
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                                                                                                ΘΗΒΑ  17/10/2016
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                            
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ -
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
                

 ΜΕΛΕΤΗ     17 /2016

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   14.959,36 ΕΥΡΩ  (με Φ.Π.Α 24%.)

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
5. ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΘΗΒΑ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ        
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                               
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.959,36  ΕΥΡΩ ( ΜΕ Φ.Π.Α.)    

(CPV 34927100-2)

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ

Η  παρούσα  μελέτη,  προϋπολογισμού  14.959,36  €  με  Φ.Π.Α  αφορά  την
προμήθεια αλατιού, χρώματος λευκού, χύμα, (CPV34927100-2)  σε ποσότητα  208
τόνων, για τις ανάγκες αποχιονισμού οδικών δικτύων του Δήμου Θηβαίων καθώς και
για την ασφαλή κυκλοφορία πεζών εντός του αστικού ιστού, σε σχολικές μονάδες,
παιδικούς σταθμούς, εκκλησίες και πεζοδρόμια.
Οι ποσότητες αλατιού θα χρησιμοποιηθούν για την ομαλή κυκλοφορία οχημάτων στο
οδικό δίκτυο ευθύνης του Δήμου σε περιόδους χιονοπτώσεων ή παγετού.
Η παράδοση του αλατιού θα γίνει στο Δήμο σε σημεία που θα υποδειχθούν στον
προμηθευτή από την υπηρεσία.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των
14.959,36 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,. 
Για  το  σκοπό  αυτό  υπάρχει  εγγεγραμμένη  πίστωση  με  Κ.Α.  30.6699.04  στον
προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2016. 

              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                     Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
         ΘΗΒΑ, 17/10/2016                                                ΘΗΒΑ, 17/10/2016
 

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ  ΧΡΥΣΙΚΟΣ                               ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΥΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                            ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                               
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  14.959,36 ΕΥΡΩ (ΜΕ Φ.Π.Α.)    

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ
(ΕΥΡΩ)

ΣΥΝΟΛΟ
(ΕΥΡΩ)

ΑΛΑΤΙ 
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ,
ΛΕΥΚΟ, ΧΥΜΑ

ΤΟΝΟΙ 208 58  12.064

ΣΥΝΟΛΟ 12.064

ΦΠΑ 24 % 2.895,36

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

14.959,36

              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                     Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
         ΘΗΒΑ, 17/10/2016                                                ΘΗΒΑ, 17/102016
 

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ  ΧΡΥΣΙΚΟΣ                               ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΥΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                            ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                               
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ – 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  14.959,36  ΕΥΡΩ (ΜΕ Φ.Π.Α.)    
  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το  προς  προμήθεια  ακατέργαστο  αλάτι,  κατάλληλο  για  αποχιονισμούς  θα
πληροί τους όρους και τις απαιτήσεις των ισχυουσών νομοθετικών διατάξεων,
για  τη  διευκόλυνση  της  κυκλοφορίας  των  οχημάτων  και  την  αντιμετώπιση
εκτάκτων  αναγκών  από  τυχόν  χιονοπτώσεις-παγετούς  στο  οδικό  δίκτυο
αρμοδιότητας του Δήμου Θηβαίων.
1.  Το  προϊόν  θα  πρέπει  να  είναι  εξαιρετικής  ποιότητας  χωρίς  προσμίξεις
ξένων σωμάτων και πρέπει να
είναι  σύμφωνο  με  τις  προδιαγραφές  που  έχουν  καθοριστεί  από  το
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και συγκεκριμένα :
α. υψηλή περιεκτικότητα σε NaCl ( NaCl > 99% επί ξηρού δείγματος ) και
β. ειδική κοκκομετρία ( 1mm < d < 5 mm σε ποσοστό 80 % )
Ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  υποβάλλει  μαζί  με  την  προσφορά  του
πιστοποιητικό με όλα τα χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρούν οι πιο πάνω
προδιαγραφές του προϊόντος (οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, χρώμα, οσμή
κλπ, χημική ανάλυση, μέγεθος κόκκου).
2. Η μεταφορά θα γίνει με μεταφορικά μέσα και έξοδα του προμηθευτή.
3. Η παράδοση θα γίνει στο Δήμο Θηβαίων σε χώρους που θα υποδειχθούν
από την υπηρεσία.

