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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 37 /2019 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΛΥΤΟ ΑΛΑΤΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 

ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 2019-2020 

Προϋπολογισμός:   6.588,47 € 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ CPV: 34927100-2 

ΤΜΗΜΑ TEΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

 

  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Απευθείας ανάθεση προμήθειας: «Άπλυτο αλάτι αποχιονισμού οδών » 

 

Η παρούσα μελέτη, προϋπολογισμού 6.588,47  με Φ.Π.Α., αφορά την προμήθεια  αλατιού αποχιονισμού οδικών 

δικτύων, λευκού, άπλυτο  χύμα, σε ποσότητα εκατόν δέκα πέντε   (  115) τόνων, για τις ανάγκες αποχιονισμού 

του οδικού δικτύου του Δήμου Αμφιλοχίας. Το αλάτι θα μεταφέρεται σε χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος με δικά 

του μεταφορικά μέσα και  κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία. 

 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί τμηματικά μέχρι των ποσοτήτων οι οποίες θα κριθούν αναγκαίες για την 

κάλυψη των αναγκών που θα προκύψουν από τις καιρικές συνθήκες και όχι απαραίτητα στο σύνολο των 

ποσοτήτων της μελέτης. 

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έως την 31η Μαρτίου 2020. 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ο 

ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 6.588,47 €  (με Φ.Π.Α). Οι τιμές του προϋπολογισμού έχουν 

ληφθεί από τιμές αγοράς. Ο προϋπολογισμός της μελέτης θα βαρύνει τον κωδικό ΚΑ 70-6699.001 Προμήθεια 

αλατιού αποχιονισμού οδών που εκτείνεται στα έτη  2019 # 1.718,73 #  και πρόβλεψη για το έτος 2020 # 

4.869,74 #  , του προϋπολογισμού ετών 2019 και 2020 του Δήμου Αμφιλοχίας.  

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό. Τα είδη και οι ποσότητες που απαιτούνται είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές για την 

υπηρεσία. 

 

 
Αμφιλοχία, 6/12 /2019 

Συντάχθηκε Θεωρήθηκε 
Ο προϊστάμενος του τμήματος Ο Διευθυντής 

  
  

Μίλης Γρηγόριος  Δημήτριος Ζαμπάρας 
ΠΕ Χημικός Μηχανικός  ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

ΠΡΟΙΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΑΛΑΤΙ 

ΜΟΡΦΗ ΛΕΥΚΟΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ, ΑΟΣΜΟΙ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ NaCl % Κ.Β. ΕΠΙ ΞΗΡΟΥ NaCl > 99% 

ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ 1mm≤d≤5mm σε ποσοστό >70% 

  

 

 

 

 

 
Αμφιλοχία, 6/12/2019 

Συντάχθηκε Θεωρήθηκε 
Ο προϊστάμενος του τμήματος Ο Διευθυντής 

  
  

Γρηγόριος Μίλης  Δημήτριος Ζαμπάρας 
ΠΕ Χημικός Μηχανικός  ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ. 2019 2020 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 2019 2020 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 
ΑΛΑΤΙ ΑΠΛΥΤΟ 
ΧΥΜΑ ΤΟΝΟΣ 30 85 115 50,70 1521,00 4309,50 5.830,50 

  ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ           1.521,00 4.309,50 5.830,50 

  ΦΠΑ 13 %           197,73 560,24 757,97 

  ΣΥΝΟΛΟ           1.718,73 4.869,74 6.588,47 

 

 

 
Αμφιλοχία, 6/12/2019 

Συντάχθηκε Θεωρήθηκε 
Ο προϊστάμενος του τμήματος Ο Διευθυντής 

  
  

Γρηγόριος Μίλης  Δημήτριος Ζαμπάρας 
ΠΕ Χημικός Μηχανικός  ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός 
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ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσας 

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους σύμφωνα με τους οποίους θα 

εκτελεστεί η προμήθεια αλατιού αποχιονισμού οδικών δικτύων, λευκού, άπλυτο  χύμα, σε ποσότητα εκατόν 

δέκα πέντε   (  115) τόνων, για τις ανάγκες αποχιονισμού του οδικού δικτύου του Δήμου Αμφιλοχίας. Το αλάτι 

θα μεταφέρεται σε χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος με δικά του μεταφορικά μέσα και  κατόπιν συνεννόησης με 

την Υπηρεσία. 

 

 

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις  

Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας ακολουθούν τις διατάξεις των:  

 Του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

 Του Ν. 4605/2019  (Φ.Ε.Κ. 52/01-04-2019) . 

 Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 /Α/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης 

– Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

  Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.  

 Του N. 3861/ΦΕΚ 112 /Α/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 

και άλλες διατάξεις».  

 Του N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»  

 Του Π.Δ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-081-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

  Του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, 

εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 

στρατηγικής 2012-2015», άρθρο 26 : «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» 

  Του Ν.4152/13  (ΦΕΚ-107 /Α/9-5-13 Άρθρο 1 παρ. Η) – ΙΣΧΥΣ από 16-3-2013 «Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»  
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 Του Ν.4155/13 (ΦΕΚ 120A/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 

Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 

85/Α/7- 4-2014), και ισχύει  

 Του N.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α/07-04-2014) υποπαράγραφος ΣΤ.20 «Εφαρμογή ΕΣΗΔΗΣ»  

 Την Υπουργική Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/ΦΕΚ 1317 Β’/23-4-2012 «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό 

Δημόσιο Έγγραφο»,   

όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν κατά την δημοσίευση της διακήρυξης, καθώς και όλες οι συναφείς 

ερμηνευτικές εγκύκλιοι. 

Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση  με απόφαση Δημάρχου , µε 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής, για το 
σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, µε κατάθεση σφραγισμένων προσφορών σε έντυπο της Υπηρεσίας.  
 

 

Άρθρο 4o- Τιμή προσφοράς – Οικονομική Προσφορά 

Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά την παρούσα προμήθεια, 

θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή της 

προσφοράς του προμηθευτή  δεν θα μπορεί να αυξηθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης . Αντιθέτως υπάρχει η 

δυνατότητα για τιμολόγηση με χαμηλότερη τιμή  σε περίπτωση που ο ανάδοχος τιμολογεί ανάλογα με την 

ποσότητα που θα αγοραστεί τελικά. 

 

Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί σε κλειστό φάκελο που θα αναγράφει ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ :….. 

Η προσφορά να συνοδεύεται με τα παρακάτω: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται ότι:  

 έλαβαν γνώση των όρων των τευχών της μελέτης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και 
ανεπιφύλακτα  

 Τρόπος επικοινωνίας email η FAX  
2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ 

3. Ασφαλιστική Ενημερότητα ( για την επιχείρηση και το προσωπικό  πρώην ΙΚΑ και ΟΑΕΕ) 

4.Εγγραφή στο επιμελητήριο 

5. Εικόνα από το taxis για την επιχείρηση  

6.Ποινικό Μητρώο ( Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών 

(Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) 

 

Άρθρο 5ο - Σύμβαση  

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί 

τον ανάδοχο ή τους αναδόχους να προσέλθουν για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός πέντε (5) ημερών 

από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης . 

 Η σύμβαση θα ισχύσει από την υπογραφή της μέχρι 31/3/2020 ή/και µέχρι εξαντλήσεως του ποσού της. 

Μπορεί όµως να παραταθεί η χρονική της διάρκεια για όσο κρίνει αναγκαίο ή σκόπιμο ο ∆ήµος, ώστε να 

συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου. 

 

Άρθρο 6ο - Παραλαβή ειδών-Πληρωμή 
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Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνεται από τον εξουσιοδοτούμενο υπάλληλο και στην συνέχεια από την 

αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο 

τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας όπως αυτές περιγράφονται στη μελέτη του διαγωνισμού. 

Η πληρωμή θα γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της καλής εκτέλεσης της προμήθειας, με τη σύνταξη του 

σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και την προσκόμιση του τιμολογίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις 

του Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 7ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα 

διενέργειας του διαγωνισμού και καμιά αμφισβήτηση δεν είναι δυνατόν να προκύψει ή ενδεχόμενη απαίτηση 

του προμηθευτή για επί πλέον καταβολή αποζημιώσεως σ’ αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει 

το ∆ήµο Αμφιλοχίας. 

 

Άρθρο 8o- Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου 

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική 

σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και 

από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν. 

 

Άρθρο 9o: Χρόνοι και τόποι παράδοσης  

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά έπειτα  από την προφορική ή έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας, στην 

οποία θα αναφέρεται η αναγκαία ποσότητα και το είδος. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στο χώρο του 

αναδόχου με οχήματα  του Δήμου  τα οποία θα φορτώνονται από τον ανάδοχο. 

 Όλες οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές. Δηλαδή, καθώς οι παραγγελίες θα γίνονται 

ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Δήμου (καιρικές συνθήκες) , είναι πιθανό να μη χρειαστούν να 

παραδοθούν στο σύνολό τους οι εκτιμώμενες ως μέγιστες ποσότητες. Συνεπώς, σε περίπτωση μη προμήθειας 

του συνόλου ή ενός μέρους της αναγραφόμενης στη σύμβαση ποσότητας ενός είδους, εφόσον οι ανάγκες του 

Δήμου επιβάλλουν ότι δεν είναι απαραίτητη η λήψη όλης της αντίστοιχης εκτιμώμενης ως μέγιστης 

απαραίτητης ποσότητας, ο προμηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για αυτό. 

 

 

 

 

 
Αμφιλοχία, 6/12/2019 

Συντάχθηκε Θεωρήθηκε 
Ο προϊστάμενος του τμήματος Ο Διευθυντής 

  
  

Γρηγόριος Μίλης  Δημήτριος Ζαμπάρας 
ΠΕ Χημικός Μηχανικός  ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 37 /2019 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΛΥΤΟ ΑΛΑΤΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 

ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 2019-2020 

Προϋπολογισμός:   6.588,47 € 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ CPV: 34927100-2 

ΤΜΗΜΑ TEΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Της επιχείρησης ………………………………………….………………………….……..……………………..………………… µε έδρα στ..…  

………………………………………………………..……..……………………. οδός …………………………………....……………… αριθµ. ..…... 

Τ.Κ. …………………. Τηλ.: …………………….……….………… Κινητό………………..………...……..……. Fax: …………………….…..……….  

Αφού έλαβα γνώση των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας, υποβάλλω την παρούσα προσφορά: 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΤΟΝΟΣ) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Υ(ΤΟΝΟΣ) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(€/ΤΟΝΟΣ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

1 ΑΠΛΥΤΟ ΑΛΑΤΙ 115 50,70     

ΣΥΝΟΛΟ     

ΦΠΑ 13%     

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ     

 

 

∆ηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα τα ανωτέρω και αναλαµβάνω την εκτέλεση 
της εν λόγω προµήθειας µε το άνωθεν τιµολόγιο προσφοράς. 
 

 

 

 

 

 

 

Αμφιλοχία,                 /       / 2019 

Ο προσφέρων 

  

  


