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                                                     ΑΑΝΝΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΕΕΟΟ  ΣΣΤΤΟΟ  ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                             
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ                                                   Σίνδος,  25/06/2018  

Διεύθυνση Οικονομικών     ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 742 

Υπηρεσιών       ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:  14120 

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 για τη συντήρηση και 

επισκευή παρελκόμενων γεωργικού ελκυστήρα του Δ.Δέλτα, προϋπολογισμού 

9.982,00 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 υπηρεσίας. 

7) Τα από 25-04-2018 έγγραφα σύμβασης του Τμήματος Καθαριότητας και Πρασίνου. 

8) Την υπ’αριθμ. 153/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 

πραγματοποίησης της εν λόγω δαπάνης, ύψους €9.982,00 στον Κ.Α.02.35.6117.001 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας «συντήρηση και επισκευή παρελκόμενων 

γεωργικού ελκυστήρα του Δ.Δέλτα», προϋπολογισμού 8.050,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 

9.982,00 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 – Ενδεικτικός 

προϋπολογισμός – Συγγραφή Υποχρεώσεων) για την «συντήρηση και επισκευή 

παρελκόμενων γεωργικού ελκυστήρα του Δ.Δέλτα», 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 7Τ5ΥΩ9Ι-ΨΝ6



 

 

3 

 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Ν. Μαγνησία 25/04/2018 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                                      Αρ. : 5/2018  

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,  

ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Πληροφ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

Τηλ. 2310783239 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

«Εργασία: Συντήρηση και επισκευή Παρελκομένων Γεωργικού Ελκυστήρα του Δ. Δέλτα» 

 

    Η Υπηρεσία Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Δέλτα προκειμένου να συντηρεί τους υπάρχοντες χώρους 

αστικού και Περιαστικού Πρασίνου διαθέτει αριθμό παρελκομένων εξαρτημάτων γεωργικού ελκυστήρα για 

εργασίες αισθητικής συντήρησης του πρασίνου  αλλά και πυρασφάλειας.  

     Τα μηχανήματα αυτά εξαιτίας της έντονης χρήσης τους, χρήζουν επισκευής διαφόρων βλαβών που 

παρουσιάζουν αλλά και συντήρησής τους προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία τους. 

       Οι βλάβες που παρατηρούνται είναι πολλές και διαφορετικές και απαιτούν γνώση και εμπειρία από 

εξειδικευμένο τεχνικό συνεργείο για να επιδιορθωθούν.  

Επειδή στο συνεργείο του Δήμου δεν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό ούτε ο ανάλογος εξοπλισμός η 

συντήρηση και επισκευή  των παρελκομένων γεωργικού ελκυστήρα θα γίνεται σε εξωτερικό συνεργείο 

ειδικευμένο σε γεωργικά εργαλεία. 

      Επιπρόσθετα, για την ασφαλή χρήση των εξαρτημάτων από τους χειριστές των αγροτικών μηχανημάτων 

επιβάλλεται ο έλεγχος ,η τακτική συντήρηση και η σωστή επιδιόρθωση των οποιονδήποτε βλαβών των 

παρελκομένων από υπεύθυνο συνεργείο.  

    Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάσσεται και αφορά την ανάθεση εργασίας συντήρησης και επισκευής μαζί με 

τα απαιτούμενα εξαρτήματα των παρελκόμενων εξαρτημάτων για τους γεωργικούς ελκυστήρες της Υπηρεσίας 

Πρασίνου του Δ. Δέλτα. 

       Τα παρελκόμενα εξαρτήματα τα οποία πρόκειται να συμπεριληφθούν στην ανάθεση της παρούσας εργασίας 

είναι τα παρακάτω από τα οποία κάποια πιθανόν κατά τη λειτουργία τους να παρουσιάσουν βλάβη: 

 

ΟΝΟΜΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ORSI Prestige 185 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ  

ORSI Prestige 185 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ 

ORSI River 507  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ 

WEEKE 350 (BF 3002) ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ 

PROJET SPK ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ 

CARAVAGGI BIO 660 ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ 

DUCKER H 140 ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ 

OMB 33R ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ 

EUROSPAND 1033 E ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ 

- - ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ 

 

Αντίστοιχα οι εργασίες που θα εκτελεστούν σε κάθε γεωργικό εργαλείο θα είναι κάποιες στάνταρ σε ετήσια 

βάση (έτος 2018) αλλά και οι έκτακτες που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια αυτού. 

