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CPV: 34927100-2 (Αντιπαγετικό αλάτι) 

ΚΑ: 70.6699.0001 

 

 
 
 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:  25.179,00 € (με ΦΠΑ 9%) 
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ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ προμικειασ είναι θ αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων που προκφπτουν 
λόγω των δυςμενϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν (χιονοπτϊςεισ, παγετόσ) κατά τθ χειμερινι περίοδο, 
προκειμζνου να επιτευχκεί θ αςφαλισ και ομαλι κυκλοφορία οχθμάτων, κακϊσ και θ αςφαλισ 
κυκλοφορία πεηϊν εντόσ και εκτόσ των οικιςμϊν, ςε ςχολικζσ μονάδεσ, παιδικοφσ ςτακμοφσ, 
εκκλθςίεσ και λοιποφσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ.  

Οι δυςχερείσ καιρικζσ ςυνκικεσ κατά τθ χειμερινι περίοδο (χιονοπτϊςεισ) προκαλοφν 
μεταξφ άλλων κυκλοφοριακά προβλιματα, δεδομζνου ότι διακόπτεται θ κυκλοφορία των οχθμάτων 
επί των δθμοτικϊν οδϊν, γεγονόσ που κακιςτά αδφνατθ τθ δυνατότθτα των πολιτϊν τθσ κάλυψθσ 
αναγκϊν διαβίωςθσ, όπωσ πρόςβαςθ ςε νοςοκομεία, ιατροφσ, καταςτιματα διατροφισ κλπ) και 
εντείνουν το ενδεχόμενο πρόκλθςθσ τροχαίων ατυχθμάτων.  

Η παροφςα μελζτθ αφορά ςτθν προμικεια αλατιοφ (NaCl>99%) χφμα, άριςτθσ ποιότθτασ, 
για ρίψθ με αλατοδιανομζα ςτουσ δθμοτικοφσ δρόμουσ κατά τθ χειμερινι περίοδο 2022-2023, 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 πενιντα (550) τόνων αλατιοφ για τισ 
ανάγκεσ αποχιονιςμοφ όπου αυτό απαιτείται. 

Η προμικεια κα γίνεται τμθματικά ανάλογα με τισ τρζχουςεσ 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. 

Συμβατικόσ χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ ορίηεται από τθν ανάρτθςθ τθσ ςφμβαςθσ ςτο 
ΚΗΜΔΗΣ και μζχρι τθν 31θ Μαρτίου 2023 ι μζχρι εξαντλιςεωσ του φυςικοφ αντικειμζνου, όχι όμωσ 
πζραν τθσ 31/12/2023. 

Η προμικεια κα γίνει με τθ διαδικαςία τθσ απ’ ευκείασ ανάκεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
118 του Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.   
 
 

 

                                                                          

       
 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 

                

                                                                                            

                                                                            
 
 

ΑΛΔΞΙΟΤ ΓΔΩΡΓΙΟ 
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Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

(Απόφαςθ Γ.Γ./Φ024-03/39770/29-11-2022) 
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ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 
Η παξνύζα κειέηε αθνξά ζηελ πξνκήζεηα αιαηηνύ γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ εθρηνληζκνύ θαηά ηε ρεηκεξηλή 

πεξίνδν 2022-2023 ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ € 25.179,00 (κε ΦΠΑ 9%). Η 

πξνκήζεηα ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 70.6699.0001 ησλ πξνϋπνινγηζκώλ ησλ αληίζηνηρσλ νηθνλνκηθώλ εηώλ ηνπ 
Γήκνπ Μπηηιήλεο. 

 
 

 

ΔΙΓΟ 

 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
(τόνοι) 

 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΑ 

(€) 

 

ΓΑΠΑΝΗ 
(€) 

Υωρίς ΦΠΑ  

 

ΓΑΠΑΝΗ (€) 
με ΦΠΑ 9% 

Πξνκήζεηα αιαηηνύ (NaCl>99%) χφμα, 
άριςτθσ ποιότθτασ (12οσ 2022) 

250 42,00 
10.500,00 11.445,00 

Πξνκήζεηα αιαηηνύ (NaCl>99%) χφμα, 
άριςτθσ ποιότθτασ (1οσ – 3οσ 2023) 

 
300 

 
42,00 

 

12.600,00 13.734,00 

 
ΤΝΟΛΟ ΜΔ Φ.Π.Α. 

 

25.179,00  

 
 

α. Οη αλσηέξσ ηηκέο πξνέθπςαλ κεηά από δηεξεύλεζε ηεο αγνξάο θαη κε βάζε ηηο ηηκέο ζπκβάζεσλ 
παξειζόλησλ εηώλ ηνπ Γήκνπ. 

