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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθμ. 19/2017
τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμ. Απόφασης: 260/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Έγκριση δαπάνης,
τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων διακήρυξης
(συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού) και ψήφιση – διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ακατέργαστου
άλατος του Δήμου έτους 2017.
Στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Πεντέλης, σήμερα 19 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 08.30΄,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 19301/15-9-2017
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, Δημάρχου κ. Δημητρίου Στεργίου – Καψάλη, που επιδόθηκε νόμιμα με
αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010.
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν παρόντα επτά (7) συνολικά μέλη, εκ
των οποίων τα έξι (6) είναι τακτικά μέλη και ένα (1) είναι αναπληρωματικό μέλος, ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ :
1. Στεργίου – Καψάλης Δημήτριος, Δήμαρχος, Πρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ:
(Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
1. Μπούσουλα –Χάνου Αρχοντία, Τακτικό
Μέλος
2. Μητροπούλου Γεωργία, Τακτικό Μέλος
3. Κατοίκου Ευσταθία, Τακτικό Μέλος.

Τζουμάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος
Μιχαλέλης Δημήτριος, Τακτικό Μέλος
Αποστολόπουλος Θεόδωρος, Τακτικό Μέλος
Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης, Τακτικό Μέλος.
Κυβέλου Παναγιώτα, Τακτικό Μέλος
Βορέας Σεβαστός, Αναπληρωματικό Μέλος.
(Το αναπληρωματικό μέλος κ. Βορέας Σεβαστός αναπληρώνει το απόν τακτικό μέλος κ. Μπούσουλα –
Χάνου Αρχοντία).
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης, τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Κουτρελάκου Κωνσταντίνα.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν επίσης ο Νομικός Σύμβουλος του Δημάρχου Πεντέλης κ. Δημοσθένους Άγγελος , ο
Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Λειτουργιών Πόλης κ. Ξανθάκος Ιωάννης και η
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών κ. Μυλωνά Αναστασία.
ο

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 11 θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη των μελών την από 6-9-2017 εισήγηση που υπογράφεται από το Θεματικό Αντιδήμαρχο κ.
Παπακωνσταντίνου Δημοσθένη και έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης προμήθειας, τεχνικών προδιαγραφών, ψήφιση διάθεση πίστωσης, τρόπου εκτέλεσης &
καθορισμός όρων (Συνοπτικού μειοδοτικού Διαγωνισμού) για την προμήθεια ακατέργαστου άλατος του Δήμου
προϋπολογισμού έτους 2017.










Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του Ν.3463/2006.
Τις διατάξεις του Ν.3852/2010.
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016.
Το ΠΔ 80/2016.
Την υπ’ αρ. 260/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης προϋπολογισμού με ΑΔΑ 6ΛΦΕΩΞ3-ΞΘΔ.
Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΑΠ./104821/38144/16.12.2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί
«Επικύρωσης του προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2017».
Την με αρ. 35/2017 Τ.Υ. μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Το με αρ. πρωτ. 18428/2017 πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας με ΑΔΑΜ 17REQ001903445.
Η προμήθειας των υλικών της με αρ. 35/2017 Τ.Υ. μελέτης για την Κάλυψη αναγκών του Δήμου από τη Δ/νση
Πολιτικής Προστασίας.

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης με την οποία :
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Εγκρίνεται η υπ’ αριθ. 35/2017 Τ.Υ. μελέτη – τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας.
Εγκρίνεται η δαπάνη ύψους 59.718,40€ που προκαλείται από την ανάθεση της προμήθειας.
Εγκρίνεται η διάθεση της πίστωσης ποσού 24.800,00€.
Εγκρίνεται ο τρόπος εκτέλεσης συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός.
Καθορίζονται οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού ως συνημμένο σχέδιο.
Η επιτροπή διαγωνισμού είναι οι:
Α.
Επιτροπή διαγωνισμού α) ο ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ υπάλληλος ως πρόεδρος, με αναπληρωτή την
ΘΗΡΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ υπάλληλο β) ο υπάλληλος ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ως μέλος με αναπληρωτή την ΜΠΡΟΪΚΟΥ
ΚΩΝ/ΝΑ υπάλληλο και γ) η ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ υπάλληλος ως μέλος με αναπληρώτρια την
Χρυσάνθου Ιωάννα υπάλληλο ,
B. Η επιτροπή ενστάσεων έχει συγκροτηθεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και είναι οι
Επιτροπή ενστάσεων α) η ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ υπάλληλος ως πρόεδρος, με αναπληρωματικό μέλος την
ΚΙΚΕΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ υπάλληλο β) ο ΣΚΛΗΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ υπάλληλος ως μέλος με αναπληρωματικό μέλος την
ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ υπάλληλο και γ) η ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΖΩΗ υπάλληλος ως μέλος με αναπληρωματικό
μέλος τον ΛΕΟΝΤΑΡΗ ΚΩΝ/ΝΟ υπάλληλο.
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα ΑΜΑΡΥΣΙΑ (ημερήσια) θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ δώδεκα (12)
ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού και όλα τα τεύχη του διαγωνισμού στο site
του Δήμου www.penteli.gov.gr .

