
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Παιανία: 26-03-2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                      Αριθ. Πρωτ: 3663 
ΔΗΜΟΣ  ΠΑΙΑΝΙΑΣ                 
                                                                        ΑΠΟΦΑΣΗ Νο  104 

  
Θέμα: Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ.2/2019 μελέτης της Δ/νσης  Περιβάλλοντος του 
Δήμου που αφορά στην παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρησης & Επισκευής Ελαστικών & 
Αεροθαλάμων των Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου»,  με απευθείας ανάθεση. 
              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

               Έχοντας υπόψη:  
              Τις διατάξεις: 
  Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 
αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

   Του Ν. 3463/2006, περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ    114/08.06.2006 
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ». 

  Την 2/2037/11-1-2007 Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α με την οποία καθορίστηκαν τα σχετικά με την 
εφαρμογή του Ν. 3463/2006. 

  Της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008. 
 Του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α/85/11.04.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση 

και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ιδιαίτερα την παρ. 14 
του άρθρου 6. 

 Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/ 13-07-2010) «Ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια».   

 Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 377 του Ν4412/2016. 
 Tις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 ΤΕΥΧΟΣ Α΄) «Μεταρρύθμιση 

του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της 
Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ). 

 Την με αριθ.πρωτ.3553/21-03-2019  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (AΔΑ:6ΡΨΡΩΞ9-ΒΓΘ) 
που έχει καταχωρηθεί με α/α Α/215 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 
Υπηρεσίας μας, με την οποία διατέθηκε πίστωση 10.000,00€ με ΦΠΑ , η οποία είναι 
εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019 με Κ.Α.20-6263.001 και εγκρίθηκε 
για την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή ελαστικών των οχημάτων και 
μηχανημάτων έργου 2019». 

 Την αριθ.2/2019 μελέτη της Δ/νσης  Περιβάλλοντος του Δήμου  η οποία περιγράφεται αναλυτικά 
ως κατωτέρω και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

 Το αριθ.πρωτ.3407/19-03-2019 αίτημα  για την ανωτέρω υπηρεσία  με ΑΔΑΜ: 19REQ004642521 

 Την ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω παροχή υπηρεσίας.    
 
                                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ    

 Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ.2/2019 μελέτης  οι οποίες συντάχθηκαν και 
θεωρήθηκαν απο την Δ/νση Περιβάλλοντος του Δήμου μας & αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας για την παροχή υπηρεσίας που αφορά  «Συντήρηση & Επισκευή Ελαστικών & 
Αεροθαλάμων των Οχημάτων και Μηχανημάτων  του Δήμου» συνολικής προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης  10,000€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ (24%)  σε βάρος του Κ.Α 20-6263.001 με την 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  . 

 

 

ΑΔΑ: ΨΞΕ7ΩΞ9-Υ6Μ



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

 

 

ΘΕΜΑ : ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ 
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ και ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΤΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ και ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 
Με την παρούσα αίτηση, κατόπιν εντολής του Δημάρχου ο Δήμος μας  έχει ανάγκη να προβεί 

στην συντήρηση και επισκευή των ελαστικών & αεροθαλάμων των οχημάτων και των 

μηχανημάτων του Δήμου ενδεικτικού κόστους  10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Η παρούσα δαπάνη έχει CPV : 50116500-6.  

Χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας   

Η εκτέλεση της, αναφερομένης στην παρούσα εισήγηση παροχής εργασιών συντήρησης & 

επισκευής αεροθαλάμων των οχημάτων θα είναι μέχρι της εξαντλήσεως του συνολικού 

ποσού της σύμβασης ή μέχρι ένα (1) έτος.  

 Τόπος παροχής υπηρεσιών: 

Η ανωτέρω παροχή υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του αναδόχου και σε 

περιπτώσεις ακινητοποίησης του οχήματος επιτόπου στο σημείο της βλάβης.   
 
 Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεση παρεχόμενης υπηρεσίας :  
Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι, κατά την κρίση της υπηρεσίας μας, για τη σύνταξη 

της μελέτης αυτής : 

απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία 

δεν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. 

