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CPV: 34927100-2 (Αντιπαγετικό αλάτι) 

ΚΑ: 70.6699.001 

 

 
 
 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:  24.995,88 € (με ΦΠΑ 9%) 

 

                                                                        
 

 

 
 

ΠΛΖΚΚΔΛΑ       
 

1. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

2. ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝΠ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 
3. ΠΓΓΟΑΦΖ ΞΝΣΟΔΩΠΔΩΛ 
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ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 

Η παροφςα μελζτθ αφορά ςτθν προμικεια αλατιοφ (NaCl>99%) χφμα, άριςτθσ ποιότθτασ για 
ρίψθ με αλατοδιανομζα ςτουσ δθμοτικοφσ δρόμουσ κατά τθ χειμερινι περίοδο, για τθν αποφυγι 
δθμιουργίασ ςτρϊματοσ χιονιοφ ι πάγου ςτο οδόςτρωμα αλλά και για το λιϊςιμο ιδθ υπάρχοντοσ 
χιονιοφ ι πάγου.  

Συγκεκριμζνα, κα γίνει προμικεια πεντακοςίων ςαράντα ζξι (546) τόνων αλατιοφ για τισ 
ανάγκεσ αποχιονιςμοφ όπου αυτό απαιτείται. 

Η προμικεια κα γίνεται τμθματικά ανάλογα με τισ υπάρχουςεσ ανάγκεσ και κατόπιν ςχετικισ 
εντολισ του αυτοτελοφσ τμιματοσ Πολιτικισ Προςταςίασ του Διμου Μυτιλινθσ, χωρίσ να είναι 
υποχρεωμζνοσ ο Διμοσ να προμθκευτεί το ςφνολο τθσ ποςότθτασ του ενδεικτικοφ 
προχπολογιςμοφ. 

Ωσ μζγιςτοσ χρόνοσ πραγματοποίθςθσ τθσ προμικειασ ορίηεται θ 31θ Δεκεμβρίου 2021. 
Η προμικεια κα γίνει με τθ διαδικαςία τθσ απ’ ευκείασ ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τον 

Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.   
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          ΑΙΔΜΗΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ 
 
 

 
 

ΚΡΗΙΖΛΖ, ΛΝΔΚΒΟΗΝΠ 2021 
ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Ζ ΑΛ. ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΖ 
ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΕΩΖΠ                  

       (Απόφαςθ Γ.Γ./Φ024.03/37313/30-11-2021) 
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                                       ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 
Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ζηελ πξνκήζεηα αιαηηνχ γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ εθρηνληζκνχ, ρεηκεξηλήο 

πεξηφδνπ ηνπ Γήκνπ Κπηηιήλεο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 24.995,88 € (κε ΦΞΑ 9%). Ζ πξνκήζεηα ζα 
βαξχλεη ηνλ Θ.Α. 70.6699.0001/2021 ηνπ Γήκνπ Κπηηιήλεο. 

 

 

 

Α/Α 

 

ΔΙΓΟ 

 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

(τόνοι) 

 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΑ 
(€) 

 

ΓΑΠΑΝΗ (€) 

  

1. 
Ξξνκήζεηα αιαηηνχ (NaCl>99%) χφμα, 
άριςτθσ ποιότθτασ 

 

546 

 

42 
 

22.932,00   

 

Φ.Ξ.Α.  9% 
 

2.063,88   

 

ΠΛΝΙΝ ΚΔ Φ.Ξ.Α. 

 

24.995,88  

 

   

 
 

 
 

 

 
                                                                          

  
 

                  

            Ο ΤΝΣΑΞΑ 
                                                                                               

                                                                           
                                                                            

  

         
         

       ΑΙΔΜΗΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ                                                      
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ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
 

 
Άρθρο 1ο 

Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο 

 
Ζ παξνχζα ζπγγξαθή αθνξά ζηελ πξνκήζεηα αιαηηνχ γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ εθρηνληζκνχ, ρεηκεξηλήο 

πεξηφδνπ ηνπ Γήκνπ Κπηηιήλεο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 24.995,88 € (κε ΦΞΑ 9%). 
 

Άρθρο 2ο 
Ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

 

Ζ δηελέξγεηα ηεο πξνκήζεηαο ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο: 
 

1.1. Ρνπ Λ. 2690/1999 (ΦΔΘ 45/Α/9-3-1999) «Θχξσζε ηνπ θψδηθα δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
1.2. Ρνπ Λ. 3463/2006 (ΦΔΘ 114/Α/8-6-2006) «Θψδηθαο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ» 

1.3. Ρνπ Λ. 3548/2007 (ΦΔΘ 68/Α/20-3-2007) «Θαηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 

Λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ ηχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
1.4. Ρνπ Λ. 3852/2010 (ΦΔΘ 87/Α/17-06-2010) «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο − Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» 
1.5. Ρνπ Λ. 3861/2010 (ΦΔΘ 112/Α/13-7-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 

λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν ”Ξξφγξακκα 

Γηαχγεηα” θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
1.6. Ρνπ Λ. 3871/2010 (ΦΔΘ 141/Α/17-8-2010) «Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη Δπζχλε». 

