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                                                                    ΑΑΝΝΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΕΕΟΟ  ΣΣΤΤΟΟ  ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                             
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ                                                   Σίνδος, 01/11/2018  

Διεύθυνση Οικονομικών     ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1458  

Υπηρεσιών       ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 23745  

Τμήμα Προϋπολογισμού 

Λογιστηρίου και Προμηθειών 

Ταχ. Δ/νση:   Πλ. Δημοκρατίας 1, 

                     57400 Σίνδος. 

Πληροφορίες: Σταματίου Ιωάννης 

Τηλ.: 2313-300-500 (εσωτ. 548) 

Fax:  2310-586-849 

E-mail: i.stamatiou@dimosdelta.gr  

 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της «προμήθειας εργαλείων 

επισκευής οχημάτων (2018)», συνολικού προϋπολογισμού 4.996,46 ευρώ, με 

απευθείας 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 του Ν. 4555/2018. 

4) 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. 

5) Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ΠΔ 80/2016.  

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

του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

7) Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 21 του Ν.3731/2008. 

8) Την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης προμήθειας. 

9) Τα από 10-09-2018 έγγραφα σύμβασης του Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης 

Οχημάτων.  

10) Την υπ’ αριθμ.: 1049/23289/26-10-2018 προηγούμενη απόφασή μας, με την οποία 

εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ύψους € 4.996,46 από τον Κ.Α. 

02.20.7135.011. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της «προμήθειας εργαλείων επισκευής οχημάτων 

(2018)», προϋπολογισμού 4.029,40 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 4.996,46 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. 
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 Β. Εγκρίνουμε τα έγγραφα της σύμβασης (Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές 

Προδιαγραφές - Ενδεικτικός Προϋπολογισμός – Γενική Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) για 

την «προμήθεια εργαλείων επισκευής οχημάτων (2018)», τα οποία επισυνάπτονται στο 

παράρτημα της παρούσης. 

 

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  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                      ΘΕΜΑ: « Προμήθεια εργαλείων                    
      ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ                                                                     επισκευής οχημάτων (2018) » 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ   
Τμήμα Συντήρησης και 
 Διαχείρισης Οχημάτων                                                   Προϋπολογισμός: 4.996,46 € 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια διαφόρων εργαλείων και παρελκόμενων για την 
δημιουργία κινητού συνεργείου σε υφιστάμενο όχημα, έτσι ώστε να υπάρχει άμεση επέμβαση σε 
περιστατικά εκτάκτων βλαβών, όταν το όχημα ή μηχάνημα θα είναι ακινητοποιημένο και δεν θα είναι 
δυνατό, να μεταβεί στο συνεργείο. Έτσι θα εξοικονομείται χρόνος και δεν θα επιβαρύνεται ο 
προϋπολογισμός του Δήμου Δέλτα με έξτρα έξοδα αποκατάστασης της βλάβης. 
Αυτή την στιγμή υπάρχει ένα υποτυπώδες συνεργείο, το οποίο απασχολεί προσωπικό δυο (2) ατόμων 
με σύμβαση ορισμένου χρόνου και ειδικότητα μηχανοτεχνίτη οχημάτων και με την προκήρυξη της 3Κ 
θα υπάρχει επιπλέον προσωπικό με σύμβαση μόνιμης σχέσης εργασίας, ειδικότητας ενός (1) 
μηχανοτεχνίτη οχημάτων και ενός (1) ηλεκτροτεχνίτη  οχημάτων.  
Τα ζητούμενα εργαλεία και παρελκόμενα θα είναι κατάλληλα για επαγγελματική χρήση και αναγνωρισμένης 
ποιότητος. 
Η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
 
 
 
 
 
 
 

Ν. Μαγνησία  05 / 09 /2018 
 
 
                                                                                                   

              Ο Συντάξας 
Αν. Προϊστάμενος Τμήματος 
 
 
    Σαλανίδης Γρηγόριος 
            ΔΕ Οδηγών 

                           Θεωρήθηκε 
               Ο Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης  
 
