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Σίνδος, 19/3/2018
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 265
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 6237

ΘΕΜΑ: ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ
ΤΙΤΛΟ
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ»
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 545,60 ΕΥΡΩ ΜΕ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ
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) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3
του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
5) Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες πιστοποίησης ταχογράφου»
6) Την υπ’ αριθμ. 50/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση
πραγματοποίησης δαπάνης ποσού 545,60 Ευρώ που θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.20.6117.014
7) Την από 10-01-2018 Τεχνική Περιγραφή της Διεύθυνσης Καθαριότητας
Α ΠΟ ΦΑ Σ ΙΖΟΥΜΕ
Α.
Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες πιστοποίησης
ταχογράφου», προϋπολογισμού 440,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 545,60 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 με τίτλο «Εργασίες πιστοποίησης
ταχογράφου», σύμφωνα με το Παράρτημα Α’.
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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

N. Mαγνησία, 10-01-2018
ΘΕΜΑ: ¨Εργασίες πιστοποίησης ταχογράφου¨

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ Η Μ Ο Σ ΔΕΛΤΑ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Τμήμα Διαχείρισης και
Συντήρησης Οχημάτων

Προϋπολογισμός ː 545,60€

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Με την παρούσα προβλέπεται να γίνουν εργασίες πιστοποίησης ταχογράφου των οχημάτων του Δήμου
Δέλτα, που φέρουν μικτό βάρος οχήματος άνω των 3.500 κιλών.
Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο, βάσει της υπ’ αριθμ. οικ. 41647/2861/
2008 (ΦΕΚ 1543 Β΄ 05-08-2008).
Ο Δήμος δεν υποχρεούται στην εξάντληση του προϋπολογισμού της παρούσας.
Στην παρούσα ισχύουν οι διατάξεις του Δ. 4412/2016.
Η δαπάνη προϋπολογίζεται ενδεικτικά ότι θα ανέλθει στο ποσό των 545,60€ με το ΦΠΑ (440,00€ + 105,60€
ΦΠΑ), υπάρχει δε εξασφαλισμένη πίστωση στον Κ.Α. 02.20.6117.014 ( Πιστοποίηση Ταχογράφου ) στον
προϋπολογισμό του Δήμου μας , οι κονομι κού προϋπολογ ι σμού έτους 2018 .

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
O αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΣΑΛΑΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ Η Μ Ο Σ ΔΕΛΤΑ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Τμήμα Διαχείρισης και
Συντήρησης Οχημάτων

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΙΩΜΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ

N. Mαγνησία, 10-01-2018
ΘΕΜΑ: ¨Εργασίες πιστοποίησης ταχογράφου¨
Προϋπολογισμός ː 545,60€
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΙΜΗ/ΤΕΜ
(€)

ΔΑΠΑΝΗ (€)
90,00

1

Εργασίες πιστοποίησης ταχογράφου
( αναλογικός )

3

30,00

2

Εργασίες πιστοποίησης ταχογράφου
( ψηφιακός )

5

70,00

CPV 38561110-9
ΚΩΔ. NUTS 122

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
O αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ :
ΦΠΑ 24%:

440,00
105,60

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :

545,60

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο αν.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΙΩΜΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ

ΣΑΛΑΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ Η Μ Ο Σ ΔΕΛΤΑ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Τμήμα Διαχείρισης και
Συντήρησης Οχημάτων

350,00

N. Mαγνησία, 10-01-2018
ΘΕΜΑ: ¨Εργασίες πιστοποίησης ταχογράφου¨
Προϋπολογισμός ː 545,60€

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Ο Δήμος Δέλτα εντός των πλαισίων των αρμοδιοτήτων που τoυ παρέχει το υφιστάμενo νομοθετικό και
θεσμικό πλαίσιο θα προβεί στην λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και ενεργειών για την ασφαλή και νόμιμη
κυκλοφορία του στόλου των οχημάτων του.
Προς επίτευξη τω προαναφερομένων στόχων απαιτείται η εκπόνηση των εργασιών πιστοποίησης των
ταχογράφων των αυτοκινήτων του Δήμου σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. και της
νομοθεσίας του Υπουργείου Μεταφορών και Συγκοινωνιών.
Η παροχή των υπηρεσιών εξειδικεύεται ως ακολούθως:
Αρμόδιος για την τεχνικό έλεγχο του οχήματος θα είναι ο εκάστοτε οδηγός ο οποίος θα φέρει το όχημα, σε
συνεννόηση με το Γραφείο Κίνησης του Δήμου, στις εγκαταστάσεις του αναδόχου για την πιστοποίηση του
ταχογράφου του
Διάρκεια της εντολής
Η διάρκεια της εντολής είναι ορισμένου χρόνου (ετήσιας ισχύος) και χρηματικού ποσού και άρχεται από την
ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. Περαιτέρω ανανέωση της εντολής χορηγείται με νέα απόφαση
του αρμοδίου οργάνου.
Ανωτέρα βία
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Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και
εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε
η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα,
πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι
ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του εντολοδόχου κ.
αλ. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει
αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να υπερβεί κάθε δυνατή προσπάθεια σε
συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της
ανωτέρας βίας.
Αμοιβή
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε πεντακόσια σαράντα
πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά (545,60€) για το διάστημα ισχύος της εντολής συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
24%. Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι, παράβολα και βάρη. Η
αμοιβή δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία και παραμένει σταθερή και
αμετάβλητη καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.
Συμβατικές υποχρεώσεις του Δήμου
Ο εντολέας οφείλει να παρέχει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία και τις λοιπές πληροφορίες στον
εντολοδόχο, διευκολύνοντάς τον με κάθε τρόπο στην άσκηση των καθηκόντων του. Εάν τα χορηγούμενα
στοιχεία είναι ανεπαρκή ή εάν παρουσιάζουν ατέλειες οι οποίες από την φύση τους είναι δυνατόν να
διαπιστωθούν από τον εντολοδόχο και μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την αρτιότητα ή την έγκαιρη
διεκπεραίωση των εργασιών, ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει έπ’ αυτού τον εντολέα έγκαιρα
προκειμένου να του παρασχεθούν εκ νέου άρτια. Εάν δεν διαπιστωθούν οι παραπάνω ατέλειες ή/και
ανακρίβειες από τον εντολοδόχο αυτός δεν φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι τoυ εντολέα του που καθίσταται
αποκλειστικά υπεύθυνος.
Ο εντολέας υπόσχεται να προβεί στην εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων που απορρέουν
από την σχετική εντολή εντός των πλαισίων της καλής πίστης και των χρηστών ηθών συμμορφούμενος με τις
υποδείξεις του εντολοδόχου.
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.
Επίλυση διαφορών
Για οποιαδήποτε διαφωνία ή διαφορά που θα ανακύψει ανάμεσα στα μέρη κατά την διάρκεια ισχύος της
παρούσης και κατά την εκτέλεση των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, τα μέρη αναλαμβάνουν αρχικώς την
υποχρέωση να επιλύσουν εξώδικα και συμβιβαστικά την αναφυόμενη διαφωνία ή διαφορά εξαντλώντας όλα
τα μέσα που έχουν στην διάθεσή τους. Σε περίπτωση που η εξώδικη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς ή
διαφωνίας απέτυχε τότε τα μέρη συμφωνούν ως αποκλειστικά αρμόδια να είναι τα Δικαστήρια της έδρας του
Δήμου ή της πρωτεύουσας του Νομού.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
O αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΣΑΛΑΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΙΩΜΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ

