
                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                            
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ                                                                      Σίνδος, 24 Μαΐου 2022
Διεύθυνση Οικονομικών                                 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 678   
Υπηρεσιών                      ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 9738  
Τμήμα Προϋπολογισμού
Λογιστηρίου και Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση:   Πλ. Δημοκρατίας 1,
                     57400 Σίνδος.
Πληροφορίες: Τοψαχαλίδης Παύλος
Τηλ.: 2313-300-500 (εσωτ. 509)
Fax:  2310-586-849
E-mail: p.topsahalidis@dimosdelta.gr 

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την προμήθεια «Προμήθεια και
τοποθέτηση υδραυλικού βραχίονα σαρώθρου», προϋπολογισμού 8.928,00 ευρώ, με απευθείας
ανάθεση.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ

Λαμβάνοντας 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 του Ν. 4782/2021.
5) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6) Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016. 
7) Την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης προμήθειας.
8) Τα  από  τις  08-04-2022  έγγραφα  σύμβασης  της  Διεύθυνσης  Καθαριότητας,  Τμήμα

Οχημάτων του Δήμου Δέλτα.
9) Την  υπ’  αριθμ.:  544/7957/29-04-2022  προηγούμενη  απόφασή  μας,  η  οποία

καταχωρήθηκε  με  α/α  172 στο  Μητρώο Δεσμεύσεων  με  ΑΑ Βεβ.:  191,  με  την  οποία
εγκρίθηκε  η  δαπάνη  και  διατέθηκε  πίστωση  ύψους  €  9.000,00 από  τον  Κ.Α.
02.20.7131.002.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε  τη διενέργεια της προμήθειας  «Προμήθεια  και  τοποθέτηση υδραυλικού  βραχίονα
σαρώθρου»,  προϋπολογισμού  7.200,00€ ευρώ,  χωρίς  Φ.Π.Α.  ήτοι  8.928,00 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 ανά τμήμα.
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Β. Εγκρίνουμε  τα  έγγραφα  της  σύμβασης  (Τεχνική  έκθεση  –  Τεχνική  περιγραφή  -
Προϋπολογισμός  –  Συγγραφή  υποχρεώσεων)  της  προμήθειας  «Προμήθεια  και  τοποθέτηση
υδραυλικού βραχίονα σαρώθρου», 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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

                                                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    ΘΕΜΑ : « Προμήθεια και τοποθέτηση
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                          υδραυλικού βραχίονα σαρώθρου »
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ                                          
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                           
ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                                                           Προϋπολογισμός :  8.928,00€
Αρ. Μελέτης :  6ΔΚ/2022                                                           

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο Δήμος  Δέλτα πρόκειται  να προβεί  στην προμήθεια εμπρόσθιου υδραυλικού βραχίονα σαρώθρου με
βούρτσα για την εγκατάσταση του, σε υπάρχων σάρωθρο του στόλου του, για την αποτελεσματικότερη
σάρωση του οδοστρώματος, βαθιών ρείθρων και μέρος των πεζοδρομίων, των Δημοτικών Ενοτήτων του.

Το  συγκεκριμένο  εξάρτημα  κρίνεται   αναγκαίο   προκειμένου  ο  χειριστής  να  εκτελεί  με  μεγαλύτερη
ασφάλεια και ευκολία το έργο της σάρωσης και θα επιτευχθεί επιπλέον αύξηση του πλάτους σάρωσης, από
2000 χιλιοστά σε 2800 χιλιοστά και άρα μεγαλύτερη αποδοτικότητα.
Στο συνολικό κόστος θα συμπεριλαμβάνεται και η ηλεκτρολογική και μηχανολογική εγκατάσταση από τον
ανάδοχο.

Η  ανάθεση  της  προμήθειας  θα  πραγματοποιηθεί  με  την  διαδικασία  της  απευθείας  ανάθεσης  και  με
κριτήριο  κατακύρωσης,  την  πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο  βάσει  τιμής,
σύμφωνα με τις  διατάξεις  του Ν.  4412/2016/άρθ.  118 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16)  Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Σίνδος,  08-04-2022

                 Ο συντάξας                                                                                  Θεωρήθηκε
Αν. Προϊστάμενος Οχημάτων                                                             O αν. Προϊστάμενος
                                                                                                                  Διεύθυνσης Καθαριότητας

       Σαλανίδης Γρηγόριος                                                            Καρανταΐδης Ευστάθιος
                ΔΕ Οδηγών                                                                        ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων
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Αρ. Μελέτης :  6ΔΚ/2022                                                           

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το σύστημα του εμπρόσθιου υδραυλικού βραχίονα θα είναι  πλήρως ελεγχόμενο από την  καμπίνα του
χειριστή,  με  επιπλέον  ηλεκτρολογικές  και  μηχανολογικές  (  υδραυλικές  )  τροποποιήσεις  στο  μηχάνημα
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία
του. 