 
                      Σιωμάδης Σωτήρης 

        ΠΕ Βιολόγων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                      ΘΕΜΑ: « Προμήθεια εργαλείων                    
      ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ                                                                     επισκευής οχημάτων (2018) » 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ   
Τμήμα Συντήρησης και 
 Διαχείρισης Οχημάτων                                                   Προϋπολογισμός: 4.996,46 € 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των 4.029,40 € χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 
4.996,46 € με Φ.Π.Α. 24%. Για την εκτέλεση της προμήθειας, έχει προβλεφθεί πίστωση στον 
προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018 και του αντίστοιχου του 2019 εάν απαιτηθεί και συγκεκριμένα 
στον Κ.Α. 02.20.7135.011 «Προμήθεια εργαλείων επισκευής οχημάτων (2018)». 
 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΠΟΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚO 
ΚΟΣΤΟΣ 

(χωρίς Φ.ΠΑ.) 

1.  Τρίποδο στήριξης με 
κλείδωμα 6 τόνων 

34326200-0 1 Σετ 55,00€ 55,00€ 

2.  
Τρίποδο στήριξης με 
κλείδωμα 2 τόνων 

34326200-0 1 
 

Σετ 
 

24,00€ 
 

24,00€ 

3.  

 

Αεροσυμπιεστής 
χωρητικότητας 
αέρα 270 λίτρων 

42123400-1  1 
 
Τεμάχιο 

 
890,00€ 

 
890,00€ 

4.  

 

Καροστογρύλλος 
χαμηλού προφίλ 

34326200-0  1 
 
Τεμάχιο 

 
300,00€ 

 
300,00€ 

5.   Κασετίνα καρυδάκια  
1/2 – 1/4 
 

44510000-8 1 
 

Σετ 
 

260,00€ 
 

260,00€ 

6.  Κλειδιά γερμανικά –
γερμανοπολύγωνα – 
άλλεν  

44511000-5 1 
 

Σετ 
 

360,00€ 
 

360,00€ 

7.  
Ξαπλώστρα συνεργείου 

 
39113400-1 
 

1 
 
Τεμάχιο 36,00€ 36,00€ 

8.  Φακός 
επαναφορτιζόμενος 
τύπου LED 

 
31531000-7 
 

1 
 
Τεμάχιο 55,00€ 55,00€ 

9.  
Κολαούζα - φιλιέρες  44511000-5 

 
1 

 
Σετ 

 
110,00€ 

 
110,00€ 

10.  Κατσαβίδια Β/Τύπου ίσια 
– καρυδάκι – torx  
 

44512800-0 1 
 

Σετ 
 

200,00€ 
 

200,00€ 

11.  Πιστόλι αέρος μεταλλικό 
μακρύ 100 mm 

35321100-1 
2 

 
Τεμάχιο 

 
5,60€ 

 
11,20€ 
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12.  Πιστόλι αέρος μεταλλικό 
μακρύ 215 mm  

35321100-1 
2 

 
Τεμάχιο 

 
6,40€ 

 
12,80€ 

13.  Αερόμετρο βαρέως 
τύπου  

38421110-6 
 

1 
 
Τεμάχιο 

 
50,00€ 

 
50,00€ 

14.  Αυτόματη ανέμη με 
σωλήνα αέρος δέκα (10) 
μέτρων 

44164310-3 
 

1 
 
Τεμάχιο 

 
165,00€ 165,00€ 

15.  Γρύλος μπουκάλας 
ανύψωσης 20 τόνων 

34326200-0 
 

1 
 
Τεμάχιο 

 
110,00€ 

 
110,00€ 

16.  
Αερόκλειδο πιστολέτο 1’’  42650000-7 1 

 
Τεμάχιο 

 
740,00€ 

 
740,00€ 

 

