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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ               
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ                                                    Σίνδος,  06/08/2021  
Διεύθυνση Οικονομικών     ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 946 
Υπηρεσιών       ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 15462 
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 την υπηρεσία με τίτλο «Έκδοση 
εγγράφων έγκρισης τύπου μηχανημάτων έργου για μεταβίβασή τους στο Δήμο Δέλτα», 
προϋπολογισμού 1.426,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 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 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 ΠΔ 80/2016 και ιδίως των άρθρων 2 και 4 

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) Την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας. 

8) Τα από 12-05-2021 έγγραφα σύμβασης του Τμήματος διαχείρισης και συντήρησης 

οχημάτων 

9) Την υπ’ αριθμ. 934/15345/04-08-2021 προηγούμενη απόφασή μας, με την οποία 

εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ύψους € 1.426,00 από τον Κ.Α. 

02.20.6117.015 και η οποία έλαβε μοναδικό αριθμό καταχώρησης στα λογιστικά 

βιβλία και στο ΠΣ του Δήμου Δέλτα α/α 216/2021. Χρηματοδότηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
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 Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Έκδοση εγγράφων έγκρισης 

τύπου Μηχανημάτων Έργου για μεταβίβασή τους στο Δήμο Δέλτα», προϋπολογισμού 

1.150,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 1.426,00 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, Τεχνικές προδιαγραφές, 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός) της υπηρεσίας με τίτλο «Έκδοση εγγράφων έγκρισης τύπου 

Μηχανημάτων Έργου για μεταβίβασή τους στο Δήμο Δέλτα», 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 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  

 

                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
      ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 9ΔΚ/2021 

 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

 

                  
ΘΕΜΑ: « Έκδοση εγγράφων 
έγκρισης τύπου Μηχανημάτων 
Έργου για μεταβίβαση τους στον 
Δήμο Δέλτα » 
 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.426,00€ 
 
 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση προβλέπεται να γίνουν εργασίες έκδοσης εγγράφων 
έγκρισης τύπου σε μηχανήματα έργου (Μ.Ε.) και συγκεκριμένα εκπόνηση μελετών οχημάτων 
ειδικής χρήσης και ειδικού σκοπού, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 42610/2341/2020 ( 
ΦΕΚ 3525/Β΄/26-08-2020 ) σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις για την χορήγηση 
έγκρισης τύπου οχημάτων Ειδικής χρήσης – Ειδικού Σκοπού και διαδικασίας ταξινόμησης 
τους και κατάθεση τους στις αρμόδιες υπηρεσίες.  
Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από εξωτερικό συνεργάτη (διεκπεραιωτή), εξειδικευμένο 
ως προς την ειδικότητα των απαιτούμενων εργασιών, με την ανάλογη άδεια εξάσκησης 
επαγγέλματος και αφορά όλη την διαδικασία χορήγησης έγκρισης τύπου, σε μηχανήματα 
έργου που χαρακτηρίζονται ως ειδικής χρήσης - ειδικού σκοπού ( Ευρωπαϊκή Οδηγία 
2007/46/ΕΚ ), έτσι ώστε να προχωρήσει η διαδικασία  της εκ νέου ταξινόμησης τους και την 
αλλαγή ονομασίας στην άδεια κυκλοφορίας τους, από τους πρώην Καποδιστριακούς Δήμους 
και πρώην Δημοτικές Επιχειρήσεις, στον Δήμο Δέλτα. 
Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο 
κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει 
τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 
εφόσον το προσφερόμενο είδος καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. 
Η συνολική δαπάνη για την υπηρεσία έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 1.426,00€ ( μαζί με 
τον Φ.Π.Α. 24% ). 
 

Σίνδος,   12/05/2021  
 

Ο Συντάξας 
Αν. Προϊστάμενος Τμήματος 
Συντήρησης και Διαχείρισης 

Οχημάτων 
 

Σαλανίδης Γρηγόριος 
ΔΕ Οδηγών 

 
Θεωρήθηκε 

Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Καθαριότητας 

 
 

Καρανταΐδης Ευστάθιος 
ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
      ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 9ΔΚ/2021 

 
 
 
 
 
 
     
 
 

 

                  
ΘΕΜΑ: « Έκδοση εγγράφων 
έγκρισης τύπου Μηχανημάτων 
Έργου για μεταβίβαση τους στον 
Δήμο Δέλτα » 
 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.426,00€ 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αντικείμενο των υπό ανάληψη εργασιών που πρέπει να εκτελέσει ο ανάδοχος, είναι η 
εκπόνηση των απαιτούμενων ενεργειών, για την έκδοση – χορήγηση νέων εγκρίσεων τύπου 
( εγγράφων ), διότι οι προηγούμενες έχουν λήξει, έτσι ώστε ο Δήμος Δέλτα να προχωρήσει 
στην μεταβίβαση των εν λόγω μηχανημάτων έργου, από τους πρώην Καποδιστριακούς 
Δήμους και Δημοτικές Επιχειρήσεις, στον νέο Καλλικρατικό Δήμο Δέλτα, με την κατάθεση 
όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών στις αρμόδιες Υπηρεσίες. 
 