Ενδεικτικά αναφέρονται:  

Αντικατάσταση ρουλεμάν, αντικατάσταση τσιμουχών, αντικατάσταση σωλήνα γρασαδόρου, αντικατάσταση σφυριών 

(ή μαχαιριών), επισκευή κούπας των ρουλεμάν, αντικατάσταση ιμάντων, αντικατάσταση κουζινέτων, επισκευή ή 

αντικατάσταση σταυρού, Επισκευή ή αντικατάσταση κιβωτίου μετάδοσης κίνησης (ΓΚΡΟΥΠ), επισκευή ή 

αντικατάσταση μαρκουτσιών πίεσης, επισκευή ή αντικατάσταση μπουκάλας, αλλαγή φλαντζών, αντικατάσταση 

ακροφυσίων (όπου είναι απαραίτητο), αντικατάσταση στριφονιών (ή ατσαλοβιδίων), δοκιμές λειτουργίας, ρύθμιση 

(ζύγισμα) κυλίνδρου. 
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Οι εργασίες που προβλέπονται περιλαμβάνουν:  

1) Έλεγχο κάθε μηχανήματος μία ή περισσότερες φορές κατά το έτος, εφόσον διαπιστωθεί δυσλειτουργία, 

προκειμένου να επιτευχθεί η καλή λειτουργία του. Ο έλεγχος αυτός περιλαμβάνει έλεγχο όλων των επιμέρους 

τμημάτων του μηχανήματος, αντικατάσταση των κατεστραμμένων τμημάτων, επέμβαση στα μέρη κοπής των 

μηχανημάτων με αλλαγή αυτών όπου χρειάζεται ή ακόνισμα αυτών, σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας της 

κατασκευάστριας εταιρίας. Η τιμολόγηση της εργασίας αυτής (παροχή υπηρεσίας) περιλαμβάνει και τη δαπάνη 

των αντίστοιχων αναλωσίμων εξαρτημάτων . 

2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί μετά την επισκευή-συντήρηση του κάθε εξαρτήματος ημερολόγιο 

εργασιών με αναλυτική περιγραφή της εργασίας και των αναλωσίμων μερών που χρησιμοποίησε ή βελτίωσε τη 

λειτουργία τους κατόπιν επέμβασης. 

3) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την Υπηρεσία για το κόστος όλων των εξαρτημάτων που θα 

χρειαστούν κατά την επισκευή-συντήρηση του μηχανήματος προκειμένου να λάβει προφορική έγκριση έτσι ώστε 

να προβεί στην ολοκλήρωση της εργασίας. 

4) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να είναι συνεπής και να ολοκληρώνει την επισκευή-συντήρηση των μηχανημάτων 

σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις πέντε εργάσιμες μέρες. 

5) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποδείξει στην Υπηρεσία το χώρο επισκευής-συντήρησης των γεωργικών 

εργαλείων, στον οποίο θα παραδίδονται τα μηχανήματα. 

6) Ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από τηλεφωνική ειδοποίηση της Υπηρεσίας να παραλαμβάνει μέσα σε μια 

μέρα τα παρελκόμενα μηχανήματα για συντήρηση από την Υπηρεσία στην οποία και θα τα παραδίδει μετά τις 

εργασίες συντήρησης. Για το λόγο αυτό θα εκδίδεται απ΄ αυτόν δελτίο εισαγωγής – εξαγωγής . Κατά τη διάρκεια 

κατά την οποία τα μηχανήματα παραμένουν στον χώρο επισκευής-συντήρησης, αποκλειστικά υπεύθυνος για αυτά 

είναι ο Ανάδοχος. 

7) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί εξαρτήματα και όλα τα επιμέρους υλικά που θα 

χρειαστούν στην επισκευή του παρελκόμενου σύμφωνα με τις προδιαγραφές κατασκευής του μηχανήματος. Τα δε 

εξαρτήματα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της κατασκευάστριας εταιρίας. 

8) Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/16. 

 

Ν. Μαγνησία   25/4/2018 

 

Ο Συντάξας Θεωρήθηκε 
   Ο Αναπλ. Προϊστάμενος 

Τμήματος Καθαριότητας και Πρασίνου 
 
 

ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - 
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Καθαριότητας, 
Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Συντήρησης & Διαχείρισης 

Οχημάτων 

 

ΣΙΩΜΑΔΗΣ ΣΩΤΗΤΡΙΟΣ– ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Εργασία: Συντήρηση και επισκευή Παρελκομένων Γεωργικού Ελκυστήρα του Δ. Δέλτα 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ 5 1000 5000 

ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ 2 1000  2000 

ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ 3 350 1050 

ΣΥΝΟΛΟ 10 - 8050 

ΦΠΑ 24% - -   1932 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ - - 9982 

 

CPV : 5053000-9: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 

Η εκτέλεση της υπηρεσίας έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του έτους 2018 με ανάλογη πίστωση στον ΚΑ 

02.35.6117.001 : Λοιπές εργασίες που εκτελούνται από ελεύθερους επαγγελματίες, με χρηματοδότηση από 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ/ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ αρχικού προϋπολογισμού 10.000,00 €. 