17.  Καρυδάκι αέρος Β/τύπου 
Νο27 

44510000-8 1 Τεμάχιο 18,00€ 18,00€ 

18.  Καρυδάκι αέρος Β/τύπου 
Νο30 

44510000-8 1 Τεμάχιο 18,00€ 18,00€ 

19.  Καρυδάκι αέρος Β/τύπου 
Νο32 

44510000-8 1 Τεμάχιο 18,00€ 18,00€ 

20.  Καρυδάκι αέρος Β/τύπου 
Νο22 

44510000-8 1 Τεμάχιο 12,00€ 12,00€ 

21.  Καρυδάκι αέρος Β/τύπου 
Νο24 

44510000-8 1 Τεμάχιο 18,00€ 18,00€ 

22.  Καρυδάκι αέρος Β/τύπου 
Νο19 

44510000-8 1 Τεμάχιο 12,00€ 12,00€ 

23.  Προέκταση για 
αερόκλειδο 1’’  

44510000-8 1 Τεμάχιο 26,00€ 26,00€ 

24.  
Συστολή από 1’’ σε 3/4’’  

44510000-8 1 Τεμάχιο 11,40€ 11,40€ 

 

25.  Σιδηροπρίονο με πέντε 
(5) λάμες  

44511500-0 1 
    

Σετ 
32,00€ 32,00€ 

26.  
Περιστρεφόμενη μέγγενη  44511000-5 

 
1 

 
Τεμάχιο 

 

 
120,00€ 

 
120,00€ 

27.  Σε κασετίνα πένσες – 
κοφτάκια – μυτοτσίμπιδα 
– ρυθμιζόμενη τανάλια 

44511000-5 1 
 

Σετ 
 

260,00€ 
 

260,00€ 

28.  
Σφυριά - βαριοπούλες 44511000-5 1 

 
Σετ 

 
105,00€ 

 
105,00€ 

 ΣΥΝΟΛΟ 30  ΣΥΝΟΛΟ 4.029,40€ 

    Φ.Π.Α 24%    967,06€ 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.996,46€ 

                                                                                       
Ν. Μαγνησία  05 / 09 /2018 

                                                                                            
              Ο Συντάξας 
Αν. Προϊστάμενος Τμήματος 
 
    Σαλανίδης Γρηγόριος 
            ΔΕ Οδηγών 

                           Θεωρήθηκε 
               Ο Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης  
 
                      Σιωμάδης Σωτήρης 

        ΠΕ Βιολόγων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                      ΘΕΜΑ: « Προμήθεια εργαλείων                    
      ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ                                                                     επισκευής οχημάτων (2018) » 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ   
Τμήμα Συντήρησης και 
 Διαχείρισης Οχημάτων                                                   Προϋπολογισμός: 4.996,46 € 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Τεχνική προδιαγραφή Νο 1 
Τρίποδο στήριξης (ζεύγος) ενισχυμένο με κλείδωμα, βάρους ανύψωσης έως 6 τόνων, μέγιστο  
ύψος ανύψωσης 605 mm και ελάχιστο 395 mm. 
 
Τεχνική προδιαγραφή Νο 2 
Τρίποδο στήριξης (ζεύγος) ενισχυμένο με κλείδωμα, βάρους ανύψωσης έως 2 τόνων, μέγιστο  
ύψος ανύψωσης 365 mm και ελάχιστο 277 mm. 
 

Τεχνική προδιαγραφή Νο 3 
Αεροσυμπιεστής χωρητικότητας αέρα 270 λίτρων, με τροφοδοσία ρεύματος 220-280V. Πίεση 
λειτουργίας στα 10 bar/145psi και απόδοση 541 lt/h και βάρος 116 κιλά. Ισχύς κινητήρα 4 Hp.  
 
Τεχνική προδιαγραφή Νο 4 
Καροστογρύλλος χαμηλού προφίλ, βάρους ανύψωσης έως 2 τόνων, μέγιστο  ύψος 
ανύψωσης 465 mm και ελάχιστο 75 mm. Μήκος έως 880 mm και πλάτος έως 260 mm. 
 