MEΛΕΤΗ 35/2017 Τ.Υ.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε μετά από το με αριθμ. πρωτ.: 17.503/22-08-17 έγγραφο του Προϊστάμενου
Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Δήμου Πεντέλης και αφορά την προμήθεια ακατέργαστου άλατος που θα καλύψει τις
ανάγκες του Δήμου Πεντέλης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από τυχόν χιονοπτώσεις-παγετό στο οδικό
δίκτυο αρμοδιότητας του Δήμου Πεντέλης.
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 Πεντέλης.
Το προμηθευόμενο ακατέργαστο αλάτι αποχιονισμού 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 Πεντέλης.
Το προϊόν θα πρέπει να είναι εξαιρετικής ποιότητας χωρίς προσμίξεις ξένων σωμάτων με τις εξής ειδικές
προδιαγραφές:
Α) Υψηλή περιεκτικότητα σε χλωριούχο νάτριο (NaCl>99% επί ξηρού δείγματος)
Β) Ειδική κοκκομετρία ( 1mm<d<5mm 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).
Το προμηθευόμενο αλάτι θα καλύψει τις ανάγκες του Δήμου Πεντέλης για τη χειμερινή περίοδο 2017-2018.
Σε περίπτωση μη προμήθειας (λόγω καιρικών συνθηκών) της αναγραφόμενης στη παρούσα μελέτη ποσότητας
ως τη λήξη της σύμβασης, ο προμηθευτής δεν δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για αυτό από το Δήμο Πεντέλης.
Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 59.718,40ευρώ, συμπ. 24 % Φ.Π.Α., και θα καλυφθεί
από πιστώσεις ιδίων πόρων.
Για την εκτέλεση της προμήθειας, έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση, στον προϋπολογισμό του Δήμου στον
Κ.Α. 70-6662.009 το ποσό για το οικονομικό έτος 2017 των 24.800,00€ και για το οικονομικό έτος 2018 το ποσό των
35.000,00€.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08.08.2016).
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ο
ΑΡΘΡΟ 1
Διατάξεις που ισχύουν
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08.08.2016) και του
Π.Δ. 3463/2006‘’Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας’’.
Ως αντικείμενο της παρούσας μελέτης ορίζεται η προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΑΛΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ».
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Το προμηθευόμενο ακατέργαστο αλάτι αποχιονισμού 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 Πεντέλης.
Το προϊόν θα πρέπει να είναι εξαιρετικής ποιότητας χωρίς προσμίξεις ξένων σωμάτων με τις εξής ειδικές
προδιαγραφές:
Α) Υψηλή περιεκτικότητα σε χλωριούχο νάτριο (NaCl>99% επί ξηρού δείγματος)
Β) Ειδική κοκκομετρία ( 1mm<d<5mm σε ποσοστό >80%).
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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).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α΄ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Οι τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού αφορούν την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ», σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή.
2. Οι αναφερόμενες τιμές επιβαρύνονται με τον Φ.Π.Α.
3. Ως προς τον τρόπο παραλαβής των προς προμήθεια υλικών, ισχύουν τα οριζόμενα υπό των
Συμβατικών Όρων και των όρων της Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.
Β΄ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ
Εις το παρόν έχουν ισχύ οι παρακάτω μονάδες και σύμβολα:
th =τόνοι
€ = ευρώ
Γ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
Προμήθεια ακατέργαστου άλατος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών και
τα υπόλοιπα τεύχη της μελέτης.
Μονάδα: 1 tn
Ενδεικτική τιμή μονάδας, χωρίς ΦΠΑ: εβδομήντα ευρώ (70,00ευρώ).

