ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Αριθμός μελέτης: 178/2018

ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ (ΧΡΗΣΗ 2018)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΙΣΤΩΣΗ

: 19.992,00 €
: 23.390,64 €

Κ.Α. 30.6662.0008

CPVS 34927100-2, Αντιπαγετικό αλάτι

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Αριθμός μελέτης: 178/2018

ΤΙΤΛΟΣ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ (ΧΡΗΣΗ 2018)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.992,00 Ευρώ
ΠΙΣΤΩΣΗ
: 23.390,64 Ευρώ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια πλυμένου αλατιού (NaCl>99%), χύμα, άριστης ποιότητας
για ρίψη με αλατοδιανομέα στους δημοτικούς δρόμους κατά τους χειμερινούς μήνες, για την
χειμερινή περίοδο 2018, για την ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.
Συγκεκριμένα θα γίνει προμήθεια τετρακοσίων εβδομήντα έξι (476) τόνων αλατιού για τις ανάγκες
αποχιονισμού όπου αυτό απαιτείται. (CPVS 34927100-2, Αντιπαγετικό αλάτι)
Η προμήθεια θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες και κατόπιν σχετικής
εντολής της Υπηρεσίας .
Ως μέγιστος χρόνος πραγματοποίησης της προμήθειας ορίζεται η 31/12/2018.
Η προμήθεια θα γίνει με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια αλατιού για έκτακτες ανάγκες του Δήμου Λέσβου, συνολικού
προϋπολογισμού 19.992,00 € και πίστωσης 23.390,64 €.
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο

Αντικείμενο της προμήθειας

Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια αλατιού για έκτακτες ανάγκες του Δήμου Λέσβου.
Άρθρο 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια της προμήθειας υπάγεται στις διατάξεις:

1.1. Το Ν. 2690/99 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
1.2. Το Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
1.3. Το Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α’) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»
1.4. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
− Πρόγραμμα Καλλικράτης»
1.5. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
1.6. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
1.7. Το Ν.4250/2014 ( ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014 ) «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.α.»
1.8. Το Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων » (Άρθρο 5)
1.9.Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>)
Άρθρο 3ο
Συμβατικά στοιχεία
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά είναι:
Α) η Τεχνική Έκθεση
Β) ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός
Γ) η Συγγραφή Υποχρεώσεων
Άρθρο 4ο
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τον Ν.4412/2016..

Άρθρο 5ο
Σύμβαση
Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο ανάθεση αυτής, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε
ορισμένο τόπο και χρόνο, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για
την υπογραφή της σύμβασης. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το
αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση
όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης, αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής
πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που
αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Άρθρο 6ο
Χρόνος και τόπος παράδοσης
Το αλάτι έτοιμο προς χρήση, θα παραληφθεί από τις εγκαταστάσεις του προμηθευτή. Η παράδοσή του
μπορεί να γίνεται τμηματικά έως το τέλος του έτους . Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Τεχνική
Υπηρεσία, και την επιτροπή παραλαβής, άμεσα λόγω τις ιδιαιτερότητας του υλικού.
Ο ανάδοχος της προμήθειας οφείλει να ανταποκριθεί στο σύνολο των ποσοτήτων που θα του ζητηθούν.
Ο χρόνος παράδοσης δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος των 10 ημερολογιακών ημερών από την εκάστοτε
ειδοποίηση της υπηρεσίας .
Άρθρο 7ο
Προσωρινή και οριστική παραλαβή
Η προσωρινή παραλαβή ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Αν κατά την παραλαβή
διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει
την τέλεια απόρριψη του προϊόντος ή τμήματος αυτού. Αν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις παραπάνω
προτάσεις της επιτροπής μέσα σε προθεσμία που η ίδια θα ορίσει, ο Δήμος δικαιούται να ενεργήσει την
τακτοποίηση αυτών κατά το προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.
Άρθρο 8ο
Χρόνος εγγύησης
Ο χρόνος εγγύησης, μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, μετρούμενος από την
ημερομηνία της προσωρινής παραλαβής ορίζεται σε (12) δώδεκα μήνες
Άρθρο 9ο
Ποινικές ρήτρες- έκπτωση αναδόχου
Αν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης των υλικών, μπορεί να
επιβληθούν, σε βάρος του αναδόχου, οι κυρώσεις και το πρόστιμο που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της
11389/93 Υπ. Απόφασης.
Άρθρο 10ο
Φόροι, τέλη, κρατήσεις, εξοφλητικός λογαριασμός
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο. Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την
διενέργεια της προσωρινής παραλαβής των υλικών.

Άρθρο 11ο
Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανιστούν από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης προμήθειας, επιλύονται
σύμφωνα με το άρθρο 40 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης.
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