφαλείας 

απρόβλεπτη αύξηση του εξυπηρετούμενου πλήθους των τουριστών και των 

παραγόμενων από αυτούς απορριμμάτων, απαιτείται άμεσα η ενίσχυση τόσο του 

στόλου των διαθέσιμων οχημάτων αποκομιδής όσο και του προσωπικού καθαριότητας. 

Η παρούσα μίσθωση αφορά τα παρακάτω μηχανήματά οχήματα και λοιπού εξοπλισμό 

για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Μυκόνου, αποκομιδής απορριμμάτων, 

ειδικούς καθαρισμούς κλπ: 

 

1. Τριαξονικό απορριμματοφόρο,με μικτό βάρος τουλάχιστον 26ton. και 

ιπποδύναμη τουλάχιστον 300hp με χωρητικότητα υπερκατασκευής (μύλος) 

μεγαλύτερη των 20m3 και δυνατότητα εξυπηρέτησης κάδων 60-1300lit. 

2. Τριαξονικό απορριμματοφόρο,με μικτό βάρος τουλάχιστον 26ton. και 

ιπποδύναμη τουλάχιστον 300hp με χωρητικότητα υπερκατασκευής (πρέσσα) 

μεγαλύτερη των 20m3 πλάγιας φόρτωσης κάδων 60-1300lit. 

3. Διαξονικό απορριμματοφόρο,με μικτό βάρος τουλάχιστον 18ton. και ιπποδύναμη 

τουλάχιστον 280hp με χωρητικότητα υπερκατασκευής (πρέσσα) μεγαλύτερη των 

16m3,οπίσθιας φόρτωσης κάδων 60-1300lit.Το απορριμματοφόρο θα πρέπει να 

έχει ενσωματωμένο σύστημα πλύσης κάδων απορριμμάτων. 

4. Διαξονικό απορριμματοφόρο,με κίνηση και τους τέσσερεις τροχούς (4Χ4),μικτό 

βάρος τουλάχιστον 18ton. και ιπποδύναμη τουλάχιστον 280hp με χωρητικότητα 

υπερκατασκευής (πρέσσα) μεγαλύτερη των 16m3,οπίσθιας φόρτωσης κάδων 60-

1300lit. 

5. Διαξονικό απορριμματοφόρο,με μικτό βάρος έως 3500 kg και ιπποδύναμη 

τουλάχιστον 90hp με χωρητικότητα υπερκατασκευής (πρέσσα) μεγαλύτερη των 

3m3 και δυνατότητα εξυπηρέτησης κάδων 60-1300lit. 

6. Διαξονικό απορριμματοφόρο, με κίνηση στους τέσσερεις τροχούς (4Χ4), μικτό 

βάρος έως 7500 kg και ιπποδύναμη τουλάχιστον 110hp με χωρητικότητα 
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υπερκατασκευής (πρέσσα) μεγαλύτερη των 3m3 και δυνατότητα εξυπηρέτησης 

κάδων 60-1300lit. 

7. Διαξονικό απορριμματοφόρο, με μικτό βάρος έως 7500 kg και ιπποδύναμη 

τουλάχιστον 90hp,πλάγιας φόρτωσης κάδων έως 360 lit. και χωρητικότητα 

υπερκατασκευής (πρέσσα) μεγαλύτερη των 3m3. 

8. Διαξονικό φορτηγό με αρπάγη,μικτού βάρους τουλάχιστον 18 ton. και 

ιπποδύναμης τουλάχιστον 200hp, με χαμηλά παραπέτια για εύκολη φόρτωση 

χειρονακτικά. 

9. Διαξονικό διπλοκάμπινο φορτηγό με γερανό και κίνηση και στους τέσσερεις 

τροχούς (4Χ4), μικτού βάρους τουλάχιστον 11 ton. και ιπποδύναμης 

τουλάχιστον 200hp, με χαμηλά παραπέτια για εύκολη φόρτωση χειρονακτικά 

10. Δορυφορικά οχήματα με καρότσα,μικτού βάρους τουλάχιστον 2ton. και μέγιστου 

πλάτους 1,40m για αποκομιδή από στενούς δρόμους 

11. Τριαξονικό φορτηγό μικτού βάρους τουλάχιστον 26ton.και ιπποδύναμης 

τουλάχιστον 300 hp με γάντζο (hooklift) και εναλασσόμενη καρότσα βαρέως 

τύπου και δεύτερη καρότσα δεξαμενή >10m3 

12. Aπορριμματοφόρο μικτού βάρους τουλάχιστον 26ton,τεσσάρων ή περισσοτέρων 

αξόνων,με σύστημα ανύψωσης κάδων 60-1300lit,χωρητικότητας 

υπερκατασκευής (πρέσσας) τουλάχιστον 26m3 και δυνατότητα χρήσης του ως 

κινητού σταθμού μεταφόρτωσης των δορυφορικών οχημάτων. 