Τεχνική προδιαγραφή Νο 5 
Κασετίνα καρυδάκια 1/2 – 1/4 σε μεταλλική θήκη, από υλικό χρώμιο βανάδιο, 
επιχρωμιωμένα. Οι κεφαλές να είναι εξ΄ ολοκλήρου σκληρυμένες με θερμική επεξεργασία. Να 
αποτελείται από καστάνιες με σφυρήλατο στέλεχος και επιχρωμίωση, σύμφωνα κατά 
ΕΝ12540 και DIN3315. 
Να περιέχει καρυδάκια 1/4 νούμερα : 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 
Προέκταση 1/4 μήκους : 1/4 (55mm), 1/4 (150mm). 
Μανέλα 1/4.  
Καρυδάκια 1/2 μήκους : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32.   
Σπαστό για καρυδάκια 1/2.        
Προέκταση 1/2 μήκους, 1/2 (125mm), 1/2 (250mm).    
Μανέλα 1/2.         
Καρυδάκια 1/2 άλλεν νούμερα : 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17.     
Σπαστό για καρυδάκια  1/4.         
Καστάνια 1/4.         
Καστάνια 1/2         
Τεχνική προδιαγραφή Νο 6 
Σετ κλειδιά γερμανικά από χρώμιο βανάδιο με κεφαλή γυαλισμένη κατά ΕΝ12540 και  ISO 
10102.   
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Νούμερα Γερμανικών κλειδιών : 6*7, 8*9, 10*11, 12*13, 14*15, 16*17, 18*19, 20*22, 21*23, 
24*27, 25*28, 30*32.        
Σετ κλειδιά γερμανικά από χρώμιο βανάδιο με κεφαλή γυαλισμένη κατά ΕΝ12540 και ISO 
10104. 
Νούμερα Γερμανικών κλειδιών : 6*7, 8*9, 10*11, 12*13, 14*15, 16*17, 18*19, 20*22, 21*23, 
24*26, 25*28, 27*32.  
Σετ κλειδιά γερμανοπολύγωνα από χρώμιο βανάδιο με κεφαλή γυαλισμένη κατά ΕΝ12540 
και ISO 7738,3318. 
Νούμερα γερμανοπολύγωνων κλειδιών : 6, 7, 8, 9,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
24, 27. 
Σετ άλλεν από νούμερο 1,5 έως 10        
Σετ άλλεν torx από νούμερο 9 έως 40  
         
Τεχνική προδιαγραφή Νο 7 
Ξαπλώστρα συνεργείου, κατασκευασμένη από υλικό PVC υψηλής ποιότητας και μαξιλαράκι 
κεφαλιού.  
 
Τεχνική προδιαγραφή Νο 8 
Φακός επαναφορτιζόμενος τύπου led με μπαταρία υψηλής χωρητικότητας, χρόνο φόρτισης 4 
ώρες και χρόνο λειτουργείας έως και 3 ώρες με ένταση φωτισμού 500 LUX /250 lumen. 
Να έχει περιστρεφόμενα άγκιστρα, αρθρωτή περιστρεφόμενη κεφαλή 180° και 
ενσωματωμένους μαγνήτες. 
 
Τεχνική προδιαγραφή Νο 9 
Σετ κολαούζο μηχανής νούμερα 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12. 
Μανέλα κολαούζων νούμερα 1, 1/2. 
Μανέλα καστάνια κολαούζων νούμερο 1  (κοντή). 
Σετ φιλιέρες νούμερα : 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12. 
Μανέλα φιλιέρας : φ25*9. 
 Όλα να είναι από ανθεκτικό κράμα μετάλλου, σε κασετίνα αποθήκευσης. 
 
Τεχνική προδιαγραφή Νο 10 
Κατσαβίδια βαρέως τύπου σε σετ, από χάλυβα υψηλής ποιότητας και κράμα βαναδίου – 
μολυβδαινίου, ολικά σκληρυσμένα με θερμική επεξεργασία, εργονομικό σχήμα και οπή 
ανάρτησης.  
Ίσια νούμερα : 3*80, 4*100, 5.5*125, 6.5*150, 8*175, 5.5*25N  6.5*25N/PH: 0*60, 1*80, 
2*100, 3*150 1*25.          
Καρυδάκι κατσαβίδι νούμερα : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.     torx 
νούμερα : 6, 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40.    
 