Ο βραχίονας θα στηρίζεται σε ειδική βάση- ράγα κύλισης στη μετώπη του μηχανήματος και θα μπορεί να
εκτελεί τις εξής κινήσεις :

Μετακίνηση του φορείου του βραχίονα σε όλη τη διαδρομή της ράγας κύλισης, η οποία θα καλύπτει όλη τη
μετώπη του μηχανήματος
Κατάβαση/ανύψωση του μπράτσου του βραχίονα σε οποιαδήποτε θέση του φορείου επί της ράγας κύλισης
Κλίση της βούρτσας αριστερά –δεξιά – έξω-μέσα
Η περιστροφή της βούρτσας θα γίνεται μέσω κατάλληλου ελαιοκινητήρα. Η κίνηση του ελαιοκινητήρα θα
αντιστρέφεται ανάλογα με τη θέση του βραχίονα.

Το σύστημα θα φέρει παροχή νερού μέσω σωλήνωσης και μπεκ για τη καταστολή της σκόνης.
Εντός της καμπίνας θα υπάρχει  πολυχειριστήριο από το οποίο θα δίνονται όλες οι εντολές υδραυλικής
κίνησης όπως και διακόπτης για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της παροχής νερού.
Τέλος το σύστημα του βραχιονα θα φέρει την κατάλληλη εργοστασιακή βούρτσα από ίνες ατσαλοσύρματος
και σκληρού πολυπροπυλενίου, όπως θα προσφερθεί και μια εφεδρική βούρτσα. 

2.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ

 Ποιότητα εξυπηρέτησης
Ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  δηλώσει  εγγράφως  ότι  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  διαθέτει
ανταλλακτικά για τα προσφερόμενα υλικά για τα επόμενα δέκα (10) έτη από την υπογραφή της σύμβασης,
καθώς και εγγύηση παράδοσης των ανταλλακτικών μικρότερο των δέκα (10) εργάσιμων ημερών. 
Σε περίπτωση βλάβης και για όσο ισχύει η εγγύηση, η αποκατάσταση των ζημιών θα γίνεται είτε στον τόπο
εργασίας, είτε σε κεντρικό ή εξουσιοδοτημένο συνεργείο που επιθυμητό θα είναι να βρίσκεται εντός του
Νομού Θεσσαλονίκης και όλα τα έξοδα επισκευής θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο.
Η  μετάβαση  του  κινητού  συνεργείου  θα  γίνεται,  εντός  το  πολύ  τριών  (3)  ημερών,  από  την  έγγραφη
ειδοποίηση περί βλάβης.
Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η μετάβαση κινητού συνεργείου, τότε η αποκατάσταση της βλάβης
που θα γίνεται σε συνεργείο επισκευής που θα μας υποδείξει ο ανάδοχος και αν βρίσκεται εκτός του Νομού
Θεσσαλονίκης, θα επιβαρύνεται με τα έξοδα μετακίνησης, για λόγους οικονομικότητας.

Χρόνος και τόπος παράδοσης.
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Ο προμηθευτής οφείλει να εγκαταστήσει τον εμπρόσθιο υδραυλικό βραχίονα είτε στο Αμαξοστάσιο του
Δήμου Δέλτα όπου βρίσκεται και ο χώρος στάθμευσης του σαρώθρου, είτε σε σημείο που θα μας υποδείξει,
μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία Καθαριότητας.
 Απαιτείται  να είναι  έτοιμο  προς  χρήση,  λόγω της  ιδιότητας  του  ως  σάρωθρο,  σε  χρόνο  που δεν  θα
υπερβαίνει  σε  καμία  περίπτωση  τους  δυο  μήνες  (  60  ημέρες  ) από  την  ημερομηνία  υπογραφής  της
Σύμβασης.
Επιθυμητό θα είναι το σημείο εγκατάστασης του εξοπλισμού επί του οχήματος ( εκτός της 1ης περίπτωσης ),
να  βρίσκεται  εντός  του  Νομού  Θεσσαλονίκης.  Εάν  βρίσκεται  εκτός  Νομού,  τότε  ο  ανάδοχος  θα  είναι
υποχρεωμένος να καλύψει τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής.