Για την σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού λήφθησαν υπ’ όψιν υποβληθείσες παρόμοιες οικονομικές 

προσφορές σε διαδικασίες του Δήμου Δέλτα παλαιότερων ετών. 
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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 δηλαδή η συνολική καθαρή τιμή 

για το σύνολο των ποσοτήτων κάθε είδους. 

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. 

 

Ν. Μαγνησία  25/4/2018 

 

Ο Συντάξας Θεωρήθηκε 
   Ο Αναπλ. Προϊστάμενος 

Τμήματος Καθαριότητας και Πρασίνου 
 
 
 

ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - 
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Καθαριότητας, 
Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Συντήρησης & Διαχείρισης 

Οχημάτων 

 

ΣΙΩΜΑΔΗΣ ΣΩΤΗΤΡΙΟΣ– ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 

Εργασία: Συντήρηση και επισκευή Παρελκομένων Γεωργικού Ελκυστήρα του Δ. Δέλτα 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

   Αντικείμενο της ανάθεσης εργασίας: συντήρηση και επισκευή παρελκομένων γεωργικού ελκυστήρα του Δ. 

Δέλτα. 

   Η συγγραφή αυτή αφορά την ανάθεση εργασίας συντήρηση και επισκευή παρελκομένων γεωργικού ελκυστήρα, 

του Δ. Δέλτα προϋπολογισμού 9.982,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

   Οι όροι ανάθεσης θα καθοριστούν με απόφαση Δημάρχου σε αυτόν που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή. 

   Η πίστωση της δαπάνης της παρούσας ανάθεσης εργασίας θα εγκριθεί με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

      Η εργασία επισκευής-συντήρησης του κάθε εργαλείου θα συνοδεύεται από έκθεση εργασίας και αναλυτική 

περιγραφή των αναλωσίμων εξαρτημάτων που χρησιμοποίησε ή βελτίωσε τη λειτουργία τους κατόπιν επέμβασης. 

       Η παρούσα εργασία  θα εκτελεσθεί σύμφωνα: 

Mε τις διατάξεις του Ν.4412/16 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3463/06 «του δημοτικού και κοινοτικού 

κώδικα». 

        Κατά την εκτέλεση των δημοτικών και κοινοτικών εργασιών ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών 

εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος των  εκτελούμενων 

εργασιών τεχνικές προδιαγραφές , 

 

ΑΡΘΡΟ 2o Συμβατικά στοιχεία 

Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: 

1. Οι τεχνικές προδιαγραφές 

2. Ο  ενδεικτικός προϋπολογισμός της προσφοράς 

3. Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων 

 

Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 

θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 

Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 

όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 

που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
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ΑΡΘΡΟ 3ο Εργασία 

α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την εργασία Συντήρηση και επισκευή Παρελκομένων Γεωργικού 

Ελκυστήρα του Δ. Δέλτα . 

β) Τόπος παροχής της εργασίας : Δήμος Δέλτα  - Έδρα Δ/νσης -  Ν. Μαγνησία 

γ) Προϋπολογισθείσα δαπάνη 9.982,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 

 

Οι τιμές του προϋπολογισμού αναφέρονται σε μονάδες ολοκληρωμένων εργασιών, χωρίς να δικαιούται ο 

Ανάδοχος άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε εργασίας. Περιλαμβάνουν δε 

και κάθε δαπάνη η οποία δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της 

εργασίας στην οποία αναφέρεται η σχετική τιμή του προϋπολογισμού. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν είναι 

δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων σε σχέση με τις τιμές του προϋπολογισμού μετά την συμμετοχή του 

Αναδόχου στο διαγωνισμό. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Η εργασία περιλαμβάνει έλεγχο κάθε μηχανήματος μία ή περισσότερες φορές εφόσον διαπιστωθεί δυσλειτουργία, 

προκειμένου να επιτευχθεί η καλή λειτουργία του.  