Τεχνική προδιαγραφή Νο 11 
Πιστόλι αέρος μεταλλικό μακρύ 100 mm για παρελκόμενο του συμπιεστή αέρος. 
 
Τεχνική προδιαγραφή Νο 12 
Πιστόλι αέρος μεταλλικό μακρύ 215 mm για παρελκόμενο του συμπιεστή αέρος. 
 
Τεχνική προδιαγραφή Νο 13 
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Αερόμετρο βαρέως τύπου με μανόμετρο Φ80, κατάλληλο για αυτοκίνητα, φορτηγά και 
λεωφορεία, εφοδιασμένο με μανόμετρο και ένδειξη σε bar και psi. 
 
Τεχνική προδιαγραφή Νο 14 
Αυτόματη ανέμη με σωλήνα αέρος δέκα (10) μέτρων, ενισχυμένη με λινά 8*12, κατάλληλη 
για κομπρεσέρ αέρος. 
Να έχει αυτόματο σύστημα ανατύλιξης λάστιχού και ανθεκτικό πλαστικό περίβλημα. 
 
Τεχνική προδιαγραφή Νο 15 
Γρύλος μπουκάλας βάρους ανύψωσης έως 20 τόνων, μέγιστο  ύψος ανύψωσης 459mm και 
ελάχιστο 234 mm. 
 
Τεχνική προδιαγραφή Νο 16 
Αερόκλειδο πιστολέτο 1’’ , ικανότητας βίδας έως 45 mm, Ροπή 316 kgm, στροφές 2.900 rpm, 
μήκος αερόκλειδου έως 322 mm, βάρος 14,2 kg και κατανάλωση αέρα έως 800 lt/h. 
 
Τεχνική προδιαγραφή Νο 17 
Καρυδάκι αέρος 1΄΄ Β/τύπου Νο27 σφυρηλατημένο, σκληρυμένο, με σατινέ φινίρισμα. 
 
Τεχνική προδιαγραφή Νο 18 
Καρυδάκι αέρος 1΄΄ Β/τύπου Νο30 σφυρηλατημένο, σκληρυμένο, με σατινέ φινίρισμα. 
 
Τεχνική προδιαγραφή Νο 19 
Καρυδάκι αέρος 1΄΄ Β/τύπου Νο32 σφυρηλατημένο, σκληρυμένο, με σατινέ φινίρισμα. 
 
Τεχνική προδιαγραφή Νο 20 
Καρυδάκι αέρος 3/4΄΄ Β/τύπου Νο22 σφυρηλατημένο, σκληρυμένο, με σατινέ φινίρισμα. 
 

Τεχνική προδιαγραφή Νο 21 
Καρυδάκι αέρος 1΄΄ Β/τύπου Νο24 σφυρηλατημένο, σκληρυμένο, με σατινέ φινίρισμα. 
 
Τεχνική προδιαγραφή Νο 22 
 Καρυδάκι αέρος 3/4΄΄ Β/τύπου Νο19 σφυρηλατημένο, σκληρυμένο, με σατινέ φινίρισμα. 
 
 
Τεχνική προδιαγραφή Νο 23 
Προέκταση για αερόκλειδο 1’’ σφυρηλατημένη, σκληρυμένη, με σατινέ φινίρισμα. 

 
Τεχνική προδιαγραφή Νο 24 
Συστολή από 1’’ σε 3/4’’ σφυρηλατημένη, σκληρυμένη, με σατινέ φινίρισμα. 

 
Τεχνική προδιαγραφή Νο 25 
Σιδηροπρίονο με πέντε (5) ανταλλακτικές λάμες Β/τύπου, για εργασία σε στενούς χώρους με 
μειωμένη πρόσβαση και αυξημένη ικανότητα κοπής. 