 

Με βάση την σχετική μελέτη του υπ. πρωτ. 3908/24/4/2019 Διακήρυξης για την 

υπηρεσία « Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου & μεταφορικών μέσων για τα έτη 2019 – 

2020» έχουν κατ έτος προϋπολογιστεί οι κάτωθι ημέρες δυνητικής μίσθωσης των 

μηχανημάτων : 

 

ΟΧΗΜΑ ΗΜΕΡΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

1.     Τριαξονικό απορριμματοφόρο,με μικτό βάρος 
τουλάχιστον 26ton. και ιπποδύναμη τουλάχιστον 
300hp με χωρητικότητα υπερκατασκευής (μύλος) 
μεγαλύτερη των 20m3 και δυνατότητα εξυπηρέτησης 
κάδων 60-1300lit. 

265 2 

2.     Τριαξονικό απορριμματοφόρο,με μικτό βάρος 
τουλάχιστον 26ton. και ιπποδύναμη τουλάχιστον 
300hp με χωρητικότητα υπερκατασκευής (πρέσσα) 
μεγαλύτερη των 20m3 πλάγιας φόρτωσης κάδων 60-
1300lit. 

150 1 

3.     Διαξονικό απορριμματοφόρο,με μικτό βάρος 
τουλάχιστον 18ton. και ιπποδύναμη τουλάχιστον 
280hp με χωρητικότητα υπερκατασκευής (πρέσσα) 
μεγαλύτερη των 16m3,οπίσθιας φόρτωσης κάδων 60-
1300lit.Το απορριμματοφόρο θα πρέπει να έχει 
ενσωματωμένο σύστημα πλύσης κάδων 
απορριμμάτων. 

150 2 
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4.     Διαξονικό απορριμματοφόρο,με κίνηση και τους 
τέσσερεις τροχούς (4Χ4),μικτό βάρος τουλάχιστον 
18ton. και ιπποδύναμη τουλάχιστον 280hp με 
χωρητικότητα υπερκατασκευής (πρέσσα) μεγαλύτερη 
των 16m3,οπίσθιας φόρτωσης κάδων 60-1300lit. 

150 1 

5.     Διαξονικό απορριμματοφόρο,με μικτό βάρος έως 
3500 kg και ιπποδύναμη τουλάχιστον 90hp με 
χωρητικότητα υπερκατασκευής (πρέσσα) μεγαλύτερη 
των 3m3 και δυνατότητα εξυπηρέτησης κάδων 60-
1300lit. 

150 1 

6.     Διαξονικό απορριμματοφόρο, με κίνηση στους 
τέσσερεις τροχούς (4Χ4), μικτό βάρος έως 7500 kg και 
ιπποδύναμη τουλάχιστον 110hp με χωρητικότητα 
υπερκατασκευής (πρέσσα) μεγαλύτερη των 3m3 και 
δυνατότητα εξυπηρέτησης κάδων 60-1300lit. 

150 1 

7.     Διαξονικό απορριμματοφόρο, με μικτό βάρος έως 
7500 kg και ιπποδύναμη τουλάχιστον 90hp,πλάγιας 
φόρτωσης κάδων έως 360 lit. και χωρητικότητα 
υπερκατασκευής (πρέσσα) μεγαλύτερη των 3m3. 

150 1 

8.     Διαξονικό φορτηγό με αρπάγη,μικτού βάρους 
τουλάχιστον 18 ton. και ιπποδύναμης τουλάχιστον 
200hp, με χαμηλά παραπέτια για εύκολη φόρτωση 
χειρονακτικά. 