Τα τεχνικά έγγραφα απαιτείται να υπογράφονται από Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό 
Τ.Ε. ή Π.Ε. ή άλλης ειδικότητας διπλωματούχου μηχανικού σύμφωνα με τις οικίες διατάξεις, 
που ρυθμίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα αυτών.  
 
Ο εκούσιος τεχνικός έλεγχος των οχημάτων που απαιτείται, για την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας, θα καταβάλλονται από τον Δήμο Δέλτα, όπως και τα ανάλογα τέλη διενέργειας 
( τέλη μεταβίβασης, ταξινόμησης ) όπου προβλέπονται. 
 
Παρακάτω δίνεται ο πίνακας με τα Μηχανήματα Έργου που θα απαιτηθεί η έκδοση νέων 
εγκρίσεων τύπου: 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

1.  Καλαθοφόρο ΜΕ 96432 WVML02D324G060091 
2.  Καλαθοφόρο ΜΕ 76482 ZCFC4070002129075 

3.  Καδοπλυντήριο ΜΕ 98828 WDB9702771K519266 

 
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας όπως ορίζεται από την ισχύουσα Νομοθεσία, θα 
πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο, αυτοψία και έλεγχος των διαστάσεων όλων των 
μηχανημάτων έργου, όπως και η λήψη φωτογραφιών, αποτυπωμάτων αριθμού πλαισίου και 
ότι άλλο προβλέπεται. 

Σίνδος,   12/05/2021  
 

Ο Συντάξας 
Αν. Προϊστάμενος Τμήματος 
Συντήρησης και Διαχείρισης 

Οχημάτων 
 

Σαλανίδης Γρηγόριος 
ΔΕ Οδηγών 

 
Θεωρήθηκε 

Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Καθαριότητας 

 
 

Καρανταΐδης Ευστάθιος 
ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
      ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 9ΔΚ/2021 

 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

 

                  
ΘΕΜΑ: « Έκδοση εγγράφων 
έγκρισης τύπου Μηχανημάτων 
Έργου για μεταβίβαση τους στον 
Δήμο Δέλτα » 
 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.426,00€ 

      

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός αναφέρει την απαιτούμενη δαπάνη, για την έκδοση των 
εγκρίσεων τύπου, συνολικού ποσού 1.426,00€ ( μαζί με τον Φ.Π.Α. 24% ), μετά από έρευνα 
που διενεργήθηκε από το ελεύθερο εμπόριο. 
Συγκεκριμένα δόθηκαν τρεις προσφορές από την έρευνα που διενεργήθηκε, από το Τμήμα 
από τους εξής ενδιαφερόμενους, για τα εν λόγω μηχανήματα έργου : 
 

 Μιχαηλίδης Νικόλαος – 1.150,00 € ( + Φ.Π.Α. 24%  276,00€ ) = 1.426,00 € 
 Αθεολόγος Αναστάσιος – 1.200,00 € ( + Φ.Π.Α. 24%  288,00€ ) = 1.488,00 € 
 Αγγέλου Μιχαήλ – 3.900,00 € ( + Φ.Π.Α. 24%  936,00€ ) = 4.836,00 € 

 
Υπάρχει  δε  εξασφαλισμένη  πίστωση στον Κ.Α. 02.20.6117.015 ( Έκδοση αδειών και 
απόσυρσης αυτοκινήτων και μηχανημάτων-σκαφών ) στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου μας, 
έτους  2021. 
 

 

 

 

Σίνδος,   12/05/2021 
 

Ο Συντάξας 
Αν. Προϊστάμενος Τμήματος 
Συντήρησης και Διαχείρισης 

Οχημάτων 
 

Σαλανίδης Γρηγόριος 
ΔΕ Οδηγών 

 
Θεωρήθηκε 

Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Καθαριότητας 

 
 

Καρανταΐδης Ευστάθιος 
ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων 

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ/ΤΕΜ 
(€) 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 Εργασίες έκδοσης εγγράφων έγκρισης 
τύπου 

3 383,33 1.150,00 

CPV : 98300000-6 ΦΠΑ 24%: 1.150,00 

KΩΔ. NUTS : EL522 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 1.426,00 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
      ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 9ΔΚ/2021 

 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

 

                  
ΘΕΜΑ: « Έκδοση εγγράφων 
έγκρισης τύπου Μηχανημάτων 
Έργου για μεταβίβαση τους στον 
Δήμο Δέλτα » 
 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.426,00€ 
 
 
 
 

 4. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 
ΑΡΘΡΟ 1°: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Στη παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων περιγράφονται οι γενικοί όροι, βάσει των οποίων και 
σε συνδυασμό με τους όρους της συμβάσεως, θα εκτελεστεί  η υπηρεσία με τίτλο : 
 
« Έκδοση εγγράφων έγκρισης τύπου Μηχανημάτων Έργου για μεταβίβαση τους στον Δήμο 
Δέλτα » 
 
Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσόν των 1.426,00€ και συντάσσεται 
προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται, για την έκδοση 
έγκρισης τύπου ( εγγράφων ) σε μηχανήματα έργου ( Μ.Ε. ) και συγκεκριμένα εκπόνηση 
μελετών οχημάτων ειδικής χρήσης και ειδικού σκοπού, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 
42610/2341/2020 ( ΦΕΚ 3525/Β΄/26-08-2020 ) σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις για 
την χορήγηση έγκρισης τύπου οχημάτων Ειδικής χρήσης – Ειδικού Σκοπού και διαδικασίας 
ταξινόμησης τους και κατάθεση τους στις αρμόδιες υπηρεσίες.  
 
