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ΜΕΛΕΤΗ:
Προµήθεια ακατέργαστου άλατος αποχιονισµού για την
αντιµετώπιση προβληµάτων δηµοτικού οδικού δικτύου από
χιονόπτωση ή/και παγετό έτους 2017

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
3. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
& ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ
Ευαγγελιστρίας 21 & Ευριπίδου,185 32, Πειραιάς
Πληροφορίες : Κ. Πέρρου
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια ακατέργαστου άλατος αποχιονισµού για
την περίπτωση χιονόπτωσης ή/και παγετού στο δηµοτικό οδικό δίκτυο. Η χιονόπτωση
και ο παγετός σαν φαινόµενα εντάσσονται στην κατηγορία των φυσικών κινδύνων
που δύναται να προκαλέσουν εν γένει ζηµιές στις υποδοµές και την οικονοµία της
πόλης και ειδικά στην περιουσία, την υγεία ακόµη και τη ζωή των κατοίκων.
Ο τύπος του κλίµατος της χώρας µας σύµφωνα µε τους ερευνητές είναι «χερσαίου –
ελληνικού τύπου», που χαρακτηρίζεται κυρίως από α)σηµαντικές βροχοπτώσεις το
χειµώνα, β)περίοδο ξηρασίας, που γίνεται αρκετά αισθητή το καλοκαίρι, γ)χειµερινά
κύµατα ψύχους, µε βόρειους ανέµους κι αρκετές χιονοπτώσεις. Τα τελευταία χρόνια
έχουν παρατηρηθεί χιονοπτώσεις, που προκάλεσαν σοβαρά προβλήµατα στην
καθηµερινή ζωή, παρόλο που η εκδήλωση τέτοιων φαινόµενων στην πόλη του
Πειραιά διαρκεί συνήθως από µερικές ώρες µέχρι µερικές ηµέρες. Από τα παραπάνω
προκύπτει η ανάγκη βελτίωσης των µέτρων πρόληψης ώστε να µειωθούν οι
επιπτώσεις που προκύπτουν από τα φαινόµενα της χιονόπτωσης και του παγετού.
Ένα από τα µέτρα πρόληψης λοιπόν είναι και η προµήθεια ακατέργαστου άλατος
αποχιονισµού, το οποίο ρίπτεται από ειδικό όχηµα (αλατιέρα) µε την έναρξη της
χιονόπτωσης ώστε να διατηρείται το οδικό δίκτυο ‘ανοιχτό’ κι ασφαλές για την
κυκλοφορία των οχηµάτων. Επιχειρείται ρίψη άλατος ακόµη και µετά το πέρας της
χιονόπτωσης λόγω της ιδιότητας του άλατος να αποτρέπει την συµπύκνωση και κατά
συνέπεια τον παγετό. Για όλα τα παραπάνω ο ∆ήµος Πειραιά ζητά από τον ανάδοχο
την προµήθεια ακατέργαστου άλατος αποχιονισµού µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ακατέργαστο αλάτι – Παραδοτέο : Αλάτι θαλασσινό ακατέργαστο
Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά :
Χρώµα : Λευκό
Οσµή : Άοσµο
Γεύση : Αλµυρή
Χηµική Ανάλυση :
Χλωριούχο νάτριο (NaCl) επί ξηρού : >99,00%
Υγρασία : <3,00%
Αδιάλυτα : <0,20%
Ασβέστια (Ca 2+) : <0,15%
Μαγνήσια (Mg2+) : <0,10%
Θειϊκά (SO42-) : <0,59%
Βαρέα Μέταλλα (εκπ. σε Pb) : <10ppm
Μέγεθος κόκκου :
>5,00mm : <15%
5,00mm – 1,00mm : >80%
<1,00mm : <5%
Συσκευασία :
Σε σακούλα των 25 κιλών
Ποσότητα :
Όπως αυτή εµφανίζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό.
Εκτιµώµενος χρόνος παράδοσης:
ΑΜΕΣΟΣ [εντός 10 ηµερών] από την ηµεροµηνία υπογραφής της
σύµβασης.
Το κόστος της δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης συνολικού ποσού 3.120,00 €
πλέον Φ.Π.Α. 24% θα βαρύνει τον οικείο Κ.Α. 00.6493.03 του προϋπολογισµού του
∆ήµου για το οικονοµικό έτος 2017.
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΡΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Θ. ΑΡΓΟΥ∆ΕΛΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΜ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ

Μ. ΚΑΡΡΑ

ΑΝ. ΜΗΛΙΑΣ
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2. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1.