150 1 

9.     Διαξονικό διπλοκάμπινο φορτηγό με γερανό και 
κίνηση και στους τέσσερεις τροχούς (4Χ4), μικτού 
βάρους τουλάχιστον 11 ton. και ιπποδύναμης 
τουλάχιστον 200hp, με χαμηλά παραπέτια για εύκολη 
φόρτωση χειρονακτικά 

150 1 

10.  Δορυφορικά οχήματα με καρότσα,μικτού βάρους 
τουλάχιστον 2ton. και μέγιστου πλάτους 1,40m για 
αποκομιδή από στενούς δρόμους 

150 1 

11.  Τριαξονικό φορτηγό μικτού βάρους τουλάχιστον 
26ton.και ιπποδύναμης τουλάχιστον 300 hp με γάντζο 
(hooklift) και εναλασσόμενη καρότσα βαρέως τύπου 
και δεύτερη καρότσα δεξαμενή >10m3 

150 1 

12.Aπορριμματοφόρο μικτού βάρους τουλάχιστον 
26ton, τεσσάρων ή περισσοτέρων αξόνων,με σύστημα 
ανύψωσης κάδων 60-1300lit, χωρητικότητας 
υπερκατασκευής (πρέσσας) τουλάχιστον 26m3 και 
δυνατότητα χρήσης του ως κινητού σταθμού 
μεταφόρτωσης των δορυφορικών οχημάτων. 

150 1 

  

 

 

 

Με βάση τις εκτιμήσεις για την περίοδο 01/08/2019 έως και 31/10/2019 οι ζητούμενες 

ημέρες μίσθωσης είναι οι κάτωθι: 

 

ΟΧΗΜΑ  ΗΜΕΡΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ  
ΚΑΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ  
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1.     Τριαξονικό απορριμματοφόρο,με μικτό βάρος 
τουλάχιστον 26ton. και ιπποδύναμη τουλάχιστον 
300hp με χωρητικότητα υπερκατασκευής (μύλος) 
μεγαλύτερη των 20m3 και δυνατότητα 
εξυπηρέτησης κάδων 60-1300lit. 45 2 550 24.750,00 € 

2.     Τριαξονικό απορριμματοφόρο,με μικτό βάρος 
τουλάχιστον 26ton. και ιπποδύναμη τουλάχιστον 
300hp με χωρητικότητα υπερκατασκευής 
(πρέσσα) μεγαλύτερη των 20m3 πλάγιας 
φόρτωσης κάδων 60-1300lit. 30 1 545 16.350,00 € 

3.     Διαξονικό απορριμματοφόρο,με μικτό βάρος 
τουλάχιστον 18ton. και ιπποδύναμη τουλάχιστον 
280hp με χωρητικότητα υπερκατασκευής 
(πρέσσα) μεγαλύτερη των 16m3,οπίσθιας 
φόρτωσης κάδων 60-1300lit.Το 
απορριμματοφόρο θα πρέπει να έχει 
ενσωματωμένο σύστημα πλύσης κάδων 
απορριμμάτων. 30 2 540 16.200,00 € 

4.     Διαξονικό απορριμματοφόρο,με κίνηση και 
τους τέσσερεις τροχούς (4Χ4),μικτό βάρος 
τουλάχιστον 18ton. και ιπποδύναμη τουλάχιστον 
280hp με χωρητικότητα υπερκατασκευής 
(πρέσσα) μεγαλύτερη των 16m3,οπίσθιας 
φόρτωσης κάδων 60-1300lit. 30 1 540 16.200,00 € 

5.     Διαξονικό απορριμματοφόρο,με μικτό βάρος 
έως 3500 kg και ιπποδύναμη τουλάχιστον 90hp με 
χωρητικότητα υπερκατασκευής (πρέσσα) 
μεγαλύτερη των 3m3 και δυνατότητα 
εξυπηρέτησης κάδων 60-1300lit. 30 1 470 14.100,00 € 

6.     Διαξονικό απορριμματοφόρο, με κίνηση 
στους τέσσερεις τροχούς (4Χ4), μικτό βάρος έως 
7500 kg και ιπποδύναμη τουλάχιστον 110hp με 
χωρητικότητα υπερκατασκευής (πρέσσα) 
μεγαλύτερη των 3m3 και δυνατότητα 
εξυπηρέτησης κάδων 60-1300lit. 30 1 420 12.600,00 € 

