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Αντικείμενο της μελέτης αυτής είναι οι εργασίες της αποκομιδής και 

μεταφοράς  απορριμμάτων  στις Τοπικές Κοινότητες  Δήμου  Θέρμου  

για το έτος 2018 

Πιο συγκεκριμένα, τα  δρομολόγια για το έτος 2018  καθορίζονται ως 

εξής: 

1] Πέρκος – Διασελλάκι – Κάτω Χρυσοβίτσα - Σιταράλωνα –Πάμφιο -  

Κάλούδι (Μαραθιάς) – ΧΥΤΑ Βλαχομάνδρας. 

2]Αβαρίκος και οικ. Πίνης  – Ανάληψη –[οικ. Κόφτρας – Φλεσουριά – 

Πούλιανης και Μοναστήρι Ιωάννη Προδρόμου] – Καλούδι (οικ. 

Καλουδίου και Δουναίικα)  – ΧΥΤΑ Βλαχομάνδρας. 

3]Χαλίκι- Δρυμώνας – Νεροχώρι – Αετόπετρα – ΣΜΑ Θέρμου. 

4]Κοκκινόβρυση (οικ. Κοσίνας) – Αργυρό Πηγάδι- Αμβρακιά –Νεροχώρι.   

(οικ. Μελίγκοβας) – Δρυμώνας (οικ. Κοσκινάς) – Θέρμο (κεντρικά) – 

ΣΜΑ Θέρμου. Αυτό το δρομολόγιο θα γίνεται κάθε Σάββατο πρωί. 

5]Κόνισκα και οικ. Άγιος Ιωάννης – Διπλάτανος – Κοκκινόβρυση (οικ. 

Αμπέλια – Άγιος Θεόδωρος και Κούρβουλα) – ΣΜΑ Θέρμου. 

Αναλυτικά  η αποκομιδή και  μεταφορά των  απορριμμάτων  από την 

έδρα του Δήμου και τις  Τοπικές  Κοινότητες του Δήμου Θέρμου για το 

έτος 2018 θα  γίνει ως εξής:  

1]Από τις Τοπικές Κοινότητες Πέρκου – Διασελλακίου – Κάτω 

Χρυσοβίτσας – Σιταραλώνων  – Παμφίου -  Καλουδίου (Μαραθιάς) – 

ΧΥΤΑ Βλαχομάντρας θα γίνουν ( 52 ) δρομολόγια ενιαία.  



  Από τις  Τοπικές Κοινότητες Πέρκου – Διασελλακίου [52 ] δρομολόγια  

ως εξής:  

Τους  μήνες Ιανουάριο-  Φεβρουάριο- Μάρτιο – Οκτώβριο- Νοέμβριο 

και Δεκέμβριο θα γίνουν  (2) δρομολόγια το μήνα  τουτέστιν (12) 

δρομολόγια. 

  Τους μήνες Απρίλιο- Μάιο- Ιούνιο και Σεπτέμβριο μια φορά την 

εβδομάδα  τουτέστιν (17) δρομολόγια. 

  Τους μήνες  Ιούλιο-Αύγουστο (2)  δρομολόγια  την εβδομάδα τουτέστιν 

(17) δρομολόγια. 

  Επιπλέον (1) δρομολόγιο μετά από την τοπική   εορτή  ανά Τοπική 

Κοινότητα και  [1] επιπλέον  δρομολόγιο μετά από κάθε εκδήλωση  του 

Δήμου  στις  εν λόγω Τοπικές Κοινότητες.  

  Από τις  Τ. Κ. – Κάτω Χρυσοβίτσας – Σιταραλώνων  – Παμφίου -  

Καλουδίου (Μαραθιάς) – ΧΥΤΑ Βλαχομάντρας [18] επιπλέον 

δρομολόγια έτσι ώστε να καλύπτονται  όλες οι εβδομάδες των μηνών 

Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου- Μαρτίου – Οκτωβρίου- Νοεμβρίου και 

Δεκεμβρίου και (4) επιπλέον δρομολόγια τον Ιούνιο  γιατί τα 

δρομολόγια είναι  [2] την εβδομάδα .  

  Επιπλέον (1) δρομολόγιο μετά από την τοπική   εορτή  στην Τοπική 

Κοινότητα και  [1] επιπλέον  δρομολόγιο μετά από κάθε εκδήλωση  του 

Δήμου  στην  εν λόγω Τοπική Κοινότητα.  

