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ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΑΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια  πλυμένου θαλασσινού 

αλατιού ( NACL>99%), χύμα και συσκευασμένο, άριστης ποιότητας εν όψει της 

χειμερινής περιόδου 2020-2021, για την ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και 

οχημάτων, κατόπιν συνεννόησης με τις Αρμόδιες Υπηρεσίες.  

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια έως τον Απρίλιο 2021 και η προμήθεια θα γίνεται 

τμηματικά ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες του Δήμου. Ο Δήμος δεν είναι 

υποχρεωμένος να εξαντλήσει το σύνολο των ποσοτήτων του παρόντος .Τυχόν 

αδιάθετο υπόλοιπο εντός του 2020 θα μεταφερθεί κατά προτεραιότητα στο έτος 

2021  

Η προμήθεια αλατιού εντάσσεται στις δράσεις που προγραμματίζονται για την 

αντιμετώπιση των χιονοπτώσεων καιτου παγετού στο οδικό δίκτυο ώστε να 

αποτραπεί η διακοπή της κυκλοφορίας τωνοχημάτων. Η προμήθεια αποσκοπεί 

στην ετοιμότητα του Δήμου και στην άμεσηεπέμβαση του, με ρίψη αλατιού στους 

χιονισμένους δρόμους, πλατείες και τις αυλέςτων σχολείων.  

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 4.999,18€ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).Κωδικός CPV: 34927100-2. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Tο αλάτι είναι το σύνηθες αντιπαγετικό υλικό, που χρησιμοποιείται στη χειμερινή 

συντήρηση των οδών. Χρησιμοποιείται προληπτικά, για την αποφυγή δημιουργίας 

στρώματος χιονιού ή πάγου στο οδόστρωμα, αλλά και για το λιώσιμο ήδη 

υπάρχοντος στρώματος χιονιού ή πάγου. Είναι αποτελεσματικό σε θερμοκρασίες 





μέχρι -5οC, ενώ με παρουσία ήλιου ή βαριάς κυκλοφορίας μπορεί να είναι 

αποτελεσματικό μέχρι και -10οC. 

Το αλάτι θα πρέπει να είναι εξαιρετικής ποιότητας χωρίς προσμίξεις ξένων 

σωμάτων και πρέπει να είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές : 

Είδος/Τύπος: Θαλασσινό ακατέργαστο λευκό αλάτι αποχιονισμού (NaCl) 

Περιεκτικότητα σε NaCl:> 99% επί ξηρού δείγματος 

Ποσοστό Υγρασίας: 2-4% κατά βάρος 

Φαινόμενο βάρος : 1,05εώς 1,20 τόνο/m³ 

Κοκκομετρία (1mm ≤ d ≤ 5mm σε ποσοστό >80%). 

Πρέπει να παραμένει όσο το δυνατόν στεγνότερο και αν αποθηκευτεί για πολύ 

χρόνο να μην εκτίθεται στον ήλιο, προκειμένου να περιορίζονται κατά το δυνατόν 

τα προβλήματα σβολιάσματος. Ενδείκνυται το ποσοστό υγρασίας του άλατος να 

μην υπερβαίνει το 3%. 

Το αλάτι που δεν πληροί τις παραπάνω απαιτούμενες προδιαγραφές έχει 

σημαντικά μειωμένη αποτελεσματικότητα και δημιουργεί πολλά προβλήματα, 

τόσο στο οδικό δίκτυο, όσο και στον χρησιμοποιούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό 

(βλάβες στους αλατοδιανομείς), ενώ απαιτείται και μεγαλύτερη ποσότητα για το 

ίδιο αποτέλεσμα. 

Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνεται από τα αρμόδιο εργαστήρια (Περιφέρειας – 

Χημείου Κράτους) μετά την αποστολή δειγμάτων. Τα έξοδα του ποιοτικού ελέγχου 

θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Τα δείγματα παίρνονται παρουσία του προμηθευτή 

ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του. 