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ
ΠΟΣΟΣΤΗΤΑ

Τόνος

26

Ακατέργαστο αλάτι
αποχιονισµού

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
120,00€
Σύνολο
καθαρής αξίας:
Φ.Π.Α. 24%:
Γενικό Σύνολο:

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
3.120,00€
3.120,00€
748,80€
3.868,80

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6493.03 του Προϋπολογισµού του ∆ήµου για το
οικονοµικό έτος 2017.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΡΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Θ. ΑΡΓΟΥ∆ΕΛΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΜ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ

Μ. ΚΑΡΡΑ

ΑΝ. ΜΗΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
& ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ
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3. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στην σύναψη σύµβασης εκτέλεσης
προµήθειας µε διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµικής άποψης προσφορά, µόνο βάσει τιµής για την προµήθεια
ακατέργαστου άλατος αποχιονισµού για την αντιµετώπιση προβληµάτων δηµοτικού
οδικού δικτύου από χιονόπτωση ή/και παγετό.
Ο προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 3.120,00 € πλέον Φ.Π.Α.
24% και βαρύνει τον οικείο Κ.Α. 00.6493.03 του προϋπολογισµού για το οικονοµικό
έτος 2017.
Άρθρο 2ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις :
•

Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) ‘∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών(προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)’.

•

Του Ν. 3463/2006 αρθρ. 103 παρ. 2γ «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων».

•

Του Ν. 3852/2010 άρθρο 72 παρ. 1δ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».

•

Του Π.∆.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

•

Οι διατάξεις του άρθρου 1 «Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων
αντιγράφων εγγράφων», του κεφαλαίου Α’ «Μείωση διοικητικών Βαρών
Απλουστεύσεις ∆ιαδικασιών», του Ν.4250/2014(ΦΕΚ Α’/74).

•

Ο Ν.4270/2014 Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δηµόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις (ΦΕΚ 143Α/28-06-2014).

•

Ο Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248Α/07-11-2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου
Προστιθέµενης Αξίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .

•

Ο Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραµµα ∆ιαύγεια’ και άλλες
διατάξεις».

•

Οι εκδοθείσες σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων λοιπών (πλην των ήδη
αναφεροµένων) κανονιστικών διατάξεων, καθώς και άλλες διατάξεις που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της
παρούσας σύµβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµου, Π.∆., Υπουργικής
Απόφασης κ.λπ.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας
σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Άρθρο 3ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συµβατικά στοιχεία της προµήθειας κατά σειρά ισχύος είναι:
1. Η προφορά του αναδόχου.
2. Η τεχνική περιγραφή/ προδιαγραφές.
3. Ο προϋπολογισµός της µελέτης.
4. Τιµολόγιο.
5. Η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων.
Άρθρο 4ο : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσκοµίσουν ασφαλιστική ενηµερότητα,
φορολογική ενηµερότητα, αντίγραφο ποινικού µητρώου (έκδοση τουλάχιστον του
τελευταίου τριµήνου), νοµιµοποιητικά έγγραφα για την εταιρεία που εκπροσωπούν
και πιστοποιητικό Επιµελητηρίου από το οποίο θα πρέπει να προκύπτει ότι εκτελούν
παρόµοιες προµήθειες.

Την ηµέρα της ανάθεσης οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται να προσκοµίσουν µε την
προσφορά τους δείγµατα είδους που θα είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές
της µελέτης.
Άρθρο 5ο : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η προµήθεια θα εκτελεστεί µε απ’ ευθείας ανάθεση σύµφωνα µε το αρθ.118 του
Ν.4412/2016. Η κατακύρωση γίνεται στον συµµετέχοντα του οποίου η προσφορά
είναι αποδεκτή µε βάση τους καθοριζόµενους όρους στην Τεχνική Περιγραφή και
προσφέρει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής.
Ο ανάδοχος, στον οποίο κατακυρώνεται η προµήθεια υποχρεούται να προσέλθει
εντός του προβλεπόµενου χρόνου για να υπογράψει τη σύµβαση (αρθ.105 του
Ν.4412/2016).
Άρθρο 6ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η υπό παραλαβή προµήθεια πρέπει να έχει περατωθεί εντός δέκα (10) ηµερών από
την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης.
Το προς προµήθεια είδος θα παραδοθεί συνολικά ανάλογα µε τις εντολές της
Υπηρεσίας σε αποθηκευτικό χώρο του ∆ήµου Πειραιά που θα ορίσει η Υπηρεσία. Η
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί από την
αρµόδια επιτροπή του ∆ήµου η οποία ορίζεται βάσει του άρθ.221 Ν.4412/2016. Η
αρµόδια επιτροπή θα συντάξει το Πρωτόκολλο Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής.
Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα
παράτασης, ή έχει λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος χωρίς να παραδοθεί
το υλικό, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος (αρθ.206 του Ν.4412/2016).
Άρθρο 7 ο : ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ & ΖΗΜΙΕΣ
Η δαπάνη φόρτωσης και µεταφοράς του προς προµήθεια είδους στον τόπο
παράδοσης βαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος ευθύνεται επίσης για την ασφάλισή του
έναντι κάθε κινδύνου, µέχρι τον χρόνο της παράδοσης.
Ο ανάδοχος της προµήθειας που εκτελείται µέσα σε ασφαλιστικές περιοχές ΙΚΑ,
υποχρεούται ν’ ασφαλίζει σ’ αυτό όλο το προσωπικό που απασχολεί. Η δαπάνη για
όλα τα ασφάλιστρα τα οποία πρέπει να καταβάλει ο ανάδοχος δηλαδή εργοδοτική
εισφορά και εισφορά ασφαλισµένου βαρύνουν τον ανάδοχο. Σε καµία περίπτωση δεν
µπορεί να επιβαρυνθεί ο εργοδότης µε αποζηµίωση ατυχηµάτων του προσωπικού του

