
Α∆Α : 456ΣΩ9Ι-71Ε 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ                                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Σίνδος:  05 -12 -2011 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Αριθ. Αποφ.:  1170 
∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΤΑ  Αριθ. Πρωτ.: 38492 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ                                                            
                                                                   
ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας της προµήθειας φορητών γεννητριών ηλεκτρικού 
ρεύµατος-βενζινοκίνητες για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών 
προϋπολογισµού 14.760,00€ µε ΦΠΑ, µε απευθείας ανάθεση.  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΕΛΤΑ 

Έχοντας υπόψη:  
1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.13 περιπτ.VIII 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>>(ΕΚΠΟΤΑ).  
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) Την αριθµ. 177/2011 απόφαση της οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία διατέθηκε 
πίστωση ποσού 14.760,00 ευρώ σε βάρος των Κ.A. 02.20.7135.004, του προϋπολογισµού 
εξόδων έτους 2011  
7) 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  
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µε 
 

Α. Εγκρίνουµε τη διενέργεια της προµήθειας φορητών γεννητριών ηλεκτρικού ρεύµατος-
βενζινοκίνητες για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών προϋπολογισµού 14.760,00 € µε 
ΦΠΑ, µε απευθείας ανάθεση.  
Β. Καθορίζουµε τις τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας φορητών γεννητριών 
ηλεκτρικού ρεύµατος- βενζινοκίνητες προϋπολογισµού 14.760,00 ευρώ, σύµφωνα µε το 
παράρτηµα Α’.  
Γ. Η ανάθεση της προµήθειας θα γίνει µε νέα απόφαση, αφού προηγηθεί η γνωµοδότηση 
της επιτροπής αξιολόγησης.  

  
Ο ∆ήµαρχος ∆ΕΛΤΑ 

 
 

Γιουτίκας Νικόλαος 
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                   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ  ∆ΕΛΤΑ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ & 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
 
 

 
Προµήθεια φορητών γεννητριών 
ρεύµατος 
 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:  Πετρελαιοειδή 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  14.760,00 € 
 

 

Τεχνικές προδιαγραφές προµήθειας γεννητριών ρεύµατος 

Για τη διαχείριση καταστάσεων κατά τις οποίες είναι απαραίτητη η χρήση εξοπλισµού ο 

οποίος ενεργοποιείται µε ηλεκτρικό ρεύµα και η παροχή δικτύου είναι ανεπαρκής, κρίνεται 

αναγκαίο να εµπλουτιστεί ο εξοπλισµός του γραφείου πολιτικής προστασίας µε φορητές 

γεννήτριες ρεύµατος.    

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναφέρεται στα κυριότερα τεχνικά χαρακτηριστικά που θα 

πρέπει να έχει έκαστη γεννήτρια. Πιο αναλυτικά: 

Πλαίσιο 

Η γεννήτρια θα πρέπει να είναι ανοιχτού πλαισίου στιβαρής κατασκευής και 

ηλεκτροστατικά βαµµένου. Πάνω στο πλαίσιο προσαρµόζονται τα βασικά µέρη της 

γεννήτριας (µοτέρ, δοχείο καυσίµου κλπ). 

Θόρυβος λειτουργίας 

Κατά τη λειτουργία της γεννήτριας, επειδή δηµιουργούνται δονήσεις, να υπάρχει σύστηµα 

αντιδόνησης ει δυνατόν ενσωµατωµένο στο πλαίσιο. Τα επίπεδα θορύβου που δηµιουργεί 

η γεννήτρια κατά τη φάση λειτουργίας, σε απόσταση 7 µέτρων, δε θα πρέπει να ξεπερνούν 

τα 80dB(A). 

Κινητήρας – δοχείο καυσίµου  

Ο κινητήρας θα είναι βενζινοκίνητος τετράχρονος ο οποίος θα εκκινεί µε σχοινί. Το δοχείο 

καυσίµου θα πρέπει να είναι χωρητικότητας κατ' ελάχιστον 5 λίτρων ενώ για την καλύτερη 

προστασία ενδείκνυται η ύπαρξη αισθητήρα λαδιού. 

Χαρακτηριστικά λειτουργίας 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά λειτουργίας της γεννήτριας αφορούν τη τάση εξόδου και τη 

συχνότητα εξόδου, καθώς και µεγέθη ισχύος. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται 

συγκεντρωτικά τα µεγέθη αυτά και οι επιθυµητές τιµές τους. 
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Τάση / Συχνότητα 380V / 50Hz 

KVA 8,5 KVA / 3PH – 2,8KVA / 1PH 

Φόρτιση 12V / 8,3 A 

Ισχύς συνεχούς λειτουργίας 7,2KVA / 3PH – 2,4KVA / 1PH 

 

Ρευµατοδότες 

Ο ελάχιστος αποδεκτός αριθµός ρευµατοδοτών καθορίζεται ως εξής: 

� Τάση εξόδου 380V: Τουλάχιστον ένας (1) 

� Τάση εξόδου 230V: Τουλάχιστον ένας (1) 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΙΜΗ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 
ΤΕΜΑΧΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 

1 Γεννήτρια Ρεύµατος 1.200,00 € 10 12.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 12.000,00 € 

Φ.Π.Α.: 2.760,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ: 
14.760,00 

€ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

Η τιµή τεµαχίου διαµορφώθηκε µετά από έρευνα αγοράς. 

Η προµήθεια του προϊόντος θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας 

τουλάχιστον ενός (1) έτους. 

Η οφειλή θα αντιµετωπιστεί  από δαπάνες  που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισµό 
του ∆ήµου ∆έλτα (πετρελαιοειδή / ΟΤΑ)  έτους 2011 στον Κ.Α. 02.20. 7135.004. 

 

Σίνδος,     04 / 11 / 2011 

Ο συντάξας 

 

 
Νατσίδης Άγγελος 

Μηχανολόγος Μηχανικός  
ΠΕ 

 