 

β. Οη πνζόηεηεο είλαη ελδεηθηηθέο, δηόηη δελ κπνξνύλ λα πξνβιεθζνύλ νη αθξηβείο πνζόηεηεο πνπ ζα 
απαηηεζνύλ από ηελ Πνιηηηθή Πξνζηαζία ηνπ Γήκνπ. 

 
γ. Δλδέρεηαη επίζεο λα κελ απνξξνθεζνύλ όιεο νη πνζόηεηεο θαη θαηά ζπλέπεηα όιν ην πνζό ηεο 

ζύκβαζεο. 

 
 

                                                                          

  
 

                  
             

Ο ΤΝΣΑΞΑ 
                                                                           
                                                                            

        
                                                             

ΑΛΔΞΙΟΤ ΓΔΩΡΓΙΟ 
 

 

 

ΜΤΣΙΛΗΝΗ, ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2022 

 
ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ 
Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

      (Απόφαςθ Γ.Γ./Φ024-03/39770/29-11-2022) 
 

 
ΥΡΙΣΟΦΑΡΗ ΔΤΣΡΑΣΙΟ 
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ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
 

 

Άρθρο 1ο 

Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο 

 
Η παξνύζα ζπγγξαθή αθνξά ζηελ πξνκήζεηα αιαηηνύ γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ εθρηνληζκνύ, ρεηκεξηλήο 

πεξηόδνπ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 25.179,00 € (κε ΦΠΑ 9%). 

 

Άρθρο 2ο 
Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο 

 
Η δηελέξγεηα ηεο πξνκήζεηαο ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο: 

 

1.1. Σνπ Ν. 2690/1999 (ΦΔΚ 45/Α/9-3-1999) «Κύξσζε ηνπ θώδηθα δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
1.2. Σνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α/8-6-2006) «Κώδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 

1.3. Σνπ Ν. 3548/2007 (ΦΔΚ 68/Α/20-3-2007) «Καηαρώξεζε δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 
Ννκαξρηαθό θαη ηνπηθό ηύπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

1.4. Σνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α/17-06-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο − Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» 

1.5. Σνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/13-7-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 

λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν ”Πξόγξακκα 
Γηαύγεηα” θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

1.6. Σνπ Ν. 3871/2010 (ΦΔΚ 141/Α/17-8-2010) «Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη Δπζύλε». 
1.7. Σνπ Ν. 4250/2014 ( ΦΔΚ 74/Α’/26-3-2014 ) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο θ.α.» 

1.8. Σνπ Ν. 4354/2015 (ΦΔΚ 176/16-12-2015, Άξζξν 5) «Γηαρείξηζε ησλ κε εμππεξεηνύκελσλ δαλείσλ, 

κηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηεο ζπκθσλίαο δεκνζηνλνκηθώλ ζηόρσλ θαη 
δηαξζξσηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ »  

1.9. Σνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/8-8-2016) Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ 
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη 

 

Άρθρο 3ο 
πκβαηηθά ζηνηρεία 

 
Α) ην πκθσλεηηθό 

Β) ε Σερληθή Πεξηγξαθή 
Γ) ν Δλδεηθηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο 

Γ) ε πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ 

 
Άρθρο 4ο 

Σξόπνο αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο 
 

Η πξνκήζεηα ζα γίλεη κε ηε δηαδηθαζία ηεο απ’ επζείαο αλάζεζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 118 ηνπ Ν.4412/2016, 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 
  



Άρθρο 5ο 

ύκβαζε 
 

Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο, κεηά ηελ θαηά λόκν αλάζεζε απηήο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζέιζεη ζε 
νξηζκέλν ηόπν θαη ρξόλν, κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο από ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. ηελ πεξίπησζε όκσο απηή ν ρξόλνο παξάδνζεο, αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη από ηελ 

εκεξνκελία αλαγγειίαο ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο. Δθόζνλ ε ζύκβαζε ππνγξάθεηαη πξηλ από ηε ιήμε ηεο 
πξνζεζκίαο ησλ δέθα (10) εκεξώλ πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ, ν ρξόλνο παξάδνζεο ππνινγίδεηαη από ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο. 
 