  Από τις Τοπικές Κοινότητες  Σιταραλώνων – Παμφίου – Καλουδίου (οικ. 

Μαραθιάς) [36] επιπλέον δρομολόγια γιατί η αποκομιδή και μεταφορά 

των απορριμμάτων θα γίνεται [2] φορές την εβδομάδα όλo τον χρόνο. 

  Επιπλέον (1) δρομολόγιο  κατά την διάρκεια Τοπικών  εορτών  ανά 

Τοπική Κοινότητα και από ένα δρομολόγιο μετά από κάθε εκδήλωση  

του Δήμου  στις  εν λόγω Τοπικές Κοινότητες. 

  Για όλες τις παραπάνω Τ. Κ. θα γίνονται [3] επιπλέον δρομολόγια [1] τα 

Χριστούγεννα [1] την Πρωτοχρονιά και [1] το Πάσχα και από [1] 

επιπλέον δρομολόγια για κάθε εκδήλωση ή τοπική γιορτή. 

  Αν τα επιπλέον δρομολόγια των παραπάνω Τοπικών Κοινοτήτων 

συμπίπτουν με τα προγραμματισμένα δεν θα γίνονται. 

2] Aπό τις Τοπικές Κοινότητες Αβαρίκου και οικ. Πίνης  – Ανάληψης –

[οικ. Κόφτρας – Φλεσουριά – Πούλιανης και Μοναστήρι] – Καλουδίου  

(οικ. Καλουδίου και Δουναίικα)  – ΧΥΤΑ Βλαχομάνδρας [102] 

δρομολόγια το χρόνο ήτοι : [ 2 δρομολόγια την εβδομάδα για όλο το 

χρόνο]. 

Επιπλέον θα γίνουν  (1) δρομολόγιο τα Χριστούγεννα, (1) την 

Πρωτοχρονιά (1) το Πάσχα, (1)  κατά την διάρκεια Τοπικών  εορτών  ανά 

Τοπική Κοινότητα και από ένα δρομολόγιο μετά από κάθε εκδήλωση  

του Δήμου  στις  εν λόγω Τοπικές Κοινότητες. 



Αν τα επιπλέον δρομολόγια Χριστουγέννων και Πάσχα κλπ. συμπίπτουν 

με τα προγραμματισμένα δεν θα γίνονται. 

3] Από τις Τοπικές Κοινότητες Χαλικίου- Δρυμώνα – Νεροχωρίου – 

Αετόπετρας – ΣΜΑ Θέρμου θα γίνουν [52] ενιαία δρομολόγια. 

   Τους  μήνες  Ιανουάριο -Φεβρουάριο- Μάρτιο –Οκτώβριο- Νοέμβριο 

και Δεκέμβριο θα γίνουν  (2) δρομολόγια το μήνα  τουτέστιν (12) 

δρομολόγια. 

  Τους μήνες Απρίλιο- Μάιο- Ιούνιο και Σεπτέμβριο μια φορά την 

εβδομάδα  τουτέστιν (17) δρομολόγια. 

  Τους μήνες  Ιούλιο-Αύγουστο (2)  δρομολόγια  την εβδομάδα τουτέστιν 

(17) δρομολόγια. 

  Από τις Τ. Κ. Δρυμώνα και Αετόπετρας θα γίνουν  [12] επιπλέον 

δρομολόγια τους  μήνες Ιανουάριο  Φεβρουάριο- Μάρτιο –Οκτώβριο- 

Νοέμβριο και Δεκέμβριο [5] επιπλέον δρομολόγια έτσι ώστε να 

καλύπτονται   οι εβδομάδες των μηνών Απριλίου και Σεπτεμβρίου. 

   Τον  μήνα Ιούνιο  (4) επιπλέον δρομολόγια γιατί τα δρομολόγια είναι  

[2] την εβδομάδα .  

  Επιπλέον θα γίνουν  (1) δρομολόγιο  τα Χριστούγεννα  (1)Πρωτοχρονιά 

(1)  το Πάσχα   και (1)  μετά την  πολιτιστική  εκδήλωση του Δήμου και 

τοπική γιορτή.  Αν τα επιπλέον δρομολόγια Χριστουγέννων και Πάσχα 

κλπ. συμπίπτουν με τα προγραμματισμένα δεν θα γίνονται . 