Καθώς η εργασία είναι απόλυτα εξειδικευμένη, ο συμμετέχων με την υποβολή της προσφοράς θα πρέπει να
καταθέσει πιστοποιητικό εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου απο το εργοστάσιο κατασκευής του σαρώθρου,
όπως και  υδραυλικό και ηλεκτρικό σχέδιο των λειτουργιών του βραχίονα καθώς και εικονογραφημένο
κατάλογο ανταλλακτικών όλων των τμημάτων από τα οποία αποτελείται εξωτερικά το σύστημα για την
ικανότητα ορθής εκτέλεσης του έργου.

Στον  παρακάτω  πίνακα  επισυνάπτονται  τα  τεχνικά  στοιχεία  του  σαρώθρου,  όπου  θα  τοποθετηθεί  ο
εμπρόσθιος υδραυλικός βραχίονας :

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ/
ΤΥΠΟΣ

ΑΡ.
ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΠΡΩΤΗΣ
ΑΔΕΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Σάρωθρο DULEVO 3000
REVOLUTION

ME 134914 13/12/2016 ZA9204E510GC38070 204Ε500070 05D/3

Σίνδος,  08-04-2022

                Ο συντάξας                                                                                  Θεωρήθηκε
Αν. Προϊστάμενος Οχημάτων                                                             O αν. Προϊστάμενος
                                                                                                                  Διεύθυνσης Καθαριότητας

       Σαλανίδης Γρηγόριος                                                            Καρανταΐδης Ευστάθιος
                ΔΕ Οδηγών                                                                        ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων
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3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο  ενδεικτικός  προϋπολογισμός  αναφέρει  την  κατ’  εκτίμηση  δαπάνη  του  συνόλου  της  συγκεκριμένης
προμήθειας, με έρευνα που έγινε από το ελεύθερο εμπόριο και αφορά την προμήθεια του εμπρόσθιου
υδραυλικού βραχίονα, με την εγκατάσταση του σε υφιστάμενο σάρωθρο και την πλήρη λειτουργία του. 
Η  συνολική  δαπάνη  του  ενδεικτικού  προϋπολογισμού  ανέρχεται  σε   8.928,00€  μαζί  με  Φ.Π.Α.  24%
( 7.200,00€ +  1.728,00€ Φ.Π.Α. ),  θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Δέλτα Οικονομικού
έτους 2022 και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 02.20.7131.002 με τίτλο    « Προμήθεια και τοποθέτηση υδραυλικού
βραχίονα σαρώθρου » και θα χρηματοδοτηθεί από Τακτικά Έσοδα (Ανταποδοτικά Τέλη Καθαριότητας και
Ηλεκτροφωτισμού).

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ 

1) ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΑΡΩΘΡΟΥ

1 7.200,00€ 7.200,00€

CPV: 34921100-0

ΚΩΔ. NUTS: EL 522

ΣΥΝΟΛΟ 7.200,00€
Φ.Π.Α. 24% 1.728,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.928,00€

Σίνδος,  08-04-2022

                 Ο συντάξας                                                                                  Θεωρήθηκε
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Σελίδα 6

ΑΔΑ: ΩΝΑ8Ω9Ι-45Β



                                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    ΘΕΜΑ : « Προμήθεια και τοποθέτηση
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                          υδραυλικού βραχίονα σαρώθρου »
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ                                          
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                           
ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                                                           Προϋπολογισμός :  8.928,00€
Αρ. Μελέτης :  6ΔΚ/2022                                                           

4.   ΓΕΝΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

Άρθρο 1  ο  :   Αντικείμενο προμήθειας 
Αυτή η Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια εμπρόσθιου υδραυλικού βραχίονα σαρώθρου με
βούρτσα  για  την  εγκατάσταση  του  σε  υπάρχων  σάρωθρο,  του  στόλου  του  Δήμου  Δέλτα,  για  την
αποτελεσματικότερη  σάρωση  του  οδοστρώματος,  βαθιών  ρείθρων  και  μέρος  των  πεζοδρομίων,  των
Δημοτικών Ενοτήτων του.
Στο συνολικό κόστος θα συμπεριλαμβάνεται και η ηλεκτρολογική και μηχανολογική εγκατάσταση από τον
ανάδοχο.