Ο έλεγχος αυτός περιλαμβάνει έλεγχο όλων των επιμέρους τμημάτων του εργαλείου, αντικατάσταση των 

κατεστραμμένων τμημάτων, επέμβαση στα μέρη κοπής των μηχανημάτων με αλλαγή αυτών όπου χρειάζεται ή 

ακόνισμα αυτών, σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας της κατασκευάστριας εταιρίας.  

Η τιμολόγηση της εργασίας αυτής περιλαμβάνει και τη δαπάνη των αντίστοιχων εξαρτημάτων. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να διατηρεί μετά την επισκευή- συντήρηση του κάθε μηχανήματος αρχείο με αναλυτική περιγραφή 

της εργασίας και των αναλωσίμων εξαρτημάτων που χρησιμοποίησε ή βελτίωσε τη λειτουργία τους κατόπιν 

επέμβασης. Επίσης υποχρεούται να ενημερώνει την Υπηρεσία για το κόστος όλων των εξαρτημάτων αναλωσίμων 

που θα χρειαστούν κατά την επισκευή-συντήρηση του εργαλείου προκειμένου να λάβει προφορική έγκριση έτσι 

ώστε να προβεί στην ολοκλήρωση της εργασίας. Επίσης υποχρεούται να είναι συνεπής και να ολοκληρώνει την 

επισκευή-συντήρηση σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις πέντε εργάσιμες μέρες. 

Επίσης υποχρεούται να υποδείξει στην Υπηρεσία το χώρο επισκευής-συντήρησης των εργαλείων. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται μετά από τηλεφωνική ειδοποίηση της Υπηρεσίας να παραλαμβάνει μέσα σε μια μέρα τα εργαλεία για 

συντήρηση από την Υπηρεσία στην οποία και θα τα παραδίδει μετά τις εργασίες συντήρησης.  

Κατά τη διάρκεια κατά την οποία τα μηχανήματα παραμένουν στον χώρο επισκευής-συντήρησης, αποκλειστικά 

υπεύθυνος για αυτά είναι ο Ανάδοχος. Τέλος, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί αναλώσιμα και 

εξαρτήματα και όλα τα επιμέρους υλικά που θα χρειαστούν στην επισκευή του μηχανήματος σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές κατασκευής του μηχανήματος. Τα δε εξαρτήματα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της 

κατασκευάστριας εταιρίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

     Οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες του Αναδόχου προκύπτουν από την παρούσα τεχνική έκθεση και τη συγγραφή 

υποχρεώσεων καθώς και από τη σύμβαση που θα υπογράψει. 

Ο χώρος παροχής της εργασίας είναι όπως περιγράφεται στην παρούσα τεχνική έκθεση. 

     Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι   για ένα έτος  με δικαίωμα παράτασης σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν 4412/16 από την υπογραφή της σύμβασης και ο ανάδοχος θα ειδοποιείται από τις υπηρεσίες του 

Δήμου Δέλτα.  

      Οι εργασίες  θα γίνονται πάντα  σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης που θα υπογραφεί με το Δήμο. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

           Η διάρκεια της εκτέλεσης εργασιών θα είναι  για 12 μήνες  από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι 

εξαντλήσεως του αντίστοιχου ποσού της ανάθεσης.  

Η κάθε προσφορά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται: 

1. Με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου αναδόχου ότι οι τιμές προσφοράς δεσμεύουν τον ανάδοχο για όλη την 

περίοδο ανάθεσης, δηλ. ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς καμία πρόσθετη αξίωση επαύξησης της 

τιμής σε βάρος του Δήμου. 

2. Αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος της φύσης και τοποθεσίας του έργου, των γενικών και τοπικών συνθηκών 

εκτέλεσης της ανάθεσης. Επίσης με την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα 

ενήμερος για το είδος και τα μέσα ευκολίας πριν από την έναρξη και κατά την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών και 

για οποιαδήποτε άλλα ζητήματα, τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο, μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την 

πρόοδο ή το κόστος αυτών. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Παραλαβή εργασιών  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, 

σύμφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 221. (Άρθρο 219 παρ.1 του Ν.4412/16) . 
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Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  κατά το νόμο. Ο ανάδοχος 

υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος. 

 

 

Ν. Μαγνησία  25/04/2018 

 

 

Ο Συντάξας Θεωρήθηκε 
   Ο Αναπλ. Προϊστάμενος 

Τμήματος Καθαριότητας και Πρασίνου 
 
 
 

ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - 
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Καθαριότητας, 
Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Συντήρησης & Διαχείρισης 

Οχημάτων 

 

ΣΙΩΜΑΔΗΣ ΣΩΤΗΤΡΙΟΣ– ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ 
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