α/α

1

Είδος

Μονάδα
Μέτρησης

Ακατέργαστο αλάτι για τις
ανάγκες του Δήμου
Πεντέλης
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

Ενδεικτική
Ποσότητα

tn

688

Ενδεικτική
Τιμή (€)
χωρίς
Φ.Π.Α.
70,00

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

48.160,00
48.160,00
11.558,40
59.718,40

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, μετά από τη διαλογική συζήτηση, όπως αναλυτικά
καταγράφεται στο πρακτικό της συνεδρίασης, και αφού έλαβε υπόψη της :
 Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114).
 Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147).
 Το Π.Δ. 80/2016.
 Την υπ’ αριθ. 260/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης (ΑΔΑ 6ΛΦΕΩΞ3-ΞΘΔ) περί ψήφισης του
Προϋπολογισμού oικονομικού έτους 2017.
 Το υπ’ αριθ. πρωτ. 104821/38144/16-12-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί επικύρωσης
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
 Την υπ’ αριθμ. 50/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΜΦΣΩΞ3-9ΤΥ) περί ορισμού διατάκτη της
Οικονομικής Επιτροπής.
 Την υπ’ αριθ. 35/2017 Τ.Υ. Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου «Προμήθεια ακατέργαστου
άλατος για τις ανάγκες του Δήμου Πεντέλης», προϋπολογισμού δαπάνης 59.718,40 ευρώ με ΦΠΑ 24%, που
περιλαμβάνει Τεχνική Έκθεση, Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και Γενική – Ειδική Συγγραφή
Υποχρεώσεων.
 Το υπ’ αριθ. πρωτ. 18428/2017 πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 17REQ001903445).
 Την υπ’ αριθ. 51/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 67Υ7ΩΞ3-ΨΚΚ).
 Την υπ’ αριθ. 317/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΩΚΚΩΞ3-ΦΟΑ)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Την έγκριση της υπ’ αριθ. 35/2017 Τ.Υ. Μελέτης – Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών «Προμήθεια
ακατέργαστου άλατος για τις ανάγκες του Δήμου Πεντέλης» της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου,
προϋπολογισμού δαπάνης 59.718,40 ευρώ με ΦΠΑ.
2. Την έγκριση της δαπάνης που προκαλείται από την ανάθεση της προμήθειας, ύψους 59.718,40 €.
[3]

ΑΔΑ: Ω3ΥΚΩΞ3-ΑΝΦ

3. Την έγκριση της διάθεσης της πίστωσης ποσού 24.800,00€, σε βάρος του Κ.Α. 70-6662.009 του
προϋπολογισμού έτους 2017. Το υπόλοιπο ποσό, θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό έτους 2018.
4. Την έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό.
5. Η επιτροπή διαγωνισμού έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με την 51/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
(ΑΔΑ: 67Υ7ΩΞ3-ΨΚΚ) ως εξής:
α) ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, υπάλληλος, ως πρόεδρος, με αναπληρωτή την υπάλληλο ΘΗΡΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ β)
ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, υπάλληλος, ως μέλος, με αναπληρωτή την υπάλληλο ΜΠΡΟΪΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ και γ)
ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, υπάλληλος, ως μέλος, με αναπληρώτρια την υπάλληλο ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ.
6. Η επιτροπή ενστάσεων έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με την 317/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
(ΑΔΑ: 6ΩΚΚΩΞ3-ΦΟΑ) ως εξής :
α) ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ, υπάλληλος, ως πρόεδρος, με αναπληρωματικό μέλος την υπάλληλο ΚΙΚΕΡΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ β) ΣΚΛΗΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ, υπάλληλος, ως μέλος, με αναπληρωματικό μέλος την υπάλληλο
ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ και γ) ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΖΩΗ, υπάλληλος, ως μέλος με αναπληρωματικό μέλος
τον υπάλληλο ΛΕΟΝΤΑΡΗ ΚΩΝ/ΝΟ.
7. Την δημοσίευση της διακήρυξης στην εφημερίδα «ΑΜΑΡΥΣΙΑ» (ημερήσια), την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ
δώδεκα (12) ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού και την ανάρτηση όλων
των τευχών του διαγωνισμού στο site του Δήμου www.penteli.gov.gr .
8. Τον καθορισμό των όρων διακήρυξης του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, όπως επισυνάπτονται στην
παρούσα απόφαση ως αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 260/2017
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τα Μέλη
1. Τζουμάκας Κω/νος
2. Μιχαλέλης Δημήτριος
3. Αποστολόπουλος Θεόδωρος
4. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης
5. Κυβέλου Παναγιώτα
6. Βορέας Σεβαστός

Δημήτριος Στεργίου – Καψάλης

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά
Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Στεργίου – Καψάλης
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