
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΑΑΝΝΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΕΕΟΟ  ΣΣΤΤΟΟ  ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟ                         
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                             
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ                                                  Σίνδος,  8/4/2019  
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών                        ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 478 
Τμήμα Προϋπολογισμού      ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 6509 
Λογιστηρίου και Προμηθειών 
Πληροφορίες: Κιοσέογλου Ευδοκία 
Τηλ.: 2313-300-500 (εσωτ. 515) 
Fax:  2310-586-849 
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Δημοκρατίας 1, 
TK 57400, Σίνδος 
E-mail: e.kioseoglou@dimosdelta.gr 
       
 
ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ», ΠΡ/ΜΟΥ 1.934,40 €, ΜΕ ΑΠ’ 
ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 
 

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 όπως ισχύει 

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 για την εκτέλεση των ανωτέρω προμηθειών 

6) Τα από 19/3/2019 έγγραφα σύμβασης και το υπ’ αριθ. 5653/28-3-2019 πρωτογενές 

αίτημα του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων. 

7) Την υπ’ αριθ. 453/3-4-2019 προηγούμενη απόφαση μας η οποία έλαβε μοναδικό αριθμό 

καταχώρησης στα λογιστικά βιβλία και στο Π.Σ. του Δήμου Δέλτα α/α 365/2019 ποσού 1.934,40 

Ευρώ που θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.20.7135.009. Χρηματοδότηση: Τακτικά έσοδα – 

ανταποδοτικά-τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ», προϋπολογισμού 1.560,00 ευρώ 

χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 1.934,40 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της 
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απευθείας ανάθεσης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής.  

 

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ», 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 

ΑΔΑ: 7Ν2ΛΩ9Ι-ΗΨ8



 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΘΕΜΑ: «Προμήθεια συστημάτων  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                      ασφαλείας σε απορριμματοφόρα             
      ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ                                                                  του Δήμου Δέλτα».       
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                      
Τμήμα Συντήρησης και 
 Διαχείρισης Οχημάτων                         Προϋπολογισμός: 1.934,40€ 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

  Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας σε 
απορριμματοφόρα οχήματα, που απαιτείται να εκσυγχρονιστούν ή οχήματα που είχαν εγκατεστημένο ήδη 
παρόμοιο σύστημα, αλλά με την πάροδο των ετών , αχρηστεύθηκε και απαιτείται η αντικατάσταση τους. 
Επιβάλλεται η παραπάνω προμήθεια, διότι πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση, με τις βασικές απαιτήσεις 
ασφάλειας και υγείας που έχει θέσει η Ελληνική Νομοθεσία όπως ισχύει έως σήμερα Π.Δ. 57/2010( ΦΕΚ 
97/ Α ’ /25.06.2010) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/42/ ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της 
οδηγίας 95/16/ ΕΚ και κατάργηση των ΠΔ. 18/96 και 377/93», όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 81/2011 ( ΦΕΚ 
197/ Α ’ /09.09.2011) και ισχύει και τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων EN 1501-1/4/5 σχετικά με τις 
απαιτήσεις ασφαλείας - σήμανση CE» και να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των εργαζομένων, που βρίσκονται 
εν υπηρεσία, στο πίσω μέρος των οχημάτων. 
Συγκεκριμένα θα αφορά την προμήθεια ευρυγώνιας κάμερας, οθόνης έγχρωμης 7΄΄, καλώδιο σύνδεσης 
τους, αισθητήρες σκαλοπατιών και την τοποθέτηση των παραπάνω, από τον ανάδοχο. Όλα τα παραπάνω είδη 
απαιτείται να έχουν πιστοποιητικά CE, για την διασφάλιση της ποιότητας τους. 
Τα οχήματα όπου απαιτείται η εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας, βρίσκονται στον παρακάτω πίνακα : 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΜΑΡΚΑ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

1. Απορ/φόρο Mercedes ΚΗΙ 7136 Κάμερα, Οθόνη, Καλώδιο 
σύνδεσης, Αισθητήρες 
σκαλοπατιών 

2. Απορ/φόρο Mercedes KHH 2082 Κάμερα, Οθόνη, Καλώδιο 
σύνδεσης, Αισθητήρες 
σκαλοπατιών 

