
ΑΔΑ: 4Α8ΥΩ9Ι-23Τ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 28/09/2011
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Αριθμ. Απόφ.: 755
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Αρ. Πρωτ. : 30573

ΘΕΜΑ: Έγκριση  διενέργειας  της  προμήθειας  ανταλλακτικών  κάδων  απορριμμάτων 
προϋπολογισμού 1.968,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ

Έχοντας λάβει υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 και 13 του Ν.2286/95.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.3 του Ν. 2503/97.

3) Την Υπ. Απόφαση 27319/18-7-2002,ΦΕΚ 945/Β.

4) Τις  διατάξεις  των  άρθρων  4  παρ.  4  και  23  παρ.  2  της  με  αριθμ.  11389/93  Υπουργικής 

Απόφασης (ΦΕΚ Β 185/93) «Περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

5) Τις διατάξεις του άρθρου 86 & 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκαν και ισχύουν με 

την παρ. 3 του αρ. 22 του Ν. 3536/2007.

6) Το γεγονός ότι  η δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει  το ποσό των 15.000 ευρώ, κατά 

κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του Ε.Π.Π.

7) Την υπ’  αρίθμ.  135/2011  απόφαση της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Δέλτα  για  την 

διάθεση της πίστωσης 1.986,00 € στον Κ.Α. 02.20.6673.001.

8) Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ με
Α.  Εγκρίνουμε  τη  διενέργεια  της  προμήθειας  ανταλλακτικών  κάδων  απορριμμάτων  (τροχοί) 

προϋπολογισμού 1.968,00 € με απευθείας ανάθεση.

Β. Καθορίζουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων 

(τροχοί) προϋπολογισμού 1.968,00 ευρώ, σύμφωνα με το παράρτημα Α’.

Γ. Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει  με νέα απόφαση, αφού προηγηθεί η γνωμοδότηση της 

επιτροπής αξιολόγησης.

Ο Δήμαρχος ΔΕΛΤΑ

Γιουτίκας Νικόλαος



ΑΔΑ: 4Α8ΥΩ9Ι-23Τ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων (τροχοί)
π/υ : 1.968,00 € με ΦΠΑ 23 %

Χαρακτηριστικά:

Καινούργιοι τροχοί από συμπαγές μαλακό ελαστικό μαύρου χρώματος, με ικανότητα να 
απορροφά τους κραδασμούς και ζάντα από χυτό και πρεσσαριστό γαλβανισμένο φύλλο 
χάλυβα και ρουλεμάν στον άξονα περιστροφής.
Το πλαστικό θα είναι  αντιστατικό  ,  δεν  θα επηρεάζεται  από έλαια  (αδιάβροχο)  και  θα 
αντέχει εύρος θερμοκρασιών από -10 έως 60 ο C.
Οι τροχοί θα είναι πάχους 5 cm και διαμέτρου Φ 200 με ικανότητα φόρτωσης , φορτίου / 
τροχό τουλάχιστον 200 κιλά.
Ο  τροχός  θα  προσαρμόζεται  σε  άγκιστρο  που  θα  φέρει  περιστρεφόμενη  βάση  από 
πρεσσαριστό γαλβανισμένο φύλλο χάλυβα με ενισχυμένο ρουλεμάν (διπλής σειράς) για 
την περιστροφή.
Το συνολικό ύψος του τροχού (μαζί με τη βάση) θα είναι περίπου 23,5 εκ.  Το σχήμα της 
βάσης που θα εφαρμόζει στους κάδους απορριμμάτων μηχανικής αποκομιδής 1100 λτ ,θα 
είναι ορθογώνιο 13,5 Χ 11 εκ. και θα διαθέτει 4 οπές με αποστάσεις κέντρων οπών  80 Χ 
10,5 εκ. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ/ΤΕΜ (€) ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΟ :
1 Ανταλλακτικοί τροχοί 

κάδων απορριμμάτων 
10 160 1.600

ΣΥΝΟΛΟ : 1.600
Φ.Π.Α. 23 % : 368

ΣΥΝΟΛΟ : 1968

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, των υπό προμήθεια υλικών. Η οφειλή θα αντιμετωπιστεί  από δαπάνες  που 
έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Εχεδώρου (ίδιοι πόροι / ΟΤΑ)  έτους 
2011 στον Κ.Α. 20.6673.004.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Αντώνιος Παπαδογιάννης
Γεωπόνος
Δ.Δέλτα
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