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                                                     ΑΑΝΝΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΕΕΟΟ  ΣΣΤΤΟΟ  ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                             
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ                                                   Σίνδος,  19/03/2018  

Διεύθυνση Οικονομικών     ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 268 

Υπηρεσιών       ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:  6241 

Τμήμα Προϋπολογισμού 

Λογιστηρίου και Προμηθειών 

Ταχ. Δ/νση:   Πλ. Δημοκρατίας 1, 

                     57400 Σίνδος. 

Πληροφορίες: Σαμαρά Ελιζαμπέτ 

Τηλ.: 2313-300-500 (εσωτ. 520) 

Fax:  2310-586-849 

E-mail: e.samara@dimosdelta.gr  

 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της προμήθειας υδραυλικών 

καταστροφέων με χορτοκοπτική κεφαλή (κοπτικού θάμνων), προϋπολογισμού 

14.880,00 ευρώ, με απ’ ευθείας ανάθεση. 
 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ 

 

Έχοντας υπ’ όψιν: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με 

την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την 

περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

4) Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ΠΔ 80/2016  

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

του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

6) Την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης προμήθειας. 

7) Τα από 22-02-2018 έγγραφα σύμβασης του Τμήματος Καθαριότητας και Πρασίνου. 

8) Την υπ’αριθμ. 50/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 

πραγματοποίησης της εν λόγω δαπάνης 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας «προμήθεια υδραυλικών καταστροφέων 

με χορτοκοπτική κεφαλή (κοπτικού θάμνων)», προϋπολογισμού 12.000,00 ευρώ, χωρίς 

Φ.Π.Α. ήτοι 14.880,00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

 Β. Εγκρίνουμε τα έγγραφα της σύμβασης (Τεχνική έκθεση – Τεχνικές προδιαγραφές 

– Ενδεικτικός προϋπολογισμός – Συγγραφή Υποχρεώσεων) για την «Προμήθεια υδραυλικών 

καταστροφέων με χορτοκοπτική κεφαλή (κοπτικού θάμνων)», τα οποία επισυνάπτονται στο 

παράρτημα της παρούσης. 
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H ανάθεση θα εκτελεστεί μετά από αποστολή αντίστοιχης πρόσκλησης. 

 

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Θ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
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                                                               Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Τ.Κ 57008 Νέα Μαγνησία 
Πληροφορίες: Παπαδογιάννης Α. 

Τηλέφωνο: 2310795074 (802) 
FAX: 2310785073 

Ε-mail: a.papadogiannis@dimosdelta.gr 

 

 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΩΝ ΜΕ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ 
(ΚΟΠΤΙΚΟΥ ΘΑΜΝΩΝ) 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 14.880,00 € 

 
Κ.Α.02.20.7135.016 – 15.000,00 € -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ 

 
Χρηματοδότηση: Λοιπές Επιχορηγήσεις – Δράσεις Πυροπροστασίας 

 
CPV: 16000000-5 – Γεωργικά Μηχανήματα 

 

Aρ. 1/2018 
 

 
 

 

Α.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

      Η πυροπροστασία αφορά στον καθαρισμό των περιαστικών αλσών, οικοπέδων, πρανή δρόμων και 
κοινόχρηστων χώρων από ξερά χόρτα και άλλα εύφλεκτα υλικά για την προστασία από πιθανές 

πυρκαγιές κατά τη διάρκεια της κρίσιμης αντιπυρικής περιόδου 2018 τόσο στους εννιά οικισμούς του 
Δήμου όσο και στη ΒΙΠΕ Σίνδου, Β.Σ.Διαβατών και ΒΙΟΠΑ Καλοχωρίου. 