3. Απορ/φόρο Iveco KHH2019 Αισθητήρες σκαλοπατιών 

 
Η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
 

Ν. Μαγνησία  19/03/2019 
 

              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                                          ΘΕΜΑ: «Προμήθεια συστημάτων  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                      ασφαλείας σε απορριμματοφόρα             
      ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ                                                                 του Δήμου Δέλτα».       
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                      
Τμήμα Συντήρησης και 
 Διαχείρισης Οχημάτων                                 Προϋπολογισμός: 1.934,40 € 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας μαζί με την εγκατάσταση από τον ανάδοχο, ανέρχεται στο 
ποσό των 1.560,00 € χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 1.934,40 € με Φ.Π.Α. 24%.  
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανά είδος και εργασίας τοποθέτησης λήφθηκε υπόψη, βάσει της 
προηγούμενης σύμβασης που υπογράφηκε κατά το προηγούμενο έτος (2018) με την εταιρεία  «ΜΑΡΑΓΚΟΣ 
Θ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» συνολικού ποσού  4.762,84 ευρώ  
( 18SYMV003995977 2018-11-13 ). 
Για την εκτέλεση της προμήθειας, έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Δέλτα, του 
έτους 2019 και του αντίστοιχου του 2020 εάν απαιτηθεί και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 02.20.7135.009 
(Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας σε απορριμματοφόρα του Δήμου). 
 
Η δαπάνη απαιτείται για τα παρακάτω είδη: 
 

ΕΙΔΟΣ CPV 
ΚΩΔ. 
NUTS ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚO 
ΚΟΣΤΟΣ 

(χωρίς Φ.ΠΑ.) 

Μόνιτορ με οθόνη  
LCD 7΄΄  

32323000-3 
 

 
EL522 2 Τεμάχιο 250,00€ 500,00€ 

Ευρυγώνια κάμερα 
επισκόπησης (CCTV) 

35125300-2 
 

 
EL522 2 

 
Τεμάχιο 

 
70,00€ 

 
140,00€ 

Καλώδιο σύνδεσης 
RCA+BNC - 
αντάπτορας 

31224400-6 
 

 
EL522 

2 

 
Τεμάχιο 

 
30,00€ 

60,00€ 

Αισθητήρες 
σκαλοπατιών με 
προειδοποιητικό 
λαμπάκι 

35125100-7 

 
 
EL522 6 

 
Τεμάχιο 

 
50,00€ 

 
300,00€ 

Εργασία 
τοποθέτησης 
Οπίσθιας κάμερας, 
μόνιτορ 
παρακολούθησης 
στην καμπίνα  

45315100-9 

 
 
 
EL522 2 

 
 
 
Υπηρεσία 

 
 
 
130,00€ 

 
 
 
260,00€ 
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Εργασία 
τοποθέτησης 
αισθητήρων 
σκαλοπατιών 

45315100-9 

 
 
EL522 3 

 
 
Υπηρεσία 

 
 
100,00€ 

 
 
300,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ  17   1.560,00€ 
Φ.Π.Α 24%     374,40€ 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   1.934,40€ 

                                       
 

Ν. Μαγνησία  10/03/2019 
                                                                       

          
           Ο Συντάξας 
Αν. Προϊστάμενος Τμήματος  
 
 
    Σαλανίδης Γρηγόριος 
          ΔΕ Οδηγών 

                            
                             Θεωρήθηκε 
               Ο Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης  
 
 
                         Σιωμάδης Σωτήρης 

        ΠΕ Βιολόγων 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΘΕΜΑ: «Προμήθεια συστημάτων  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                      ασφαλείας σε απορριμματοφόρα             
      ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ                                                                  του Δήμου Δέλτα».       
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                      
Τμήμα Συντήρησης και 
 Διαχείρισης Οχημάτων                         Προϋπολογισμός: 1.934,40 € 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Τεχνική προδιαγραφή Νο 1 ( Μόνιτορ με οθόνη  LCD 7΄΄ ) 
 Έγχρωμο μόνιτορ με οθόνη 7΄΄ τροφοδοσίας 24V κατάλληλο για φορτηγά οχήματα, με ηχητική επικοινωνία 
οδηγού και εργατών. Να διαθέτει μια ή δυο εισόδους βίντεο, με δυνατότητα επιλογής επάνω στο μόνιτορ 
καθώς και να συνεργάζεται με κάμερα οπισθοπορείας. Να περιλαμβάνει βάση στήριξης, καλώδιο 
συνδέσεων βίντεο και τροφοδοσίας και η απόληξη των καλωδίων να αποτελείται από όλα τα κατάλληλα 
βύσματα για την σύνδεση με κάμερα οπισθοπορείας.  
 