Όλα τα παραπάνω απαιτούνται, ώστε ο Δήμος Δέλτα να προχωρήσει στην μεταβίβαση των 
οχημάτων, από τους παλαιούς Καποδιστριακούς Δήμους και Δημοτικές Επιχειρήσεις, στον 
νέο Καλλικρατικό Δήμο Δέλτα. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2° : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Η διενέργεια της απευθείας ανάθεσης και η εκτέλεση της υπηρεσίας γίνεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τα άρθρα αυτού. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3°: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Τα συμβατικά στοιχεία της υπηρεσίας κατά σειρά είναι: 
 
α)   Τεχνική Έκθεση. 
β)   Τεχνικές Προδιαγραφές. 
γ)   Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. 
δ)   Γενική Συγγραφή υποχρεώσεων. 
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ΑΡΘΡΟ 4°: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   
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. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5°: ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Η ανάθεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 
και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο 
βάσει τιμής ( χαμηλότερη τιμή ). Οι όροι της ανάθεσης θα καθοριστούν με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6°: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο εντολοδόχος της υπηρεσίας υποχρεούται να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα Σίνδου 
για την υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν 
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 105 του Ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4497/2017. 
 
 
ΆΡΘΡΟ 7°: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για έξι ( 6 ) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, οπότε 
πρέπει να παραδοθεί και το τελικό παραδοτέο του αναδόχου, ήτοι η έκθεση του αναδόχου 
η οποία θα παρουσιάζει όλες τις εργασίες που έχουν εκτελεστεί και τα απαιτούμενα 
έγγραφα, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης των μηχανημάτων έργου στον 
Δήμο Δέλτα. 
 
 
ΑΡΘΡΟ  8°: ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από 
τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
 
 
ΆΡΘΡΟ 9°: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
Η παραλαβή της παρεχόμενης υπηρεσίας γίνεται από την ορισθείσα επιτροπή παραλαβής 
(άρθρο 221, παρ.5 του Ν. 4412/2016).  
Κατά την διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος  έλεγχος, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να παραστεί και ο ανάδοχος.  
Όσον αφορά στις διαδικασίες παραλαβής σε περιπτώσεις που οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης ή οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, 
εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 219, του Ν. 4412/2016.  
Σε περίπτωση απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή 
αντικατάστασής τους, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 220, του Ν. 4412/2016. 
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Κατόπιν των ανωτέρω ελέγχων, από τις αρμόδιες κατά περίπτωση επιτροπές παραλαβής, 
συντάσσεται από την Επιτροπή Παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, που 
εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται 
υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. 
 
 
ΆΡΘΡΟ 10°: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας 
της σύμβασης και μέχρι λήξης της παράτασης που χορηγήθηκε, είναι δυνατόν να 
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής, οι οποίες υπολογίζονται και καταλογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 218, παρ.2 & 3,  
του Ν. 4412/2016. 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει 
τον ανάδοχο έκπτωτο. 
 
 
ΆΡΘΡΟ 11°: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Η πληρωμή της υπηρεσίας  της σύμβασης θα γίνει,  με την εξόφληση του 100% της  αξίας του 
αντικειμένου, σύμφωνα με την εξέλιξη και τη σύνταξη των πρωτοκόλλων οριστικής 
παραλαβής (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 υπηρεσίας, την έκδοση του τιμολογίου του αναδόχου και την 
προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών, ο Δήμος υποχρεούται να εξοφλεί τον ανάδοχο 
εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος όπως ορίζεται από τον Ν. 4412/2016. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 12°: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
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 
κτλ. 
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. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 13°: ΑΜΟΙΒΗ 
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε χίλια 
τετρακόσια είκοσι έξι ευρώ ( 1.426,00€ ) για το διάστημα ισχύος της εντολής. Στο ποσό της 
αμοιβής συμπεριλαμβάνονται, ο Φ.Π.Α., οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι, παράβολα και 
βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία και 
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παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. Η αμοιβή του 
αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την συγκέντρωση όλων των παραστατικών ελέγχου. 
 
 
ΆΡΘΡΟ 14°: ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
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 παροχή της 
υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη παρούσα συγγραφή 
υποχρεώσεων, πλην του Φ.Π.Α. με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος.  
 
 
 
  

Σίνδος,   12/05/2021 
 

Ο Συντάξας 
Αν. Προϊστάμενος Τμήματος 
Συντήρησης και Διαχείρισης 

Οχημάτων 
 

Σαλανίδης Γρηγόριος 
ΔΕ Οδηγών 

 
Θεωρήθηκε 

Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Καθαριότητας 

 
 

Καρανταΐδης Ευστάθιος 
ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων 
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