Η  εκτέλεση  της  προμήθειας  θα  πραγματοποιηθεί  με  την  διαδικασία  της  απευθείας  ανάθεσης  και  με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 8.928,00€ ( μαζί με το Φ.Π.Α. 24% ) .
Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2022 με Κ.Α.  02.20.7131.002 από
Τακτικά έσοδα-Ανταποδοτικά-Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού.

Άρθρο 2  ο  :   Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια της απευθείας ανάθεσης και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 4412/2016 και τα άρθρα αυτού.

Άρθρο 3  ο  : Συμβατικά στοιχεία προμήθειας
Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι :

α)  Τεχνική περιγραφή
β)   Τεχνικές προδιαγραφές 
γ)   Ενδεικτικός προϋπολογισμός
δ)   Συγγραφή υποχρεώσεων

Άρθρο 4  ο  :   Γενικά Χαρακτηριστικά – Περιγραφή – Υποχρεώσεις Αναδόχου
Όλα τα υλικά που περιγράφονται στην παρούσα μελέτη και είναι εν γένει το αντικείμενο της προμήθειας θα
πρέπει:
1. Να πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές της μελέτης, να είναι αρίστης ποιότητας και κατάλληλα για
τη χρήση που προορίζονται.
2. Ο ανάδοχος  με την κατάθεση της προσφορά του, θα πρέπει να εγγυάται γραπτώς ( υπεύθυνη δήλωση )
την χρονική εγγύηση των υλικών, που δε θα πρέπει να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους. Η εγγύηση αυτή
νοείται  ως χωρίς  χρέωση άμεση επισκευή ή αντικατάσταση ελαττωματικού υλικού εντός  των χρονικών
ορίων της εγγύησης με έξοδα αποκλειστικά και μόνο του αναδόχου. 
3.  Ο συμμετέχων με την υποβολή της προσφοράς θα καταθέσει :
 α) Πιστοποιητικό εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου απο το εργοστάσιο κατασκευής του σαρώθρου 
β) Υδραυλικό και ηλεκτρικό σχέδιο των λειτουργιών του βραχίονα εικονογραφημένο 
γ) Κατάλογο ανταλλακτικών όλων των τμημάτων από τα οποία αποτελείται εξωτερικά το σύστημα για την
ικανότητα ορθής εκτέλεσης του έργου.
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4.  Ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  δηλώσει  εγγράφως  ότι  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  διαθέτει
ανταλλακτικά για τα προσφερόμενα υλικά για τα επόμενα δέκα (10) έτη από την υπογραφή της σύμβασης,
καθώς και εγγύηση παράδοσης των ανταλλακτικών μικρότερο των δέκα (10) εργάσιμων ημερών. 
5. Σε περίπτωση βλάβης  και για όσο ισχύει η εγγύηση, η αποκατάσταση των ζημιών θα γίνεται είτε στον
τόπο εργασίας, είτε σε κεντρικό ή εξουσιοδοτημένο συνεργείο που επιθυμητό θα είναι να βρίσκεται εντός
του  Νομού  Θεσσαλονίκης  και  όλα  τα  έξοδα  για  την  ολοκλήρωση  της  επισκευής  θα  επιβαρύνουν  τον
ανάδοχο.
6.  Η μετάβαση του κινητού συνεργείου θα γίνεται,  εντός  το πολύ τριών (3)  ημερών, από την έγγραφη
ειδοποίηση περί βλάβης.
7. Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η μετάβαση κινητού συνεργείου, τότε η αποκατάσταση της βλάβης
που θα γίνεται σε συνεργείο επισκευής που θα μας υποδείξει ο ανάδοχος και αν βρίσκεται εκτός του Νομού
Θεσσαλονίκης, θα επιβαρύνεται με τα έξοδα μετακίνησης, για λόγους οικονομικότητας.