Άρθρο 6ο 
Υξόλνο θαη ηόπνο παξάδνζεο 

 

Σν αιάηη έηνηκν πξνο ρξήζε, ζα παξαιεθζεί από ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή. Ο Γήκνο Μπηηιήλεο δελ 
είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνκεζεπηεί ην ζύλνιν ηεο πνζόηεηαο ηνπ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ. Η πξνκήζεηα 

ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο έσο ηηο 31/3/2023. Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο 
νθείιεη λα αληαπνθξηζεί ζην ζύλνιν ησλ πνζνηήησλ πνπ ζα ηνπ δεηεζνύλ. Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο 

ππνρξενύηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, άκεζα ιόγσ ηηο 

ηδηαηηεξόηεηαο ηνπ πιηθνύ. 
 

Ο ρξόλνο παξάδνζεο δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξνο ησλ 24 σξώλ από ηελ εθάζηνηε εηδνπνίεζε ηεο 
ππεξεζίαο. 

 
Άρθρο 7ο 

Υξνληθή δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο 

 
Σν ρξνληθό δηάζηεκα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο είλαη ελδεηθηηθά από ηελ αλάξηεζε ηεο ζύκβαζεο ζην ΚΗΜΓΗ 

θαη κέρξη ηελ 31ε Μαξηίνπ 2023 ή κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ, όρη όκσο πέξαλ ηεο 
31/12/2023. 

 

Η ζύκβαζε δύλαηαη λα ηξνπνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν.4412/16 όπσο απηό 
ηζρύεη. 

 
Άρθρο 8ο 

Παξαιαβή πιηθώλ 

 
Η παξαιαβή ησλ πιηθώλ ζα γίλεηαη από ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηώλ ηνπ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθώλ δηελεξγείηαη πνηνηηθόο θαη πνζνηηθόο έιεγρνο θαη θαιείηαη 
λα παξαζηεί, εθόζνλ ην επηζπκεί, ν πξνκεζεπηήο. Ο πνηνηηθόο έιεγρνο γίλεηαη κε καθξνζθνπηθή εμέηαζε. Μεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο κπνξεί α) λα παξαιάβεη ην πιηθό β) λα παξαιάβεη ην 
πιηθό κε παξαηεξήζεηο ιόγσ απνθιίζεσλ από ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζύκβαζεο γ) λα απνξξίςεη ην 

πιηθό. Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 208 ζρεηηθά κε ηελ παξαιαβή ησλ πιηθώλ όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 105 ηνπ Ν. 4782/2021 θαη 212 ζρεηηθά κε ηελ απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ-
αληηθαηάζηαζε ηνπ Ν. 4412/2016. 

 
Άρθρο 9ο 

Δγγπήζεηο 

 
Γελ απαηηείηαη εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο. 

 
 

Άρθρο 10ο 

Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ –Κπξώζεηο 
 

Ο Αλάδνρνο θεξύζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο από ηε ζύκβαζε θαη από θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από 
απηήλ, κε απόθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη θαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα 

ζην άξζξν 203 ηνπ Ν.4412/2016. ηνλ Αλάδνρν πνπ θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηελ παξνύζα ζύκβαζε, 



επηβάιινληαη, κε απόθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη θαηόπηλ ηήξεζεο ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη νη 

θπξώζεηο/απνθιεηζκόο   πνπ πξνβιέπνληαη ζην σο άλσ άξζξν 203 ηνπ Ν.4412/2016. 

 
Αλ ην ζπκβαηηθό πιηθό θνξησζεί - παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ θαη κέρξη 

ιήμεο ηνπ ρξόλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ Ν.4412/16, επηβάιιεηαη 
πξόζηηκν/ηόθνο θαη εηζπξάηηεηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 207 ηνπ Ν.4412/2016. 

 

 
Άρθρο 11ο 

Φόξνη, ηέιε, θξαηήζεηο, εμνθιεηηθόο ινγαξηαζκόο 
 

Ο αλάδνρνο επηβαξύλεηαη κε όινπο ηνπο θόξνπο, ηέιε θαη θξαηήζεηο, πνπ ηζρύνπλ θαηά ηελ εκέξα ππνγξαθήο 
ηεο ζύκβαζεο. Ο Φ.Π.Α. βαξύλεη ηνλ Γήκν. Ο εμνθιεηηθόο ινγαξηαζκόο εθδίδεηαη κεηά ηε δηελέξγεηα ηεο 

πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ πιηθνύ. 

 
 

Άρθρο 12ο 
Δπίιπζε δηαθνξώλ 

 

 
Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο, θάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθύςεη αλαθνξηθά κε ηελ εξκελεία, θαη/ή ην θύξνο 

θαη/ή  ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο, ή εμ αθνξκήο ηεο,  επηιύεηαη ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 
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