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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών  της προμήθειας  με τίτλο:  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ»
Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
3. Τις διατάξεις του άρθρου 199 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 

εδ.  2  άρθρου 209   του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) 
4. Τις διατάξεις του Ν.4555/18 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α » (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α΄/09.03.2021)

και
6. Την Τεχνική Έκθεση της Υπηρεσίας, προϋπολογισμού 16.800,00 € που συντάχθηκε για τον 

σκοπό αυτό
7. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωριστεί  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων με Α.Δ.Α.Μ. :  21REQ008845587 2021-07-01, ποσού 16.070,40 € σε 
βάρος του Κ.Α.: 30.6699.004 του τρέχοντος προϋπολογισμού και cpv: 14420000-1

8. Το γεγονός ότι για την υπό  διενέργεια δαπάνη έχει εκδοθεί το με Αρίθμ. Πρωτ. 125986/2-
12-2021  Τεκμηριωμένο Αίτημα για την έκδοση Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

9. Το γεγονός ότι για την υπό  διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με α.α. 944/2021 Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης και έχει καταχωριστεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου, η οποία 
αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια με Α.Δ.Α. : 97ΩΧΩΕΩ-ΠΗΣ για ποσό 16.070,40 € σε 
βάρος των ανωτέρω Κ.Α. του τρέχοντος προϋπολογισμού 

10. Την έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος, το οποίο έχει καταχωριστεί  στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με Α.Δ.Α.Μ. :  21REQ009663097 2021-12-03

11. Την αναγκαιότητα της προμήθειας  με τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Εγκρίνει τη διενέργεια της προμήθειας  με τίτλο:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ», προϋπολογιζόμενης  
αξίας 16.070,40 €  με Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, όπως 
περιγράφεται στην τεχνική έκθεση της υπηρεσίας και ειδικότερα:

α/α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€) ΣΥΝΟΛΟ

1 ΑΛΑΤΙ ΓΙΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΝΟΣ 162,00 80,00 12.960,00

ΣΥΝΟΛΟ 12.960,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ Φ.Π.Α. 24% 3.110,40

CPV: 14420000-1 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 16.070,40

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ - 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Πληρ.: Απόστολος Γκούνης
Ταχ. Δ/νση: Καπλάνη 7, Ιωάννινα τ.κ. 45444
Τηλ.: 26513 61385
FAX.: 26510 74441
e-mail : promithiesdi@gmail.com 
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Κ.Α.: 30.6699.004

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ

Β. Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές της προμήθειας  με τίτλο:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ», όπως 
περιγράφονται στην τεχνική έκθεση της υπηρεσίας, ως ακολούθως:

Τεχνικές Προδιαγραφές άλατος για αποχιονισμούς

Το προϊόν πρέπει να είναι εξαιρετικής ποιότητας, χωρίς προσμίξεις ξένων σωμάτων, να είναι 
σύμφωνο με τις προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και να έχει τις εξής ειδικές 
προδιαγραφές:

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

ΥΓΡΑΣΙΑ  % Κ.Β. 3,0 – 5,0

ΑΔΙΑΛΥΤΑ  %  Κ.Β  ΞΗΡΟΥ 0,100 – 0,300

Ca  %  Κ.Β  ΞΗΡΟΥ 0,150 – 0,250

Mg  %  Κ.Β  ΞΗΡΟΥ 0,150 – 0,200

SO4  %  Κ.Β  ΞΗΡΟΥ 0,500 – 0,900

NaCl  %  Κ.Β  ΞΗΡΟΥ 98,00 – 98,80

ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΟΚΚΩΝ

> 5 mm 40 – 60 %

1 mm – 5 mm 32 – 57 %

< 1 mm 1 – 8 %

1. Υψηλή περιεκτικότητα σε Nacl >99 % επί ξηρού δείγματος )
2. Ειδική κοκκομετρία 1mm <d<5mm σε ποσοστό >80%

Ειδικοί όροι-Υποχρεώσεις

Ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει μαζί με την προσφορά του πιστοποιητικό με όλα τα 
χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρούν τις πιο πάνω προδιαγραφές του προϊόντος (οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά, χρώμα, οσμή κλπ. χημική ανάλυση, μέγεθος κόκκου κλπ.).