Η προμήθεια των ποσοτήτων αλατιού με φόρτωση και μεταφορά από τον 

ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά, κατόπιν σχετικής εντολής – παραγγελίας από τον 

Δήμο. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
(ΕΥΡΩ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(ΕΥΡΩ) 

Προμήθεια και μεταφορά 
πλυμένου 
αλατιού ( NaCl> 99%), χύμα, 
άριστης 
ποιότητας 

τόνοι 40 55 2.200,00 

Προμήθεια και μεταφορά 
πλυμένου 
αλατιού ( NaCl> 99%), 

τεμ 964 1,9 1831,60 





τσουβαλάκια, 
άριστης ποιότητας 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 25 ΚΙΛΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ  4.031,60 

ΦΠΑ 24%  967,58 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  4.999,18 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Ο προμηθευτής με την κατάθεση της προσφοράς του θεωρείται ότι αποδέχεται 

όλους τους ειδικούς όρους και δεσμεύεται ότι: 

Η προμήθεια θα γίνει τμηματικά και σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες, μετά 

από εντολή του Δήμου, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στην 

αποθήκευση του. 

Ο χρόνος παράδοσης της 1ης παρτίδας δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος των 

τριών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος παράδοσης της κάθε 

παρτίδας στη συνέχεια,  θα είναι μικρότερος των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από 

την ώρα που δίνεται η τηλεφωνική εντολή της υπηρεσίας, οποιαδήποτε ημέρα και 

ώρα (συμπεριλαμβάνονται Σαββατοκύριακα και αργίες) και κάτω από 

οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. 

Στην τιμή που δίνεται στην οικονομική προσφορά περιλαμβάνεται, η δαπάνη για 

την μεταφορά του αλατιού σε οποιοδήποτε σημείο στα όρια του Δήμου Σιντικής 

που του υποδειχθεί από τον Δήμο και κάθε δαπάνη κίνησης και καλής λειτουργίας 

των οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών συντήρησης, επισκευής, 

προμήθειας ανταλλακτικών, καυσίμων, τα διόδια, οι αποδοχές του οδηγού, 

ασφάλιστρα, δώρα εορτών, υπερωρίες κάθε σχετικό έξοδο του οχήματος, όπως 

επίσης και η χρονοναύλωση (σημαία) που προβλέπεται από όλες τις ισχύουσες 

διατάξεις για συμβάσεις μίσθωσης οχημάτων ή συμβάσεις έργου για τη μεταφορά 

με κόμιστρο διάρκειας τριών (3) μηνών τουλάχιστον. 

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. 

 Κάθε δελτίο αποστολής θα συνοδεύεται από  ζυγολόγιο για την  εξακρίβωση της 

ποσότητας.  

Εντός τριών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης θα γνωστοποιήσει στην 

υπηρεσία ένα άτομο (καθώς και αναπληρωτή αυτού) που θα είναι υπεύθυνο για 





την μεταξύ των συμβαλλομένων επικοινωνία όσον αφορά την παραγγελία 

(τηλεφωνική εντολή της Υπηρεσίας) και παράδοση του αλατιού.  

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας θα είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση της υπηρεσία 

για να συντονιστούν οιεργασίες φόρτωσης – μεταφοράς και έγκαιρης παράδοσης. 

Σε περίπτωση που παρατηρηθεί επανειλημμένα αδυναμία επικοινωνίας και 

δυσλειτουργία στην εκτέλεση του έργου της προμήθειας καιμεταφοράς του 

αλατιού, η υπηρεσία μπορεί να προχωρήσει άμεσα στη λύση της παρούσας 

σύμβασης,χωρίς να έχει καμία οικονομική υποχρέωση και επιβάλλοντας στον 

προμηθευτή και τις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Σιδηρόκαστρο 9/12/2020 
 Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης                     Ο Συντάξας 
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