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ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
Θέμα: Έγκριση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΓΕΤΟ»
ΑΠΟΦΑΣΗ

1/2017

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010,
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016,
3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13
του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1
του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016,
4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007,
5) Τις διατάξεις του άρθρου 158 (παρ. 4, στοιχείο β΄ και παρ. 7) του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.) και την
εγκύκλιο 2/2007 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.,
6) Την κατεπείγουσα ανάγκη που προέκυψε για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ
ΠΑΓΕΤΟ», καθώς έχει εκδοθεί Δελτίο Έκτακτων Καιρικών φαινομένων με προβλέψεις
χιονοπτώσεων και εκτεταμένου παγετού που θα επικρατήσουν από 6/1/2017 στην περιοχή
του Δ. Αγιάς,
7) Την υποβληθείσα προσφορά,
ΑΠ Ο Φ ΑΣ Ι ΖΟ Υ Μ Ε
Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΓΕΤΟ»,
εκτιμώμενης αξίας 663,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της προμήθειας με τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΓΕΤΟ», ως ακολούθως:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι ποσότητες αλατιού θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια των δυσμενών καιρικών συνθηκών που
αναμένεται να επικρατήσουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα (χιονοπτώσεις – παγετός) με
σκοπό την ασφαλή κυκλοφορία των πεζών εντός του αστικού ιστού των οικισμών του Δήμου, σε
σχολικές μονάδες, παιδικούς σταθμούς, εκκλησίες και πεζοδρόμια και σε επιλεγμένα τμήματα του
οδικού δικτύου που θα καταστούν ιδιαιτέρως επικίνδυνα για πρόκληση ατυχημάτων λόγω παγετού.
Η παράδοση- παραλαβή του αλατιού θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δήμου.
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Το υπό προμήθεια είδος είναι ακατέργαστο χονδρό αλάτι, κατάλληλο για εκχιονισμούς, σύμφωνα με
τις προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και συγκεκριμένα :
α. με υψηλή περιεκτικότητα σε NaCl ( NaCl > 99% επί ξηρού δείγματος ) και
β. με ειδική κοκκομετρία ( 1mm < d < 5 mm σε ποσοστό 80 % ).
Το αλάτι θα είναι συσκευασμένο σε σακιά πολυεθυλενίου των τριάντα κιλών (30 kg).
Προϋπολογιστικός Πίνακας

1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μον.
Μέτρ.

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝ.

Αλάτι για τον παγετό

tn

5,10

130,00

ΔΑΠΑΝΗ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΔΑΠΑΝΗ

663,00
663,00
159,12
822,12

Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΓΕΤΟ», στον Μήνια
ο

Απόστολο του Ιωάννη, με έδρα στο 7 χλμ. Λάρισας-Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ: 010080003, ΔΟΥ: Β’
Λάρισας (τηλ.:2410541017, fax: 2410541475), έναντι του ποσού των εξακοσίων εξήντα τριών ευρώ
(€663,00), χωρίς Φ.Π.Α.
Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον
προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους.
Ε. Ως χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται το διάστημα των 2 ημερών από την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης.
ΣΤ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την
υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.
Ζ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση της προμήθειας των προς ανάθεση ειδών.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