Άρθρο 5  ο  :   Υπογραφή Σύμβασης 
Ο ανάδοχος, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος, υποχρεούται να προσέλθει εντός δεκαπέντε
( 15 ) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, σύμφωνα με την παρ.
4 του άρθρου 105 ( Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης ) του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.
4497/2017.
Η σύμβαση συντάσσεται  με βάση τους όρους της γενικής  και  ειδικής  συγγραφής υποχρεώσεων και  τα
απαιτούμενα της μελέτης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια
δυο ( 2 ) μήνες από την υπογραφή της.

Άρθρο 6  ο  : Προσφορά αναδόχου
Οι προσφερόμενη τιμή, είναι σταθερή και αμετάβλητη, ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.

Άρθρο 7  ο  :   Πληρωμή Αναδόχου
Η τιμολόγηση θα γίνεται, με την ολοκλήρωση της παράδοσης, εγκατάστασης και πλήρους λειτουργίας του
υδραυλικού βραχίονα από τον ανάδοχο. Τα τιμολόγια θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα
σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 200 του Ν. 4412/2016.
Η πληρωμή της αξίας των τιμολογίων θα γίνεται εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα
πρόβλημα ως προς την ποσότητα, ποιότητα και καταλληλόλητα των υλικών.
Για την διαδικασία παραλαβής των υλικών, διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος από την επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 8  ο  :   Ποινικές ρήτρες - έκπτωση του αναδόχου
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
Εξαντλήθηκε το συμβατικό αντικείμενο ή παρήλθε το χρονικό διάστημα ισχύος της. 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 ανάδοχος εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι ο εμπρόσθιος υδραυλικός βραχίονας σάρωσης με
όλα  τα  επιμέρους  εξαρτήματα  του,  θα  ανταποκρίνονται   πλήρως   προς   τους   όρους   των  τεχνικών
προδιαγραφών,  των  χαρακτηριστικών  και  της  προσφοράς  και  ότι  θα  είναι  στο  σύνολό  τους  άριστης
ποιότητας (όχι διαλογής, όχι μεταχειρισμένα), ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την
οποία προορίζονται. Εγγυάται επίσης την ποιότητα τους, για διάστημα τουλάχιστον ενός έτους, σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στην προσφορά. 
Ο Δήμος Δέλτα διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι
παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει ύστερα
από αίτηση του Δήμου κάθε υλικό που, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των
παραπάνω διαβεβαιώσεων. Οι δαπάνες αντικατάστασης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Άρθρο 9ο: Παράδοση υλικών
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Ο προμηθευτής οφείλει να εγκαταστήσει τον εμπρόσθιο υδραυλικό βραχίονα είτε στο Αμαξοστάσιο του
Δήμου Δέλτα όπου βρίσκεται και ο χώρος στάθμευσης του σαρώθρου, είτε σε σημείο που θα μας υποδείξει,
μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία Καθαριότητας.
 Απαιτείται  να είναι  έτοιμο  προς  χρήση,  λόγω της  ιδιότητας  του  ως  σάρωθρο,  σε  χρόνο  που δεν  θα
υπερβαίνει  σε  καμία  περίπτωση  τους  δυο  μήνες  (  60  ημέρες  ) από  την  ημερομηνία  υπογραφής  της
Σύμβασης.
Επιθυμητό θα είναι το σημείο εγκατάστασης του εξοπλισμού επί του οχήματος ( εκτός της 1ης περίπτωσης ),
να  βρίσκεται  εντός  του  Νομού  Θεσσαλονίκης.  Εάν  βρίσκεται  εκτός  Νομού,  τότε  ο  ανάδοχος  θα  είναι
υποχρεωμένος να καλύψει τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής.
Εφ΄ όσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας ολοκλήρωσης της παράδοσης της
προμήθειας,  μπορεί  να  επιβληθεί  σε  βάρος  του  αναδόχου  ποινική  ρήτρα  κ.λπ.  αναγκαστικά  μέτρα
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 10  ο  :   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.

Σίνδος,  08-04-2022

                 Ο συντάξας                                                                                  Θεωρήθηκε
Αν. Προϊστάμενος Οχημάτων                                                             O αν. Προϊστάμενος
                                                                                                                  Διεύθυνσης Καθαριότητας

       Σαλανίδης Γρηγόριος                                                            Καρανταΐδης Ευστάθιος
                ΔΕ Οδηγών                                                                        ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων
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