 
Τεχνική προδιαγραφή Νο 26 
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Επαγγελματική μέγγενη με περιστρεφόμενη βάση αμόνι, επιπλέον σκλήρυνση στα μάγουλα 
με σιαγόνες για σωλήνες. Μήκος Σιαγόνας 102 mm με μέγιστο άνοιγμα σιαγόνων 85 mm και 
συνολικό μήκος μέγγενης 310 mm. 
 
Τεχνική προδιαγραφή Νο 27 
Σετ σε κασετίνα πένσες – κοφτάκια – μυτοτσίμπιδα – ρυθμιζόμενη τανάλια, από ειδική 
σύνθεση χάλυβα, σκληρυμένο με ειδική θερμική επεξεργασία κοπτήρες ηλεκτρολυτικά 
σκληρυμένους, τροχισμένη κεφαλή, χειρολαβές βαρέως τύπου 2 συστημάτων κατά ISO 5746, 
5748, 5749.  
Θα αποτελείται από πένσα 180mm, πλαγιοκόπτη 180mm, μυτοτσίμπιδο και πλατυτσίμπιδο 
180mm, γκαζοτανάλια γκριπ 250mm, 4 τεμ. Πένσες ασφαλειών 180mm , σφυρί 400gr, 
ματσόλα και κοπίδι. 
 
Τεχνική προδιαγραφή Νο 28 
Σετ σφυριά από ανθρακούχο χάλυβα, σφυρήλατο, με μύτη επαγωγικά σκληρυμένες 300gr, 

400gr, 500 gr και βαριοπούλες 1000 gr, 1500 gr και 2000 gr, από υλικό ανθρακούχου χάλυβα, 
σκληρυμένο, σφυρήλατο, με τροχισμένες επιφάνειες κρούσης. Να έχει σφήνα οβάλ για 
μέγιστη ασφάλεια, ανατομική λαβή από ξύλο φλαμουριάς DIN1041 και δαχτυλίδι ασφαλείας. 
 
 

Ν. Μαγνησία  05 / 09 /2018 
                                                                                                   

            Ο Συντάξας 
Αν. Προϊστάμενος Τμήματος 
 
 
    Σαλανίδης Γρηγόριος 
            ΔΕ Οδηγών 

                             Θεωρήθηκε 
               Ο Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης  
 
 
                      Σιωμάδης Σωτήρης 

 ΠΕ Βιολόγων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                      ΘΕΜΑ: « Προμήθεια εργαλείων                    
      ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ                                                                     επισκευής οχημάτων (2018) » 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ   
Τμήμα Συντήρησης και 
 Διαχείρισης Οχημάτων                                                   Προϋπολογισμός: 4.996,46 € 

 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο προμήθειας  

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την « Προμήθεια εργαλείων επισκευής 
οχημάτων (2018) ». 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με διαδικασία απ' ευθείας ανάθεσης, με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο 
βάσει τιμής. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 4.996,46 € ( μαζί με το Φ.Π.Α. 24% ) . 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2018 με Κ.Α. 
02.20.7135.011 και χρηματοδότηση από Τακτικά έσοδα-Ανταποδοτικά-Τέλη Καθαριότητας & 
Φωτισμού, και τον αντίστοιχο του 2019 εφόσον δεν ολοκληρωθεί η προμήθεια εντός του 
2018. 
 

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια της απ' ευθείας ανάθεσης και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με 
τις διατάξεις : 
 

1) του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  

2) του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, άρθρο 
118 

3) Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και  

Κοινοτήτων». 

4) Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α/ 26.3.2014). (ΦΕΚ 74 Α/26-03-2014-Διορθ.σφαλμ. Στο 

ΦΕΚ 111 Α/7-5-14) : Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων 

του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις. 

5) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα διαύγεια» (ΦΕΚ Α΄112/13.7.2010) και την αρ. πρωτ. 
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ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ.16752/22-7-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». 

6)  Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107) περί «Προσαρμογή της ελληνικής 

νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 

στις εμπορικές συναλλαγές». 