Τεχνική προδιαγραφή Νο 2 ( Ευρυγώνια κάμερα επισκόπησης CCTV ) 
 Ευρυγώνια κάμερα επισκόπησης CCTV αδιάβροχη, η οποία να διαθέτει μεταλλική ρυθμιζόμενη βάση με 
τρύπες για εύκολη τοποθέτηση και σκίαστρο για την αποφυγή αντανάκλασης από έντονο φωτισμό, 
κατάλληλη για σύνδεση με μόνιτορ 7΄΄ τροφοδοσίας 24V. Να διαθέτει δυνατότητα για λήψη εικόνας στο 
σκοτάδι, να έχει δυνατότητα απόστασης λήψης έως δεκαπέντε (15) μέτρα και το εξωτερικό τμήμα της 
κάμερας επισκόπησης, στο πίσω μέρος της υπερκατασκευής, απαραιτήτως θα προστατεύεται από 
κατάλληλο κλωβό. 
 
Τεχνική προδιαγραφή Νο 3 (Καλώδιο σύνδεσης RCA+BNC - αντάπτορας) 
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Ομοαξονικό καλώδιο με βύσματα βίντεο (BNC) και ήχου (RCA), κατάλληλο για σύνδεση της κάμερας 
ασφαλείας με την οθόνη προβολής εικόνας. Το καλώδιο να περιέχει και καλώδιο τροφοδοσίας για την 
κάμερα. 
 
Τεχνική προδιαγραφή Νο 4 (Αισθητήρας σκαλοπατιών με προειδοποιητικό λαμπάκι) 
Κύκλωμα παρακολούθησης (αισθητήρες) των ανακλινόμενων σκαλοπατιών μεταφοράς των εργαζομένων. 
∆ιά του κυκλώματος αυτού (αισθητήρες) όταν στο όχημα μπει όπισθεν θα αποτρέπει και την οπισθοπορεία 
του οχήματος όταν οι εργάτες βρίσκονται πάνω σε αυτό. 
 

Ν. Μαγνησία  19/03/2019                                 
          
                     Ο Συντάξας 
Αν. Προϊστάμενος Τμήματος  
     
 
    Σαλανίδης Γρηγόριος 
            ΔΕ Οδηγών 

                            
                               Θεωρήθηκε 
               Ο Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης  
 
 
                        Σιωμάδης Σωτήρης 

         ΠΕ Βιολόγων 
 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια συστημάτων  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                         ασφαλείας σε απορριμματοφόρα             
      ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ                                                    του Δήμου Δέλτα».       
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                      
Τμήμα Συντήρησης και 
 Διαχείρισης Οχημάτων                         Προϋπολογισμός: 1.934,40 € 
 
 

3.ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο προμήθειας  

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την « Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας σε 
απορριμματοφόρα  του Δήμου Δέλτα ». 
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 1.934,40 € (μαζί με το Φ.Π.Α. 24%) . 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2019 με Κ.Α. 02.20.7135.009 και 
χρηματοδότηση από Τακτικά έσοδα-Ανταποδοτικά-Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού. 
 
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». 
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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. 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)   Σύμβαση. 
β)   Προσφορά. 
γ)   Συγγραφή υποχρεώσεων. 
δ)   Προϋπολογισμός. 
ε)   Τεχνική περιγραφή. 
 

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 και ακίνδυνα για τους ανθρώπους, τα δε 
πιστοποιητικά CE θα προσκομιστούν κατά την παράδοση –παραλαβή τους. 

2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία οι διαγωνιζόμενοι θα δηλώνουν ότι συμμορφώνονται με τις 
αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλουν οι κατασκευαστές των οχημάτων και ότι η 
προσφορά τους είναι σύμφωνη με τους κανόνες της σχετικής ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται, να καταθέσει αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του, η οποία  θα είναι 
σχετική με τις εργασίες που αναφέρονται στην παρούσα τεχνική έκθεση και θα διαθέτει τις ειδικότητες 
των εργαζομένων οι οποίες  του δίνουν την δυνατότητα να αναλάβει την εκτέλεση των 
προαναφερόμενων εργασιών (μηχανικό- ηλεκτρολόγο). 
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4. Ο ανάδοχος  με την κατάθεση της προσφορά του, θα πρέπει να εγγυείται γραπτώς την ποιότητα της 
εργασίας του, η δε χρονική εγγύηση δε θα πρέπει να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους. Η εγγύηση 
αυτή νοείται ως χωρίς χρέωση άμεση επισκευή του οχήματος ή του μηχανικού μέρους που καταρχήν 
επισκευάστηκε και κατόπιν παρουσίασε ξανά βλάβη εντός των χρονικών ορίων της εγγύησης. 

