ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Μελέτη 84 /2015
«Προμήθεια Σάκων Απορριμμάτων για τις
ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας & προμήθεια
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας και των
Δ/ΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νομικών
του
Προσώπων
Ν.Π.Δ.Δ.
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πολιτισμού Παιδείας Αθλητισμού και
Κοινωνικής Προστασίας,της Δημοτικής
Κοινωφελούς
Επιχείρησης
&
του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.
Προϋπολογισμός: 40.530.74€

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την Προμήθεια: Σάκων Απορριμμάτων για τις
ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας & προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις
ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας και των Νομικών του Προσώπων Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού
Παιδείας Αθλητισμού και Κοινωνικής Προστασίας, της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης & του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Η προμήθεια θα γίνει με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό και θα χρηματοδοτηθεί
όσον αφορά τον Δήμο Αιγιαλείας από Δημοτικούς πόρους, του Δημοτικού
Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016,και αντίστοιχα για τα Νομικά Πρόσωπα
από τους προϋπολογισμούς του έτους 2016 στους οποίους θα εγγραφούν και θα
δεσμευτούν οι πιστώσεις για τον σκοπό αυτό.

Ομάδα Α: την Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες του

Δήμου Αιγιαλείας και των Νομικών του Προσώπων Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Παιδείας
Αθλητισμού και Κοινωνικής Προστασίας, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης & του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για το οικονομικό έτος 2016.
Τα προμηθευόμενα είδη που αναφέρονται στην μελέτη θα πρέπει να είναι αρίστης
ποιότητας προκειμένου να μπορούν να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται οι χώροι με το
δυνατό καλύτερο τρόπο.

Ομάδα Β: την προμήθεια σάκων απορριμμάτων για το Δήμο Αιγιαλείας
προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των συνεργείων καθαριότητας. Οι τεχνικές
προδιαγραφές, το τιμολόγιο και το μέγεθος της προμήθειας περιγράφονται και
αναλύονται στα συμβατικά τεύχη της μελέτης.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Σάκοι απορριμμάτων LDPE χρώματος γκρι, με λογότυπο χρώματος μαύρου
Προμήθεια σάκων απορριμμάτων LDPE χρώματος γκρι, με λογότυπο χρώματος
μαύρου, διαστάσεων 100-80X50 και 80-60X40 με αναδιπλωμένες πλευρές ανά
χιλιόγραμμο βάρους.
Τ.Ε. (ευρώ)/1 kgr = 1,80 €
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Ποσότητες

Τα είδη θα παραδίδονται τμηματικά κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία.
Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου και την αρμόδια
επιτροπή των Νομικών Προσώπων η οποία θα ελέγχει αν τα προς παραλαβή είδη είναι τα
ενδεδειγμένα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
Ύστερα από έλεγχο που έγινε στις τιμές του ελεύθερου εμπορίου τοποθετήθηκαν οι τιμές
στον προϋπολογισμό.
Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 40.530.74
Ευρώ με ΦΠΑ 23% και θα βαρύνει τους κωδικούς
1) ΚΑ 20-6635 ποσού 14.833,80 € για την προμήθεια σάκων απορριμμάτων (του
Δήμου),
2)
3) ΚΑ 10-6635 ποσού 9.999.80€ με τίτλο «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και
καθαριότητας» του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016
του Δήμου Αιγιαλείας
4) ΚΑ 64.08.01 ποσού 4.998.99€ για την Κοινωφελή Επιχείρηση, & τον
5) KA 10-6634 ποσού 9.999.15€ για το Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Παιδείας Αθλητισμού με
τίτλο «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας» προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2016.
6) 4) ΚΑ 10-6634 ποσού 699.00€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Η αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών κάθε είδους παρουσιάζεται
συγκεντρωτικά στον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών.
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