7)  Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – 

Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 

(πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

 

Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία προμήθειας 

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι: 
α)  Τεχνική περιγραφή 
β)   Ενδεικτικός προϋπολογισμός 
γ)   Τεχνικές προδιαγραφές 
δ)   Συγγραφή υποχρεώσεων. 
ε)   Οικονομική προσφορά 

 

Άρθρο 4ο: Υποβολή προσφορών – Αξιολόγηση  

Η ανάθεση θα εκτελεστεί με την αποστολή σχετικής πρόσκλησης. 
Οι προσφορές θα κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως στο 
γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Δέλτα, Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας, Σίνδος, ΤΚ 57400, 
τηλ. 2313.300-500. 
Οι φάκελοι των προσφορών θα περιέχουν επί ποινή αποκλεισμού: 
 
- Οικονομική προσφορά (υπόδειγμα στο Παράρτημα) 
 
- Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι: 
 
1. Τα υλικά που θα προσκομίσουν  πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές της μελέτης , 

είναι αρίστης ποιότητας , κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται. 

2. Ο ανάδοχος  με την κατάθεση της προσφορά του, θα πρέπει να εγγυείται γραπτώς την 

χρονική εγγύηση των υλικών, που δε θα πρέπει να είναι μικρότερη των έξι (6) μηνών. Η 

εγγύηση αυτή νοείται ως χωρίς χρέωση άμεση επισκευή ή αντικατάσταση ελαττωματικού 

υλικού εντός των χρονικών ορίων της εγγύησης.  

 

Άρθρο 5ο: Υπογραφή Σύμβασης  
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Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης καταρτίζεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου 
η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 
Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της γενικής και ειδικής συγγραφής 
υποχρεώσεων και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 
α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης 
β) Τα συμβαλλόμενα μέρη 
γ) Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα 
δ) Την τιμή 
ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των ειδών 
στ) Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών 
ζ) Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις 
η) Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 
θ) Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών 
ι) Τον τρόπο πληρωμής 
ια) Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας 
ιβ) Την παραλαβή των ειδών 
Η σύμβαση υπογράφεται από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο και τον προμηθευτή 
στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια και θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  
Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.  
Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.  
Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος. 
Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει 
εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας είναι 5% της 
συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. (βάσει των διατάξεων του άρθρου 72 του Ν.4412/2016), 
διάρκειας τουλάχιστον επτά (7) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις 
ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει να 
αναφέρουν ρητά όσα ορίζονται στον Ν.4412/2016 (Α΄ 147). 
 

 

Άρθρο 6ο: Διάρκεια σύμβασης 

 Η  διάρκεια της της σύμβασης θα ξεκινά από την υπογραφή της   και θα έχει διάρκεια δύο 
μηνών. Η  σύμβαση λύνεται με την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου της 
(Ενδεικτικός προϋπολογισμός), ακόμη κι αν δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των δύο 
μηνών  από την υπογραφή της. Οι προσφορές που έχουν καταθέσει οι προμηθευτές  
δεσμεύουν καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης και δεν μπορούν να τροποποιηθούν. 

 

