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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 
Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών 
λειτουργίας της Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου Αλίμου από εξειδικευμένη εταιρεία παροχής 
αντίστοιχων υπηρεσιών. 
Στόχος του Δήμου Αλίμου είναι η δημιουργία ενός αξιόλογου δικτύου τοπικής δημόσιας 
συγκοινωνίας με σκοπό αυτό να αποτελέσει αντίβαρο στην χρήση των ΙΧ οχημάτων για την 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και κυκλοφορίας εντός του Δήμου. Απαραίτητη προϋπόθεση 
για την καλύτερη λειτουργία ενός τέτοιου δικτύου δημοτικής συγκοινωνίας είναι η παροχή 
υπηρεσιών δημοτικής συγκοινωνίας υψηλής ποιότητας. Η υψηλού επιπέδου δημοτική συγκοινωνία, 
η οποία μπορεί να διασφαλιστεί με την ανάδειξη του καταλληλότερου αναδόχου, αποτελεί 
πρωταρχική προτεραιότητα του Δήμου προκειμένου για να διασφαλίσει την ασφάλεια στη 
μεταφορά και να κερδίσει την εμπιστοσύνη του δημότη. 
 
Θα εκτελούνται δρομολόγια σε δύο γραμμές, τις υπ’ αριθ. 10 και 20 καθημερινώς (εκτός Κυριακών) 
για δεκατρείς [13] ώρες ημερησίως σε δυο βάρδιες, εκάστη διάρκειας 6½ ωρών. 
Η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. Α-19082/818/20.06.2019 
Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. 
 
Η ανάθεση της υπηρεσίας αυτής, σε εξωτερική εταιρεία παροχής ανάλογων υπηρεσιών, αφορά 
κυρίως την κάλυψη του σημαντικού ελλείμματος του Δήμου σε οδηγούς Δ’ Κατηγορίας. 
Ο Δήμος διαθέτει μόνο τέσσερεις (4) οδηγούς Δ’ Κατηγορίας οι οποίοι απασχολούνται στα δύο (2) 
οχήματα μεταφοράς προσωπικού, και στο λεωφορείο εξυπηρέτησης μαθητών και ατόμων των 
ΚΑΠΗ, ενώ δεν απομένει κανένας οδηγός για απασχόληση στην νεοσύστατη υπηρεσία της 
Δημοτικής Συγκοινωνίας. 
Επιπλέον λόγω της ισχύουσας δημοσιονομικής πολιτικής, δεν έχει υπάρξει η δυνατότητα μέχρι σήμερα 
της πρόσληψης μόνιμου προσωπικού. 
 
Ο Δήμος καταφεύγει σε εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη για την παροχή της συγκεκριμένης 
υπηρεσίας δεδομένου ότι: α) ο αριθμός των υπηρετούντων στο Δήμο οδηγών με δίπλωμα 
οδήγησης λεωφορείων (Δ’ Κατηγορίας) και περιορισμού προσλήψεων δεν επαρκεί για την εκτέλεση 
του εν λόγω έργου και β) δεν διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό για την οργάνωση, έλεγχο και 
διαχείριση της δημοτικής συγκοινωνίας. 
 
Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε Δέκα οκτώ (18) μήνες από της υπογραφής της. 
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του προσυπολογιζόμενου 
συνολικού κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
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Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας με C.P.V. 75131100-4, ανέρχεται στο 
ποσόν των €267.514,53 πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι €331.718,02, η δε δαπάνη θα βαρύνει τον 
ΚΑΕ 00-6142.024 του προϋπολογισμού του Δήμου των ετών 2022 και 2023 (€110.572,67 για το 
έτος 2022 που εκτιμάται σε δαπάνη 6 μηνών και το υπόλοιπο ποσό των 221.145,35  ευρώ για το 
έτος 2023 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 
 
Η αμοιβή της αναδόχου εταιρίας (δαπάνες διαχείρισης) προϋπολογίζεται στο ποσοστό του 12% επί 
του συνολικού προϋπολογισμού της παρεχόμενης υπηρεσίας από το προσωπικό ήτοι 
€173.301.12+65.551.14=267.514.53*12%=€28.662.27.  
 
 

 

  Άλιμος, Φεβρουάριος 2022 
Ο Δ/ντης Ο.Υ. 
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