7.     Διαξονικό απορριμματοφόρο, με μικτό βάρος 
έως 7500 kg και ιπποδύναμη τουλάχιστον 
90hp,πλάγιας φόρτωσης κάδων έως 360 lit. και 
χωρητικότητα υπερκατασκευής (πρέσσα) 
μεγαλύτερη των 3m3. 30 1 480 14.400,00 € 

8.     Διαξονικό φορτηγό με αρπάγη,μικτού βάρους 
τουλάχιστον 18 ton. και ιπποδύναμης 
τουλάχιστον 200hp, με χαμηλά παραπέτια για 
εύκολη φόρτωση χειρονακτικά. 30 1 540 16.200,00 € 

9.     Διαξονικό διπλοκάμπινο φορτηγό με γερανό 
και κίνηση και στους τέσσερεις τροχούς (4Χ4), 
μικτού βάρους τουλάχιστον 11 ton. και 
ιπποδύναμης τουλάχιστον 200hp, με χαμηλά 
παραπέτια για εύκολη φόρτωση χειρονακτικά 30 1 570 17.100,00 € 

10.  Δορυφορικά οχήματα με καρότσα,μικτού 
βάρους τουλάχιστον 2ton. και μέγιστου πλάτους 
1,40m για αποκομιδή από στενούς δρόμους 30 1 240 7.200,00 € 
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11.  Τριαξονικό φορτηγό μικτού βάρους 
τουλάχιστον 26ton.και ιπποδύναμης τουλάχιστον 
300 hp με γάντζο (hooklift) και εναλασσόμενη 
καρότσα βαρέως τύπου και δεύτερη καρότσα 
δεξαμενή >10m3 30 1 560 16.800,00 € 

12.Aπορριμματοφόρο μικτού βάρους τουλάχιστον 
26ton, τεσσάρων ή περισσοτέρων αξόνων,με 
σύστημα ανύψωσης κάδων 60-1300lit, 
χωρητικότητας υπερκατασκευής (πρέσσας) 
τουλάχιστον 26m3 και δυνατότητα χρήσης του ως 
κινητού σταθμού μεταφόρτωσης των 
δορυφορικών οχημάτων. 30 1 585 17.550,00 € 

  

  189.450,00 € 

ΦΠΑ 45.468,00 € 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ  234.918,00 € 

 

α) Την απ' ευθείας ανάθεση της μίσθωσης των παρακάτω μηχανημάτων, οχημάτων και 

λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Μυκόνου, αποκομιδής 

απορριμμάτων, ειδικούς καθαρισμούς κλπ, με την προϋπόθεση τήρησης των όρων και 

των απαιτήσεων της υπ' αριθ. υπ' αριθ. πρωτ. 3908/24/4/2019 διακήρυξης όσον 

αφορά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης 

χωρίς δημοσίευση. 

β) Να εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές όπως περιγράφονται στο παρόν αίτημα. 

 

 

                                                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

 

                                                                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΟΥΚΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος  κάλεσε τους συμβούλους να αποφασίσουν σχετικά.  

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω 

καθώς και: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/2018) 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, 
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Α.  Εγκρίνει την απ' ευθείας ανάθεση της μίσθωσης των αναφερομένων στο σκεπτικό της 

παρούσας μηχανημάτων, οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών 

του Δήμου Μυκόνου, αποκομιδής απορριμμάτων, ειδικούς καθαρισμούς κλπ, με την 

προϋπόθεση τήρησης των όρων και των απαιτήσεων της υπ' αριθ. πρωτ. 3908/24/4/2019 

διακήρυξης όσον αφορά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με τη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση. 

 

 

Β.   Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές όπως περιγράφονται στο υπ’ αριθ. 7434/29-07-2019 

αίτημα στο σκεπτικό της παρούσας. 

 

 

Γ.    Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για τις δικές του νόμιμες 

ενέργειες. 

 

 

 

Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 70/2019. 

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης λύεται η συνεδρίαση . 

 

Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι: 
                    
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΟΥΚΑΣ                        ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 

                                                                              ΜΠΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

                                                                              ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ  

                                                                               

                   

 

 

                                                             

             Ακριβές αντίγραφο                              

          Μύκονος  30/07/2019                               

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                

                

                

       Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