 
 
  
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΤΣΙΑΚΛΑΣ   
 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ν. ΣΤΑΜΟΥ 

Παιανία : 19/3/2019 

Αριθμ. Πρωτ: 3.407 

                        

 

Χ 

ΑΔΑ: ΨΞΕ7ΩΞ9-Υ6Μ



 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα μελέτη γίνεται κατόπιν εντολής του Δημάρχου και αφορά τις εργασίες συντήρησης και 

επισκευής ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου σε εξωτερικό συνεργείο, 

διότι δεν διαθέτει τέτοιο συνεργείο. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι μέχρι εξαντλήσεως του 

ποσού ή για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης της διάρκειας κατόπιν απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου. 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα 10.000,00 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου  

του Φ.Π.Α, η δε πίστωση θα βαρύνει τον κωδικό K.A. 20-6263.001, όπως αυτός έχει εγγραφεί στον 

προϋπολογισµό του έτους 2019 του Δήμου.  

 

Η εκτέλεση των εργασιών συντήρησης θα γίνει με απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου με 

κριτήριο την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, 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 και των άρθρων 118 & 216 του Ν. 4412/2016. 

 

 

                            Συντάχθηκε Θεωρήθηκε 

                    Παιανία        19/3/ 2019 Παιανία      19/3/ 2019 

  

Ιωάννης Ξεφτέρης 

ΔΕ 28 Χειριστής Μ.Ε. 

Κων/νος Τσιάκλας 

ΠΕ Γεωπόνων   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

& ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ των ΟΧΗΜΑΤΩΝ και 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:    2/2019 

(Διεύθυνσης Περιβάλλοντος) 

   

ΑΔΑ: ΨΞΕ7ΩΞ9-Υ6Μ



 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΤΙΜΗ 

 (ΕΥΡΩ) 

1 Επισκευή ελαστικού οικοδομικού καροτσιού χειρός 40,00 

2 Επισκευή ελαστικού μοτοσικλέτας 40,00 

3 Επισκευή ελαστικού μηχανήματος έργου JCB 60,00 

4 Επισκευή ελαστικού απορριμματοφόρου 60,00 

5 

Επισκευή ελαστικού απορριμματοφόρου ή μηχανήματος 

JCB εκτός συνεργείου 160,00 

6 Επισκευή ελαστικού οχήματος επιβατικών  30,00 

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%. Επειδή δεν μπορεί να προβλεφθεί ο αριθμός 

επισκευών ανά κατηγορία το ποσό της δαπάνης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 10.000,00 

ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 

 

                            Συντάχθηκε Θεωρήθηκε 

                    Παιανία        19/3/ 2019 Παιανία      19/3/ 2019 

  

Ιωάννης Ξεφτέρης 

ΔΕ 28 Χειριστής Μ.Ε. 

Κων/νος Τσιάκλας 

ΠΕ Γεωπόνων   

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

& ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ των ΟΧΗΜΑΤΩΝ και 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:    2/2019 

(Διεύθυνσης Περιβάλλοντος) 

ΑΔΑ: ΨΞΕ7ΩΞ9-Υ6Μ



 

 

 

 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΤΙΜΗ 

 (ΕΥΡΩ) 

1 Επισκευή ελαστικού οικοδομικού καροτσιού χειρός  

2 Επισκευή ελαστικού μοτοσικλέτας  

3 Επισκευή ελαστικού μηχανήματος έργου JCB  

4 Επισκευή ελαστικού απορριμματοφόρου  

5 

Επισκευή ελαστικού απορριμματοφόρου ή μηχανήματος 

JCB εκτός συνεργείου  

6 Επισκευή ελαστικού οχήματος επιβατικών   

 

 

  

 Παιανία        /    / 2019 

  

 
Ο Προσφέρων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

& ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ των ΟΧΗΜΑΤΩΝ και 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:   2/2019 

(Διεύθυνσης Περιβάλλοντος) 

ΑΔΑ: ΨΞΕ7ΩΞ9-Υ6Μ



 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 Αντικείμενο της προμήθειας 

Η παρούσα μελέτη γίνεται κατόπιν εντολής του Δημάρχου και αφορά τις εργασίες συντήρησης και 

επισκευής ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου σε εξωτερικό συνεργείο, 

συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών και που θα προκύψουν 

κατά την διάρκεια της σύμβασης. 

 

Άρθρο 2
ο
  Τρόπος εκτέλεσης - σύνταξη προσφορών- Τεχνικές προδιαγραφές 

Διαδικασία συντήρησης - επισκευής ελαστικού. 

 Ο Δήμος θα ορίσει επόπτη παρακολούθησης της σύμβασης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 

αρθ.216 του Ν.4412/2016. 