      Οι εργασίες αποψίλωσης και καθαρισμού θα γίνονται σύμφωνα με τις καθημερινές οδηγίες και 

υποδείξεις της Διευθύνουσας υπηρεσίας με υδραυλικούς καταστροφείς που χρησιμοποιούνται ως 
παρελκόμενοι από τους γεωργικούς ελκυστήρες του Δήμου, σε συνεργασία με το τμήμα πολιτικής 

προστασίας.  
      Για να εκτελεστούν οι εργασίες προβλέπεται να υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός καθώς ο 

υπάρχων είναι πεπαλαιωμένος και δεν επαρκεί, η δε συντήρηση τους καθίσταται ασύμφορη  και για το 

λόγο αυτό προτείνεται η αγορά (2) δύο νέων υδραυλικών καταστροφέων με χορτοκοπτική κεφαλή με 
δυνατότητα να κόβει και θάμνους, προς αντικατάσταση των παλαιοτέρων δύο που διαθέτει ο δήμος, με 

τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές. 
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Β.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Η παρούσες τεχνικές προδιαγραφές, αφορούν την προμήθεια των απαραίτητων παρελκομένων 
εξαρτημάτων γεωργικού ελκυστήρα για εργασίες πυρασφάλειας. 

Η πυροπροστασία, προκειμένου να λειτουργήσει, οφείλει να έχει στη διάθεσή της και να χρησιμοποιεί σε 

καθημερινή βάση μία μεγάλη σειρά επαγγελματικών εργαλείων -  μηχανημάτων κήπων, όπως οι 
υδραυλικοί καταστροφείς που αναφέρονται.  

Τα υπό προμήθεια υλικά αφορούν στην αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων αντιστοίχων 
εργαλείων. 

Προτείνεται λοιπόν η εκτέλεση και η ανάθεση της προμήθειας υδραυλικών καταστροφέων με 

χορτοκοπτική κεφαλή (κοπτικού θάμνων) . 
Πιο συγκεκριμένα οι προμήθειες που θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 του ΔΚΚ 

και του Ν. 3852/10 περιγράφονται στον παρακάτω προϋπολογισμό.  
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΩΝ ΜΕ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ  

(ΚΟΠΤΙΚΟΥ ΘΑΜΝΩΝ) 

 
        Ο χορτοκοπτικός βραχίονας - καταστροφέας είναι κατάλληλος για τη κοπή γρασιδιού και της 

θαμνώδους βλάστησης σε τόπους με πολύ πράσινο στις άκρες των δρόμων καθώς και σε μικρές όχθες 
καθώς και σε αδόμητα οικόπεδα και ζώνες προστασίας ΒΙΠΕΘ – Β.Σ. Διαβατών  – ΒΙΟΠΑ Καλοχωρίου. 

       Θα είναι ειδικός για τον καθαρισμό χόρτων και κλαδιών διαμέτρου 4-6 εκ. από δρόμους , 

αυλάκια , κανάλια με την βοήθεια σπαστού τιμονιού ανάρτησης.  
       Οι υδραυλικοί βραχίονες θα επιτρέπουν τη κοπή πρασίνου στην άκρη των δρόμων χωρίς να 

γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας ενώ διευκολύνει την κίνηση του μηχανήματος σε πολύ στενά 
δρομάκια.  

Ο καταστροφέας θα αποτελείται από: 
1. Βάση προσαρμογής και ταχείας εναλλαγής τριών σημείων. 

2. Παραλληλόγραμμο πλαίσιο σύνδεσης της βάσης προσαρμογής και της χορτοκοπτικής κεφαλής 

3. Χορτοκοπτική κεφαλή 
4. Αρθρωτό σταυρό σύνδεσης κατάλληλου μήκους για σύνδεση του κιβωτίου γραναζιών του 

καταστροφέα με το PTO του ελκυστήρα. 
5. Ποδαρικά στήριξης για ταχεία σύνδεση – αποσύνδεση στο όχημα και ασφαλή στήριξη από πτώση. 