Ο Προμηθευτής κατά την υπογραφή της σύμβασης θα ορίσει στην υπηρεσία ένα άτομο (καθώς και 
αναπληρωτή αυτού) που θα είναι υπεύθυνο για την μεταξύ των συμβαλλομένων επικοινωνία όσον 
αφορά την παραγγελία (εντολή της Υπηρεσίας) και παράδοση του αλατιού. Σε περίπτωση αλλαγής 
των υπευθύνων θα πρέπει άμεσα να ενημερώσει εγγράφως την Υπηρεσία. Ο υπεύθυνος 
επικοινωνίας θα είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση της υπηρεσίας για να συντονιστούν οι εργασίες 
φόρτωσης – μεταφοράς και έγκαιρης παράδοσης. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί επανειλημμένα 
αδυναμία επικοινωνίας και δυσλειτουργία στην εκτέλεση του έργου της προμήθειας και μεταφοράς 
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του αλατιού, η υπηρεσία μπορεί να προχωρήσει άμεσα στη λύση της παρούσας σύμβασης, χωρίς να 
έχει καμία οικονομική υποχρέωση και επιβάλλοντας στον προμηθευτή τις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Το 50% τουλάχιστον της ποσότητας της μελέτης θα πρέπει να είναι διαθέσιμο για παράδοση το 
αργότερο μία εβδομάδα μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Τα υλικά θα πρέπει να παραδίδονται στην Υπηρεσία, μετά από σχετικό αίτημα της που θα υποβάλει 
στον ανάδοχο έως και 12 ώρες νωρίτερα, με αποδεικτικό το έντυπο αποστολής τηλετυπου (ΦΑΧ), και 
ο ανάδοχος υποχρεούται να εξυπηρετήσει άμεσα την παραγγελία εντός του επόμενου 24ώρου.

Η παράδοση σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα πρέπει να γίνεται και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία 
εντός του επόμενου 24ώρου οποιαδήποτε ημέρα και ώρα (συμπεριλαμβάνονται Σαββατοκύριακα 
και αργίες) και κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.  
Ο όρος αυτός επιβάλλεται στη συμφωνία διότι οι ανάγκες της υπηρεσίας είναι απρόβλεπτες και 
εξαρτώνται από τα καιρικά φαινόμενα πέραν των προγραμματισμένων αναγκών.

Η παράδοση καθώς και η μεταφορά του προϊόντος θα γίνει από τον προμηθευτή με τα κατάλληλα 
μεταφορικά μέσα στο χρόνο και τον τόπο που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου 
σύμφωνα με τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν στο Δήμο και τις αντίστοιχες  
ανάγκες.  Η μεταφορά θα γίνει με μεταφορικά μέσα και έξοδα του προμηθευτή. Η μεταφορά του 
άλατος θα γίνεται με κατάλληλα φορτηγά που θα πρέπει να έχουν σχετικά καθαρό χώρο φόρτωσης 
(χωρίς κατάλοιπα από προηγούμενη μεταφορά) και να είναι καλυμμένα έτσι ώστε το αλάτι να μην 
βρέχεται και να μην απορροφά υγρασία. 

Τα υλικά θα παραλαμβάνονται σε μονάδες όπως στο τιμολόγιο της μελέτης, καθώς και από τα 
απαραίτητα παραστατικά που θα επιβεβαιώνουν τόσο την ποσότητα (ζυγολόγια, παραστατικά 
δελτίου αποστολής κλπ), την ποιότητα των υλικών σύμφωνα με τις πρότυπες προδιαγραφές με την 
προσκόμιση των απαραίτητων πιστοποιητικών προκειμένου να είναι δυνατή η ενσωμάτωσή τους 
στην παραγωγή της συγκεκριμένης εργασίας για την οποία προμηθεύονται τα υλικά. Η υπηρεσία 
διατηρεί το δικαίωμα να διεξάγει δοκιμές προκειμένου να διαπιστώσει ότι τα υλικά είναι σύμφωνα 
με την παρούσα μελέτη.

Η επιτροπή παραλαβής έχει το δικαίωμα να ελέγξει ποσοτικά κάθε ένα φορτηγό που μεταφέρει το 
αλάτι, πριν την απόθεση της, σε ζυγαριά που θα επιλέγει η υπηρεσία (τα έξοδα ποσοτικού ελέγχου 
βαρύνουν τον προμηθευτή). 

Κατά την παραλαβή θα πρέπει να συντάσσεται το απαιτούμενο πρωτόκολλο από την επιτροπή 
παρακολούθησης, καθώς και τα απαραίτητα παραστατικά αποθήκευσης στο Δήμο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ
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