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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 

                                                                                                        ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ 
ΓΙΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΧΥΜΑ  

                                                    ΕΝΔ.ΠΡΟΥΠ. : 5.085,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% : 585,00€)     
   

                                                                           ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

      Για την αντιμετώπιση δυσμενών καιρικών συνθηκών και ακραίων καιρικών φαινομένων λόγω 
παγετού, και  την ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, κρίνεται αναγκαία η 
προμήθεια πλυμένου αλατιού (NACL >99%), χύμα, άριστης ποιότητας για ρίψη με αλατοδιανομέα 
στο οδικό δίκτυο, καθώς και σε επιλεγμένα σημεία εντός των ορίων του Δήμου (Εκκλησίες, 
σχολεία, Δημόσια κτίρια κ.λ.π.). 
     Το προς προμήθεια αλάτι θα πρέπει να έχει μορφή λευκών κρυστάλλων, να είναι υψηλής 
καθαρότητας, πρωτογενές, Ελληνικής προέλευσης και όχι εισαγωγής, να καλύπτει τις προδιαγραφές 
που αναφέρονται στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Άρθρο 38.1) για «Μαγειρικό ή Κοινό Αλάτι», να 
μην περιέχει αντισυσσωματικά ή βελτιωτικά ροής και να μην περιέχει γενετικά τροποποιημένους 
οργανισμούς, που να προκαλούν καταστροφή στο οδόστρωμα  ή σε μαρμάρινες επιφάνειες 
(π.χ.σκαλοπάτια εκκλησιών, σχολείων κ.λ.π.). 
      Συγκεκριμένα θα γίνει προμήθεια 100tn αλατιού για τις ανάγκες αποχιονισμού όπου αυτό 
απαιτείται.     

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ   ΠΟΣΟΤΗΤΑ      ΤΙΜΗ €   ΣΥΝΟΛΟ 

  1 Προμήθεια αλατιού χύμα τόνος 100 45,00 4.500,00 

 Φ.Π.Α 13 %     585,00 

 Γεν. σύνολο   5.085,00€ 

 

 Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν.4412/16(ΦΕΚ 147/Α/08.08.16  << Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ >>). 
  Ο προμηθευτής θα παραδώσει το προϊόν εντός 24 ωρών, από την παραγγελία ,   σε χώρο 
που θα του υποδείξει η Υπηρεσία Καθαριότητας ( σε αποθήκη , στο αμαξοστάσιο,  εντός του πρώην 
στρατοπέδου «Μεγ. Αλέξανδρος» ) και οφείλει να παραδώσει τα τιμολόγια τμηματικά στην Υπηρεσία 
Καθαριότητας, εντός της προθεσμίας που θα ορίζεται στη σύμβαση. 
 Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΧΥΜΑ» προβλέπεται στον 
προϋπολογισμό του έτους 2020, όπου υπάρχει η σχετική πίστωση στον ΚΑ 20.6495;;: με το ποσό 
των 5.085,00€.Η χρηματοδότηση θα γίνει από ανταποδοτικούς πόρους.  
  Η προμήθεια θα γίνεται τμηματικά και σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Στην τιμή 
προσφοράς συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα μεταφοράς των υλικών από τον τόπο αποστολής 
τους μέχρι την σημείο που θα υποδείξει η Υπηρεσία Καθαριότητας..  
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή καθυστερεί 
αναιτιολόγητα τις παραδόσεις των υλικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, τότε θα 
εφαρμοστούν οι διατάξεις περί έκπτωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Τμήμα : Καθαριότητας & Περιβάλλοντος 

Γραφείο : Καθαριότητας 

Πληροφορίες : Σαρακατσιάνου Γεωργία 
Διεύθυνση : Πατρ. Γρηγορίου  Ε’ 12, Τ.Κ. 56123  Αμπελόκηποι 

Tηλ.  : 2310-724.621   FAX: 2310-729.046 
E- mail  : g.sarakatsianou@ampelokipi-menemeni.gr 

Αμπελόκηποι : 02 .12 .2020 

Αριθ. Μελέτης :  88/2020 

Κ.Α.Ε                         : Π-1240-19 

Κ.Α                            :  20.6495: 

CPV                           : 14420000-1 
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Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και μέχρι την 31.12.2021 ή μέχρι  
εξαντλήσεως του ποσού ανά έτος. 
 

            ΘΕΩΡΗΣΗ                              ΣΥΝΤΑΞΗ 
                              ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                                                  ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
                    Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                                                   Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
                ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
          ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                         
 
 
 
                              ΦΩΤΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                                                                                    ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ 
               Π.Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / Α’                                                             Δ.Ε ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ/Α΄ 