Η διαδικασία τεμαχισμού θα γίνεται από την χορτοκοπτική κεφαλή με την περιστροφή ενός ρότορα 

πάνω στον οποίο βιδώνονται σφυρομάχαιρα . 
Ο ρότορας θα είναι ηλεκτρονικά ζυγοσταθμισμένος η δε τοποθέτηση των σφυρομάχαιρων θα είναι 

ελικοειδής. Ο ρότορας θα είναι διατομής τουλάχιστον Φ 160 χιλιοστών. 
Η κίνηση θα μεταδίδεται στον ρότορα μέσω οδοντωτών ελαστικών ιμάντων οι οποίοι θα παίρνουν 

κίνηση δια μέσου του κιβώτιου γραναζιών από αρθρωτό σταυρό που συνδέεται με το οπίσθιο PTO του 

ελκυστήρα. 
Ο καταστροφέας θα λειτουργεί μέσω σύνδεσης με το PTO του ελκυστήρα και θα στηρίζεται στο 

έδαφος μέσω ζεύγους δρομέων ολίσθησης οι οποίοι θα είναι πολλαπλών θέσεων και ενός οπισθίου 
αυτοκαθαριζόμενου κυλίνδρου που θα χρησιμεύει για την ρύθμιση του ύψους κοπής . 

Θα φέρει  κατάλληλα προστατευτικά  στο εμπρόσθιο τμήμα της χορτοκοπτικής κεφαλής ( ενδεικτικά 
μεταλλικές περσίδες)  όσο και στο οπίσθιο τμήμα της ( ενδεικτικά ελαστικό ικανού πάχους ) για 

αποφυγή εκτόξευσης αντικειμένων κατά την λειτουργία του. 

Ο καταστροφέας με την βοήθεια υδραυλικού κυλίνδρου ο οποίος θα παίρνει κίνηση από το 
υδραυλικό κύκλωμα του ελκυστήρα  θα  μπορεί να  μετατοπίζει  τη χορτοκοπτική κεφαλή εντός ή εκτός 

από το πλάτος του ελκυστήρα. 
Επίσης υδραυλικό διανομέα εφοδιασμένο με ευέλικτο χειριστήριο με μηχανικούς μοχλούς καθώς και 

σωλήνες υψηλής αντοχής προστατευόμενους από κραδασμούς. 

Αυτή η δυνατότητα οριζόντιας μετατόπισης της χορτοκοπτικής κεφαλής θα πρέπει να μπορεί να 
μεταβάλλεται συνεχώς ώστε να γίνεται δυνατή η εργασία. 

Ένας δεύτερος υδραυλικός κύλινδρος  θα καθιστά δυνατή την κατακόρυφη περιστροφή του, 
γωνιακού εύρους min. από -50 μοίρες έως +85 μοίρες κάνοντας τον ιδανικό για εργασία και σε επικλινή 

εδάφη και για διευκόλυνση κοπών σε κατακόρυφη θέση (θάμνοι κλπ). 
Ο καταστροφέας θα διαθέτει ειδική διάταξη ασφαλείας έναντι πρόσκρουσης σε εμπόδια δηλαδή  

όταν για παράδειγμα κατά την εργασία του συναντήσει εμπόδιο (βράχο, πέτρα κλπ) χάρη στην ειδική 
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διάταξη ασφαλείας που θα διαθέτει θα  αποφεύγει όλα τα εμπόδια και θα επανέρχεται στην αρχική του 
θέση. 

Οι στροφές λειτουργίας του καταστροφέα θα είναι 540/1000 rpm. 
Όλες οι κινήσεις του χορτοκοπτικού θα γίνονται μέσω των υδραυλικών κυκλωμάτων του 

ελκυστήρα. 

Ο χειρισμός των λειτουργιών του χορτοκοπτικού, θα γίνονται από την καμπίνα οδήγησης του 
μηχανήματος και συμπεριλαμβάνεται  ότι κρίνεται αναγκαίο για την πιο πάνω λειτουργία. 