4] Κοκκινόβρυση (οικ. Κοσίνας) – Αργυρό Πηγάδι- Αμβρακιά –

Νεροχώρι.   

(οικ. Μελίγκοβας) – Δρυμώνας (οικ. Κοσκινάς) – Θέρμο (κεντρικά) – 

ΣΜΑ Θέρμου. Αυτό το δρομολόγιο θα γίνεται κάθε Σάββατο πρωί. 

  Θα γίνουν [39] ενιαία δρομολόγια. 

  Από την Τ. Κ. Κοκκινόβρυσης (οικ. Κοσίνας) τα δρομολόγια θα 

πραγματοποιηθούν ως εξής: Τους μήνες Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο και 

Σεπτέμβριο [1] φορά την εβδομάδα ήτοι: [17 ] δρομολόγια. 

  Τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο [2] φορές την εβδομάδα ήτοι: [17] 

δρομολόγια  

   Από την Τ. Κ. Αργυρού Πηγαδίου – Αμβρακιάς – Νεροχωρίου (οικ. 

Μελίγκοβας) – Δρυμώνας (οικ. Κοσκινάς) θα γίνουν επιπλέον [12] 

δρομολόγια γιατί τους μήνες Ιανουάριο -Φεβρουάριο - Μάρτιο – 

Οκτώβριο – Νοέμβριο και Δεκέμβριο η αποκομιδή θα γίνεται [2] φορές 

τον μήνα . 



  Επιπλέον θα γίνουν  (1) δρομολόγιο  τα Χριστούγεννα  (1) την 

Πρωτοχρονιά (1)  το Πάσχα   και (1)  ανά Τ. Κ.   μετά από κάθε 

πολιτιστική  εκδήλωση του Δήμου ή τοπική γιορτή. 

  Αν τα επιπλέον δρομολόγια Χριστουγέννων και Πάσχα κλπ.  

συμπίπτουν με τα προγραμματισμένα δεν θα γίνονται  

   Από την έδρα της Τοπικής Κοινότητας Θέρμου  (κεντρικά) – ΣΜΑ 

Θέρμου  θα γίνουν επιπλέον [12] δρομολόγια για να καλυφθούν όλα τα 

Σάββατα των μηνών Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου –Μαρτίου – Οκτωβρίου 

–Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου. 

5] Κόνισκα και οικ. Άγιος Ιωάννης – Διπλάτανος – Κοκκινόβρυση (οικ. 

Αμπέλια – Άγιος Θεόδωρος και Κούρβουλα) – ΣΜΑ Θέρμου. 

  Θα γίνουν [27] ενιαία δρομολόγια. 

  Από την Τοπική Κοινότητα Διπλατάνου τα [ 27] δρομολόγια θα γίνουν 

ως εξής: Τους μήνες  Ιανουάριο-Φεβρουάριο-Μάρτιο μία [1] φορά το 

μήνα ήτοι [5] δρομολόγια 

  Τους μήνες Απρίλιο – Μάιο – Οκτώβριο [2] φορές το μήνα ήτοι [6] 

δρομολόγια  και Ιούνιο - Ιούλιο – Αύγουστο- Σεπτέμβριο [1] φορά την 

εβδομάδα ήτοι [16] δρομολόγια. 

 Από τις Τ. Κ. Κόνισκας και οικ. Άγιος Ιωάννης - Κοκκινόβρυση (οικ. 

Αμπέλια – Άγιος Θεόδωρος και Κούρβουλα) θα γίνουν επιπλέον [25] 

δρομολόγια ως εξής: Τους μήνες Ιανουάριο- Φεβρουάριο –Μάρτιο –

Οκτώβριο – Νοέμβριο και Δεκέμβριο [2] δρομολόγια το μήνα ήτοι [12] 

δρομολόγια. 

  Τους μήνες Απρίλιο – Μάιο  [5] επιπλέον δρομολόγια για να 

καλυφθούν όλες οι εβδομάδες των παραπάνω μηνών. Επίσης [9] 

επιπλέον δρομολόγια τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο που η μεταφορά 

από τις συγκεκριμένες Τ. Κ. θα γίνεται  [2] φορές την εβδομάδα  

  Επιπλέον θα γίνουν  (1) δρομολόγιο  τα Χριστούγεννα  (1) την 

Πρωτοχρονιά (1)  το Πάσχα   και (1)  μετά από κάθε πολιτιστική  

εκδήλωση του Δήμου ή τοπική γιορτή. 