1.7. Ρνπ Λ. 4250/2014 ( ΦΔΘ 74/Α’/26-3-2014 ) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο θ.α.» 
1.8. Ρνπ Λ. 4354/2015 (ΦΔΘ 176/16-12-2015, Άξζξν 5) «Γηαρείξηζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ, 

κηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηεο ζπκθσλίαο δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη 
δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ »  

1.9. Ρνπ Λ.4412/2016 (ΦΔΘ 147/8-8-2016) Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 
 

Άρθρο 3ο 
Ππκβαηηθά ζηνηρεία 

 

                      
Α) ε Ρερληθή Έθζεζε 

Β) ν Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο  
Γ) ε Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ 

 
Άρθρο 4ο 

Ρξφπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο 

 
Ζ πξνκήζεηα ζα γίλεη κε ηε δηαδηθαζία ηεο απ’ επζείαο αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ην Λ.4412/2016 φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 



Άρθρο 5ο 

Πχκβαζε 
 

Ν αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο, κεηά ηελ θαηά λφκν αλάζεζε απηήο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζέιζεη ζε 
νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν, κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Πηελ πεξίπησζε φκσο απηή ν ρξφλνο παξάδνζεο, αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη απφ ηελ 

εκεξνκελία αλαγγειίαο ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο. Δθφζνλ ε ζχκβαζε ππνγξάθεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο 
πξνζεζκίαο ησλ δέθα (10) εκεξψλ πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ, ν ρξφλνο παξάδνζεο ππνινγίδεηαη απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 
 

Άρθρο 6ο 
Σξφλνο θαη ηφπνο παξάδνζεο 

 

Ρν αιάηη έηνηκν πξνο ρξήζε, ζα παξαιεθζεί απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή. Ν Γήκνο Κπηηιήλεο δελ 
είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνκεζεπηεί ην ζχλνιν ηεο πνζφηεηαο ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Ζ πξνκήζεηα 

ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο έσο ηε ιήμε ηεο ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ 2021. Ν 
αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο νθείιεη λα αληαπνθξηζεί ζην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ. Ν 

αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα θαη ηελ επηηξνπή 

παξαιαβήο, άκεζα ιφγσ ηηο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ πιηθνχ. 
 

Ν ρξφλνο παξάδνζεο δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο ησλ πέληε (5) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εθάζηνηε 
εηδνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο . 

 
Άρθρο 7ο 

Ξξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή 

 
Ζ πξνζσξηλή παξαιαβή ελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ. Αλ θαηά ηελ παξαιαβή 

δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ε επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί λα πξνηείλεη 
ηελ ηέιεηα απφξξηςε ηνπ πξντφληνο ή ηκήκαηνο απηνχ. Αλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο παξαπάλσ 

πξνηάζεηο ηεο επηηξνπήο κέζα ζε πξνζεζκία πνπ ε ίδηα ζα νξίζεη, ν Γήκνο δηθαηνχηαη λα ελεξγήζεη ηελ 

ηαθηνπνίεζε απηψλ θαηά ην πξνζθνξφηεξν γηα ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα απηνχ ηξφπν. 
 

Άρθρο 8ο 
Σξφλνο εγγχεζεο 

 

Ν ρξφλνο εγγχεζεο, κεηά ηελ πάξνδν ηνπ νπνίνπ ελεξγείηαη ε νξηζηηθή παξαιαβή, κεηξνχκελνο απφ ηελ 
εκεξνκελία ηεο πξνζσξηλήο παξαιαβήο, νξίδεηαη ζε δψδεθα (12) κήλεο 

 
Άρθρο 9ο 

Ξνηληθέο ξήηξεο- έθπησζε αλαδφρνπ 
 

Αλ ππάξμεη αδηθαηνιφγεηε ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο παξάδνζεο ηνπ πιηθνχ, κπνξεί λα επηβιεζνχλ, 

ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ, νη θπξψζεηο θαη ην πξφζηηκν πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 33 θαη 35 ηεο αξ. 11389/93 
π. Απφθαζεο. 

 
Άρθρο 10ο 

Φφξνη, ηέιε, θξαηήζεηο, εμνθιεηηθφο ινγαξηαζκφο 

 
Ν αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε φινπο ηνπο θφξνπο, ηέιε θαη θξαηήζεηο, πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ππνγξαθήο 

ηεο ζχκβαζεο. Ν Φ.Ξ.Α. βαξχλεη ην Γήκν. Ν εμνθιεηηθφο ινγαξηαζκφο εθδίδεηαη κεηά ηε δηελέξγεηα ηεο 
πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ. 

 

 
  



Άρθρο 11ο 

Δπίιπζε δηαθνξψλ 
 

Νη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζηνχλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο, επηιχνληαη ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 40 ηεο αξ. 11389/93 πνπξγηθήο Απφθαζεο. 

                                                                

 

 

 

 
 

 
 

                  
            Ο ΤΝΣΑΞΑ 

                                                                                               
                                                                           
                                                                            

  
         

         

        
         ΑΙΔΜΗΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ 

 
 

 

ΚΡΗΙΖΛΖ, ΛΝΔΚΒΟΗΝΠ 2021 

 
ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Ζ ΑΛ. ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΖ 
ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΕΩΖΠ                  

      (Απόφαςθ Γ.Γ./Φ024.03/37313/30-11-2021) 
 

         
 

 
ΝΗΘΝΛΝΚΗΓΝ ΗΩΑΛΛΑ 

                                                                              

                                               