 
Άρθρο 7ο: Χρόνος και τρόπος παράδοσης των υλικών 

Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών ρυθμίζεται ανάλογα με τις ανάγκες του 
Δήμου Δέλτα , εντός της διάρκειας της σύμβασης , όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσας. 
Η παράδοση θα γίνει  άπαξ,  κατόπιν έγγραφης ή προφορικής εντολής της Υπηρεσίας εντός 
διαστήματος όχι μεγαλύτερου των δέκα (10) ημερών από την ειδοποίηση, ανάλογα με την 
περίπτωση, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Δέλτα. 
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Άρθρο 8ο: Παραλαβή υλικών 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την ορισθείσα επιτροπή παραλαβής (άρθρο 221, παρ.5 
του Ν.4412/2016).  
Ο χρόνος παραλαβής των  υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης των υλικών και ολοκληρώνεται 
αυθημερόν. 
Κατά την διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποσοτικός έλεγχος με καταμέτρηση των 
προσκομιζόμενων υλικών και έλεγχος των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους με βάση τις 
τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και τα προσκομισθέντα πιστοποιητικά συμμόρφωσης και 
τεχνικά φυλλάδια. 
Κατόπιν των ανωτέρω ελέγχων συντάσσεται από την Επιτροπή Παραλαβής πρωτόκολλο 
οριστικής παραλαβής, που κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον προμηθευτή. 
Σε περίπτωση παραλαβής των υλικών με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές 
προδιαγραφές της σύμβασης ή απόρριψης των υλικών εφαρμόζονται ως προς τις 
διαδικασίες και τις επιτροπές παραλαβής τα προβλεπόμενα στο άρθρο 208 του Ν.4412/2016. 
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 
υλικών για την αντικατάστασή τους εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 213, του 
Ν.4412/2016. 
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής δεν 
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον ανωτέρω οριζόμενο χρόνο , 
θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων 
του Δήμου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου 
οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά 
αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα 
εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή.  
Ο έλεγχος των υλικών στην αυτοδίκαια παραλαβή γίνεται στη συνέχεια από επιτροπή που 
συγκροτείται με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 209, παρ. 4,  του Ν.4412/2016. 
Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την 
οριστική παραλαβή τους από τον φορέα. 
 
 
Άρθρο 9ο: Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας 

Αν το υλικό φορτωθεί-παραδοθεί ή αντικατασταθεί εκπρόθεσμα επιβάλλεται πρόστιμο 5% 
επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς Φ.Π.Α. 
Κατά τα λοιπά επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 207, του Ν.4412/2016. 
 
 
Άρθρο 10ο: Εγγυήσεις 
 
Τα προς προμήθεια υλικά θα έχουν εγγύηση τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Η εγγύηση αυτή 
νοείται ως χωρίς χρέωση άμεση επισκευή ή αντικατάσταση του ελαττωματικού υλικού εντός 
των χρονικών ορίων της εγγύησης.  
Σε περίπτωση που προκληθεί βλάβη, χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου Δέλτα λόγω κακής 
χρήσης, τότε είναι υποχρεωμένος ο ανάδοχος με δική του ευθύνη, να προχωρήσει στην 
επισκευή ή στην αντικατάσταση του, εάν δεν επισκευάζεται. 
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Άρθρο 11ο: Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή της προμήθειας θα γίνει,  με την εξόφληση του 100% της εκάστοτε  αξίας, 
σύμφωνα με την εξέλιξη της και τη σύνταξη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής για το 
τμήμα που αφορά η πληρωμή. (άρθρο 200, παρ.5α, Ν.4412/2016) 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προσκομίζονται στην αρμόδια υπηρεσία είναι τα 
οριζόμενα στο άρθρο 200, παρ. 5 του Ν.4412/2016. Πέραν των κατ’ ελάχιστο 
δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν το έλεγχο και την πληρωμή, 
μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην 
κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
Μετά από την παραλαβή της προμήθειας, την έκδοση του τιμολογίου του προμηθευτή, την 
προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση κάθε νόμιμου ελέγχου από 
την Υπηρεσία του Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Δήμος υποχρεούται να εξοφλεί τον 
προμηθευτή εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται από την υποπαρ. Ζ.5 του Ν. 
4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107): «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ». 
 
 
Άρθρο 12ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
 
Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμιά ευθύνη και 
υποχρέωση του δήμου. Τον ανάδοχο βαρύνουν και όλες οι νόμιμες κρατήσεις και φόροι που 
προβλέπονται από την νομοθεσία, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των 
υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων, 
πλην του Φ.Π.Α. με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος. 
 
 
 
 

Ν. Μαγνησία  05 / 09 /2018 
                                                                                                   

              Ο Συντάξας 
Αν. Προϊστάμενος Τμήματος 
 
 
    Σαλανίδης Γρηγόριος 
            ΔΕ Οδηγών 

                           Θεωρήθηκε 
               Ο Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης  
 
 
                      Σιωμάδης Σωτήρης 

        ΠΕ Βιολόγων 
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