  Αν τα επιπλέον δρομολόγια Χριστουγέννων και Πάσχα κλπ. 

συμπίπτουν με τα προγραμματισμένα δεν θα γίνονται  

   Επιπλέον δρομολόγια θα γίνονται στην Τοπική  Κοινότητα Θέρμου και 

στις Τοπικές Κοινότητες που η αποκομιδή των απορριμμάτων γίνεται με 

το απορριμματοφόρο και τους υπαλλήλους του Δήμου.  

   Στην περίπτωση που είναι αδύνατη η μεταφορά από αυτούς ή σε 

έκτακτες περιπτώσεις [Πάσχα – Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά – Τοπικές 

Εορτές] η αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων θα γίνεται από 

ιδιωτικό απορριμματοφόρο.  Τα επιπλέον δρομολόγια που θα 



πραγματοποιούνται στις Τοπικές Κοινότητες από ιδιώτες θα 

αποζημιώνονται το κάθε ένα σύμφωνα με το πηλίκο της διαίρεσης του 

ποσού της προσφοράς που δόθηκε από τον ανάδοχο δια του αριθμού 

των υποχρεωτικών δρομολογίων. 

    Εάν χρειαστεί από τη λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης 

Απορριμμάτων  οποιαδήποτε μεταβολή ως προς το χρόνο και ημέρα 

μεταφοράς των δρομολογίων θα γίνει χωρίς καμία επιβάρυνση για το 

Δήμο. 

Για την έδρα της Τοπικής Κοινότητας και για τις Τοπικές Κοινότητες των 

οποίων η αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων γίνεται από το 

προσωπικό του Δήμου τα έκτακτα δρομολόγια εάν χρειαστεί θα 

εκτελούνται κατά προτεραιότητα από τους κατόχους αδειών όπως 

ακριβώς προβλέπεται στο άρθρο 6. 

 Για την έδρα του Δήμου μέχρι  12  έκτακτα δρομολόγια από ανάδοχο 

των κατηγοριών  θα αποζημιώνεται με το ποσό των 120,00€ πλέον  

ΦΠΑ για όλη την έδρα. 

Για τις Τοπικές Κοινότητες Πετροχωρίου και Αγίας Σοφίας  μέχρι 5  

έκτακτα δρομολόγια καθένα από τα οποία θα αποζημιώνεται με το 

ποσό των 80,00€ πλέον  ΦΠΑ. , για την Τ. Κ. Μυρτιάς  μέχρι 8 έκτακτα 

δρομολόγια καθένα από τα οποία θα αποζημιώνεται με το ποσό των 

64,00€ πλέον   ΦΠΑ.  

 

 Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών της μελέτης είναι για   ένα έτος .  

και η τιμή μονάδας έχει ισχύ και παραμένει σταθερή καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την άμεση 

μεταφορά των απορριμμάτων έτσι ώστε στο χώρο μεταφόρτωσης να μη 

παραμένουν αδιάθετα απορρίμματα  

Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία αποδέχονται τους όρους της 

διακήρυξης και όλων των αναγραφόμενων στα τεύχη της μελέτης.  

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις των ΚΑΕ 20-6414.001 ποσό 

17.100,00€, 20-6414.002 ποσό 19.000,00, 20-6414.003 ποσό 8.700,00€ 

,20-6414.004 ποσό 9.800,00€ , 20-6414.005 ποσό 10.800,00€ . 

προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018  συνολικού ποσού 55.115,26 € , 

και πίστωση 11.284,74€ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2019 . 



Η ανάθεση της μελέτης εργασιών θα πραγματοποιηθεί μετά από 

συνοπτικό διαγωνισμό , με κριτήριο την οικονομικότερη (χαμηλότερη 

προσφορά ) σύμφωνα με τη διακήρυξη , η δε εκτέλεση της θα διέπεται 

από τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις.  

                   ΘΕΡΜΟ 1-3-2018 

                       Η συντάξας                                                   

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 