Άρθρο 5ο: Υπογραφή Σύμβασης  

 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 διακήρυξης 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. Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης 
 

Άρθρο 6ο: Διάρκεια σύμβασης 

 Η  διάρκεια της σύμβασης θα ξεκινά από την υπογραφή της   και θα έχει διάρκεια έως 31/12/2019. Η  
σύμβαση λύνεται με την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου της (Ενδεικτικός προϋπολογισμός), 
ακόμη κι αν δεν έχει παρέλθει το προαναφερθέν χρονικό διάστημα. 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. 
Το όχημα όπου θα τοποθετηθούν τα υλικά, θα μεταφέρεται στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, όπου θα 
εγκαθίσταται το σύστημα ασφαλείας από αυτόν και θα επιστρέφει στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Δέλτα. 
 
Άρθρο 8ο: Παραλαβή υλικών 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την ορισθείσα επιτροπή παραλαβής (άρθρο 221, παρ.5 του 
Ν.4412/2016).  
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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 ενός (1) έτους, που θα καλύπτει τα ανταλλακτικά 
και την εργασία που θα απαιτηθεί, σύμφωνα με την κατατεθείσα υπεύθυνη δήλωση της προσφοράς της 
αναδόχου. 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 τους, εάν δεν επισκευάζεται. 
 
Άρθρο 11ο: Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή των προμηθειών  της σύμβασης θα γίνεται τμηματικά,  με την εξόφληση του 100% της εκάστοτε  
αξίας, σύμφωνα με την εξέλιξη τους 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». 
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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  19/03/2019 
                                                                                               

          
           Ο Συντάξας 
Αν. Προϊστάμενος Τμήματος  
     
    Σαλανίδης Γρηγόριος 
           ΔΕ Οδηγών 

                           Θεωρήθηκε 
               Ο Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης  
 
 
                      Σιωμάδης Σωτήρης 

        ΠΕ Βιολόγων 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια συστημάτων  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                         ασφαλείας σε απορριμματοφόρα             
      ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ                                                    του Δήμου Δέλτα».       
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                      
Τμήμα Συντήρησης και 
 Διαχείρισης Οχημάτων                         Προϋπολογισμός: 1.934,40 € 
 
 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

ΘΕΜΑ: « Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας σε απορριμματοφόρα του Δήμου Δέλτα » 

 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α  

Της επιχείρησης ..................................................................................................................................,  

έδρα: Δήμος .........................................., οδός ........................................................, αριθμός ............,  

τηλέφωνο: ........................................................, τηλεομοιότυπο (fax): ............................................... 

 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚO 
ΚΟΣΤΟΣ 

(χωρίς Φ.ΠΑ.) 

Μόνιτορ με οθόνη  
LCD 7΄΄  2 Τεμάχιο …………€ ………….€ 

Ευρυγώνια κάμερα 
επισκόπησης (CCTV) 2 

 
Τεμάχιο 

 
…………€ 

 
…………€ 

Καλώδιο σύνδεσης 
RCA+BNC - 
αντάπτορας 

2 

 
Τεμάχιο 

 
…………€ 

 
…………€ 
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Αισθητήρες 
σκαλοπατιών με 
προειδοποιητικό 
λαμπάκι 

6 

 
Τεμάχιο 

 
…………€ 

 
…………€ 

Εργασία 
τοποθέτησης 
Οπίσθιας κάμερας, 
μόνιτορ 
παρακολούθησης 
στην καμπίνα  

2 

 
 
 
Υπηρεσία 

 
 
…………€ 

 
 
…………€ 

Εργασία 
τοποθέτησης 
αισθητήρων 
σκαλοπατιών 

3 

 
 
Υπηρεσία 

 
 
…………€ 

 
 
…………€ 

ΣΥΝΟΛΟ 17   …………..€ 
Φ.Π.Α 24%    …………..€ 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ……………..€ 

 

 

Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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