 Το Γραφείο Κίνησης αποστέλλει το όχημα η το λάστιχο συνοδευόμενο αναφέροντας  το 

πρόβλημα η τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει τον Δήμο τις εργασίες που απαιτούνται για την 

αποκατάσταση της βλάβης το κόστος αυτών και να γνωστοποιήσει την αιτία που προκάλεσε 

την βλάβη. 

  Αφού λάβει την έγκριση από την αρμόδια επιτροπή  γίνεται η συντήρηση - επισκευή.  

Σε περίπτωση που κατά την επισκευή η τη συντήρηση προκύψουν διαφοροποιήσεις από την 

αρχική εκτίμηση συνεννοείται εκ νέου με τον επόπτη που έχει οριστεί από τον Δήμο σύμφωνα 

με το αρθ.216 του Ν.4412/2016, κατόπιν συμφωνίας προβαίνει στην εργασία επισκευής του 

ελαστικού.  

 Οι ενδιαφερόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους.  

 Το ποσό το οποίο αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης είναι το διαθέσιµο 

από το Δήµο για το σύνολο των επισκευών, το δε ποσό της σύμβασης θα είναι το διαθέσιμο 

κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

 Στην διάρκεια όπου το Δημοτικό όχημα βρίσκεται στον χώρο του μειοδότη, αυτός είναι κύρια 

& αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε είδους ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του 

προσωπικού του ή άλλου µέχρι παράδοσης αυτού & ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμά για 

αποζημίωση μερική είτε ολική για το ζημιωθέν όχημα. 

 Εάν κάποιος από τους όρους του παρόντος άρθρου της παρούσης µελέτης πάψει να 

ικανοποιείται από τον ανάδοχο εντός της διάρκειας της σύμβασης  ο Δήµος δύναται να τον 

κηρύξει έκπτωτο. 

 

Άρθρο 3
ο
 Εργασίες ανά άρθρο. 

     Οι κυριότερες εργασίες επισκευής και συντήρησης ελαστικών οι οποίες πιθανόν να προκύψουν 

είναι: 

 Εξαγωγή ελαστικού 

 Επισκευή 

 Ζυγοστάθμιση 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

& ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ των ΟΧΗΜΑΤΩΝ και 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:    2/2019 

(Διεύθυνσης Περιβάλλοντος) 

ΑΔΑ: ΨΞΕ7ΩΞ9-Υ6Μ



 Επανατοποθέτηση ελαστικού 

 Τοποθέτηση βαλβίδας ή προέκτασης σε βαλβίδα 

Μπορεί να χρειαστούν και άλλες εργασίες οι οποίες τυχόν θα προκύψουν και δεν μπορούν να 

προβλεφθούν. 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
 Τρόπος πληρωµής 

Οι τιµές μονάδας του συμβατικού τιµολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια 

της σύμβασης  και για κανένα λόγο και σε καµία αναθεώρηση υπόκεινται. 

Η πληρωµή θα γίνεται µε εντάλματα που θα εκδίδονται µε τις διαδικασίες που διέπουν τη 

λειτουργία των ΟΤΑ μετά από κάθε παραλαβή επισκευής από την αρµόδια επιτροπή. 

Στην περίπτωση που η Επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κακοτεχνία ως προς την ποιότητα της 

επισκευής και τα χρησιμοποιούμενα  ανταλλακτικά, θα καταβάλλεται στον προµηθευτή η αξία του 

εκάστοτε τιµολογίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
 Ποιότητα υλικών. 

Οι εργασίες & τα υλικά  θα είναι αρίστης ποιότητας. 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο 

 Διάρκεια Σύμβασης 

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια μέχρι εξαντλήσεως του ποσού ή μέχρι ένα (1) έτος. Με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου η σύμβαση μπορεί να παραταθεί. 

 

 

 

                            Συντάχθηκε Θεωρήθηκε 

                    Παιανία        19/3/ 2019 Παιανία      19/3/ 2019 

  

Ιωάννης Ξεφτέρης 

ΔΕ 28 Χειριστής Μ.Ε. 

Κων/νος Τσιάκλας 

ΠΕ Γεωπόνων   

 

 

 

 

 

 Ο Δήμαρχος 

 

 

                                                                                                          Σπυρίδων Ν. Στάμου 

 

 

 

 

 

 

  

 

ΑΔΑ: ΨΞΕ7ΩΞ9-Υ6Μ