Ο καταστροφέας γενικά  θα καλύπτει τα  κάτωθι: 
      - Θα φέρει κοπτική κεφαλή με πλάτος εργασίας τουλάχιστον 175cm.                                           

       -Tο κιβώτιο γραναζιών θα βρίσκεται στο εσωτερικό τμήμα της χορτοκοπτικής κεφαλής. Η 

κίνηση θα μεταδίδεται μέσω τουλάχιστον τριών ισχυρών ιμάντων στο τύμπανο των σφυριών. 
Θα φέρει τουλάχιστον 16 μαχαίρια – σφυριά, δύναται να προβάλει σε έκταση εργασίας άνω των 2m 

από το κέντρο του οχήματος ,και βάρος περίπου 600- 800 kg. 
Ο Καταστροφέας πρέπει να είναι βαρέως τύπου ,οπίσθιας τοποθέτησης και να συμπλέκεται γρήγορα, 

απλά, και με ασφάλεια στο οπίσθιο σύστημα στήριξης τριών σημείων παρελκόμενων του γεωργικού 
ελκυστήρα.  

Η απαιτούμενη ισχύς του υπάρχοντος ελκυστήρα με τον οποίο θα συνεργάζεται είναι 70 - 100 Ηp. 

Το μηχάνημα θα προσφέρεται με εγγύηση 2 (δύο) ετών. 
Θα φέρει πιστοποιητικό CE. 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 
A/A 

ΕΙΔΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΜΟΝ. ΠΟΣ. TIMH/ 
MOΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

1 Υδραυλικός 

καταστροφέας με 
χορτοκοπτική κεφαλή 

TEM. 2 6.000,00 12.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 12.000,00 

ΦΠΑ 24% 2.880,00 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ(€) 14.880,00 

 

Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές  
εμπορίου σε αντίστοιχα είδη και περιλαμβάνει και την τιμή μεταφοράς και παράδοσης στην οριστική  

θέση, των υπό προμήθεια υλικών. 

Η οφειλή θα αντιμετωπιστεί  από δαπάνες  που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου 
Δέλτα (ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ / ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) έτους 2018 στον Κ.Α. 02.20.7135.016 

Για την σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού ελήφθησαν υπ’ όψιν υποβληθείσες παρόμοιες 
οικονομικές προσφορές σε διαδικασίες του Δήμου Δέλτα παλαιότερων ετών. 

          Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά ανά είδος του ενδεικτικού προϋπολογισμού μόνο βάση τιμής. 

          Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν σε ευρώ με βάση τον ενδεικτικό προϋπολογισμό 

της παρούσης. 
         Θα πρέπει να προκύπτει σαφώς η καθαρή τιμή σε ευρώ ανά μονάδα μέτρησης του κάθε 

είδους και η συνολική καθαρή τιμή για το σύνολο των ποσοτήτων κάθε είδος. 
         Η τιμή θα παραμείνει σταθερή και αμετάβλητη σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

υπόκειται σε αναθεώρηση. 

         H ανάθεση θα εκτελεστεί μετά από πρόσκληση, και η παραλαβή θα γίνει όπως ορίζεται στις 
διατάξεις του Ν. 4412/16. 

         Το χρονικό διάστημα παράδοσης των υλικών είναι μέχρι 31-12-2018 από την υπογραφή της 
σύμβασης και ο ανάδοχος θα ειδοποιείται από τις υπηρεσίες του Δήμου Δέλτα.                                    

         Ο ανάδοχος θα πληρώνεται στο τέλος της παράδοσης των υλικών στο δε χρηματικό ένταλμα 

θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  κατά το νόμο. 
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Γ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο της παρούσης είναι η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΩΝ ΜΕ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΗ (ΚΟΠΤΙΚΟΥ ΘΑΜΝΩΝ). 

Άρθρο 2ο 
Ισχύουσες διατάξεις: 

Η διενέργεια και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις: 
1. της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2. του άρθρου 38 παρ. 1 του Ν.4412/8.8.2016. 

3. του άρθρου 116, του άρθρου 118 (παρ. 1 και 2) και του άρθρου 120 (παρ. 3) του Ν.4412/2016 
(παρ.1 ). 