ανάδοχου και των µεταφορικών του µέσων σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του
∆ηµοσίου, ∆ήµων, Κοινοτήτων και γενικά κάθε µορφής κοινωφελή έργα.
Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις και ευθύνες που απορρέουν από τις
κείµενες διατάξεις λαµβάνει µέτρα για την πρόληψη ατυχηµάτων προς το προσωπικό
που χρησιµοποιείται και προς κάθε τρίτο, καθώς και για παροχή πρώτων βοηθειών. Ο
ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα προφύλαξης των υλικών που
χρησιµοποιούνται, των µηχανηµάτων, των µεταφορικών µέσων ως και ασφαλείας του
εν γένει εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και παντός τρίτου και
µάλιστα σύµφωνα µε τις οδηγίες της επιβλεπούσης υπηρεσίας, τους ισχύοντες νόµους
και διατάξεις. Σε περίπτωση µη τηρήσεως των ανωτέρω, ο ανάδοχος θα φέρει
ακέραια την ευθύνη.
Άρθρο 8ο : ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ & ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι τον βαρύνουν όλοι ανεξαιρέτως οι φόροι,
τέλη και κρατήσεις που ισχύουν βάσει των κείµενων νόµων κατά την ηµέρα
διενέργειας της απ’ ευθείας ανάθεσης.
Οι υποχρεωτικές κρατήσεις είναι:
1. Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων : 0,06%
2. Φ.Ε. 4% επί της καθαρής αξίας (προ Φ.Π.Α.)
3. Ασφαλιστικές εισφορές
4. Α.Ε.Π..Π. 0,06%
Άρθρο 9ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο
όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση ∆.Σ., ύστερα
από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.
i) Στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105.
ii) Σε περίπτωση δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, εφόσον δε φόρτωσε,
παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή
συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που
δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στα άρθρα 203 και 206 του
Ν.4412/2016.

Άρθρο 10ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει συνολικά µε την προσκόµιση των νόµιµων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου
200 παρ.5, Ν. 4412/2016.
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ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 07/11/2017

«Προµήθεια ακατέργαστου άλατος
αποχιονισµού έτους 2017»
Προϋπολογισµού : 3.120,00€
Πλέον : Φ.Π.Α. 24%
Κ.Α. 00.6493.03
CPV: 34927100-2

4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Γενικά:
Οι τιµές του τιµολογίου αναφέρονται σε προµήθεια ακατέργαστου άλατος
αποχιονισµού ανά τόνο, χωρίς Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στον ενδεικτικό
προϋπολογισµό και στην τεχνική έκθεση και ο ανάδοχος δε δικαιούται καµία
αναπροσαρµογή της τιµής µονάδος ή οποιασδήποτε άλλης αποζηµίωσης για την
προµήθεια αυτή σύµφωνα µε τους όρους της µελέτης. Στην ανωτέρω τιµή
περιλαµβάνεται και το σύνολο των άµεσων και έµµεσων γενικών κι ειδικών
υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών του αναδόχου για την παροχή
προµήθειας.
Άρθρο 1:
Περιγραφή:
Ακατέργαστο αλάτι αποχιονισµού
Τιµή µονάδας:
120,00€ ο τόνος
Ολογράφως : Εκατόν είκοσι ευρώ ο τόνος
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