              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                     Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
         ΘΗΒΑ, 17/10/2016                                                ΘΗΒΑ, 17/10/2016
 

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ  ΧΡΥΣΙΚΟΣ                               ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΥΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                            ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                               
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ – 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.959,36 ΕΥΡΩ (ΜΕ Φ.Π.Α.)    

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ
(ΕΥΡΩ)

ΣΥΝΟΛΟ
(ΕΥΡΩ)

ΑΛΑΤΙ 
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ,
ΛΕΥΚΟ, ΧΥΜΑ

ΤΟΝΟΙ 208

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                               
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ - 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
             
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.959,36   ΕΥΡΩ (ΜΕ Φ.Π.Α.)    

ΟΡΟΙ  ΤΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1.

        Η  διαδικασία  της  προμήθειας  διέπεται  από  τις  διατάξεις  της  με  αριθμ.
11389/8.3.1993 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ).

ΑΡΘΡΟ 2.

    Λόγω των απρόβλεπτων αναγκών οι οποίες καλύπτονται από τη συγκεκριμένη
προμήθεια,  η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα αυξομείωσης της ποσότητας με τους
ίδιους συμβατικούς όρους.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην απορροφήσει τμήμα ή ολόκληρη την ποσότητα
των (208) τόνων αλατιού, αν οι καιρικές συνθήκες δεν απαιτήσουν την κατανάλωση
του , αζημίως.

ΑΡΘΡΟ 3.
        Τα  υπό  προμήθεια  είδη  θα  πρέπει  να  ανταποκρίνονται  στις  τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 4.
        Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αποσταλεί προς έλεγχο το προσφερόμενο
είδος και στην περίπτωση αυτή η δαπάνη του παραπάνω ελέγχου θα βαρύνει  τον
προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 5.

        Η προμήθεια  του αλατιού θα γίνεται  ύστερα από έγγραφη ή τηλεφωνική
παραγγελία της αρμόδιας υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 6.
        Η προμήθεια του άλατος θα εκτελεστεί τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του
Δήμου  και  θα  συντάσσεται  και  θα  υπογράφεται  το  πρωτόκολλο  παραλαβής  της
προμήθειας, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή.
Κάθε τμηματική παράδοση του αλατιού θα γίνεται σε χώρο που θα υποδεικνύει η
υπηρεσία. 
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        Εάν παρατηρηθούν καθυστερήσεις στη προθεσμία παράδοσης και για κάθε
ημέρα  καθυστέρησης  θα  επιβληθεί  ποινική  ρήτρα  σύμφωνα  με  την  Αποφ.
11389/8/3/1993 του ΥΠ.ΕΣ.  Εάν και  οι  προθεσμίες  αυτές  παρέλθουν  άπρακτες  ο
ανάδοχος θα κηρυχτεί έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις της Αποφ. 11389/8/3/1993
του ΥΠ.ΕΣ. Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να προμηθεύσει τα υλικά ή
παρατηρούμενων  καθυστερήσεων  παραδόσεως  των  υλικών,  ο  Δήμος  έχει  το
δικαίωμα  να  διαλύσει  την  σύμβαση  και  να  κηρύξει  τον  προμηθευτή  έκπτωτο
σύμφωνα με  τις  ισχύουσες  διατάξεις,  επιβάλλοντας  στον προμηθευτή  τις  από τον
νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 7.
        Τον προμηθευτή βαρύνουν τα έξοδα δημοσίευσης και οι νόμιμες κρατήσεις.

              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                     Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
         ΘΗΒΑ, 17/10/2016                                                ΘΗΒΑ, 17/10/2016
 

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ  ΧΡΥΣΙΚΟΣ                               ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΥΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                            ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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