4. του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις 
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

5. του Δ.Κ.Κ. Ν.3436/2006 περί κυρώσεως Δημοτικού και κοινοτικού κώδικα. 
 

Άρθρο 3ο 

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 
Ο Δήμος Δέλτα μπορεί να προσφύγει στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ,επειδή η 

προσυπολογιζόμενη αξία της προμήθειας είναι κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000,00 €) 
ευρώ (άρ.118 Ν.4412/2016). 

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει 

τιμής (χαμηλότερη τιμή). Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών, ο Δήμος Δέλτα θα επιλέξει τον ανάδοχο 
με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλλαν ισότιμες προσφορές, σύμφωνα με άρ. 90 

του Ν.4412/2016. 
Προσφορά που θα δίνεται για μέρος των ειδών δεν θα γίνεται αποδεκτή. 

 
Άρθρο 4ο 

Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
Α) τεχνική περιγραφή – τεχνικές προδιαγραφές 

Β) αναλυτικός ενδεικτικός προϋπολογισμός 
Γ) συγγραφή υποχρεώσεων 

 

Άρθρο 5ο 
Ανακοίνωση αποτελέσματος 

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την 
ανακοίνωση του αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο σε χρόνο όχι  μεγαλύτερο των 15 

ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος για την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης. 
 

Άρθρο 6ο 
Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις βάσει των κείμενων διατάξεων 
που θα ισχύουν, ο ΦΠΑ βαρύνει το Δήμο. 

 

Άρθρο 7ο 
Παράδοση-παραλαβή Υλικών-πληρωμή 

Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από επιτροπή παραλαβής που θα συγκροτείται με απόφαση 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου σύμφωνα με το άρθρο 221 του 4412/2016. Η παραλαβή 

πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση και στο άρθρο 21 του 4412/2016. 
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας μπορεί να γίνει σύμφωνα με την παρ. 2Α του αρθρ. 200 του 

Ν4412/2016, μετά την παραλαβή του υλικού. 
 

 
Άρθρο 8ο 

Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές –τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 
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Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.  
Εάν διαπιστωθεί κατά την παράδοση της παραγγελίας, ότι η προμήθεια μέρος ή όλου του υλικού 

κατά τη μεταφορά έχει υποστεί αλλοιώσεις ή δεν πληροί τις προδιαγραφές που τέθηκαν στην παρούσα, 
τότε ο προμηθευτής υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή του και τα έξοδα μεταφοράς θα 

βαραίνουν τον ίδιο. 

 
Άρθρο 9ο 

Επισημάνσεις 
Η υπηρεσία θα κάνει τις παραγγελίες τμηματικά, σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την παράδοση και 

μετά από συνεννόηση με τον προμηθευτή. 

Επίσης θα λαμβάνεται μέριμνα από τον προμηθευτή για την συνολική κάλυψη των μεταφερόμενων 
υλικών ώστε να μη ρυπαίνουν τα σημεία από τα οποία διέρχονται τα οχήματα μεταφοράς τους και να 

μην υπάρχει κίνδυνος πτώσης τους από το όχημα ολόκληρων τεμαχίων τους. 
 

    Άρθρο 10 
   Ποσότητα υλικών 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις ποσότητες των υλικών που αναφέρονται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετήσει καλύτερα τις ανάγκες του με 
την προϋπόθεση το συνολικό κόστος των ειδών που τελικά θα παραγγελθούν να μην υπερβεί το ποσό 

του προϋπολογισμού. 
 

                                                       Σίνδος 22-02-18 

 

Θεωρήθηκε                           Ο Συντάξας 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Πρασίνου, 
Συντήρησης & Διαχείρισης Οχημάτων 

 

Σιωμάδης Σωτήρης – ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ 

   Ο Αναπλ. Προϊστάμενος 

Τμήματος Καθαριότητας και Πρασίνου 

 

ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - 

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 
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