
Πτολεμαΐδα  17  Μάιος  2021   

Ταχ. Δ/νση              : 1 χλμ. Πτολ/δας - Κοζάνης Πρώην ΑΕΒΑΛ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΪΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Ταχ. Κωδ.               : 502 00

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
  
Η τεχνική περιγραφή αφορά  την προμήθεια εργαλείων σάρωσης (σκούπες-φαράσια)  για τις ανάγκες 
της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Εορδαίας για το έτος 2021. Η προμήθεια αφορά εργαλεία 
σάρωσης χειρός (σκούπες , φαράσια ) τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από το προσωπικό της 
υπηρεσίας καθαριότητας για τον καθαρισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων του  Δήμου και 
τα οποία θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις παρακάτω προδιαγραφές. 
  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 1. Σκούπα χειρος  
Σκούπα δαπέδου ίσια  μέτριας  σκληρότητας  με μη  ξακρισμένες άκρες  υψηλής ανθεκτικότητας  και 
αντοχής  για εξωτερικούς χώρους  με μακρύ πέλος  και  καρφωτό σταθερό ξύλινο κοντάρι υψηλής 
αντοχής , ύψους περίπου 1,30 μ.  
 
     
 
 
 
 
 
Ενδεικτικό σχήμα  1 
 
2. Μεγάλο Φαράσι πλαστικό με κοντάρι 
  Ορθοστατικό πλαστικό φαράσι  για την σάρωση των φύλλων καθώς και των οδικών απορριμμάτων  
με τα εξής ακόλουθα  χαρακτηριστικά: 
1.  Πλαστικό πολυαιθυλένιο με ενισχύσεις (νεύρα) σε ολες τις πλευρές. 
2. Διαστάσεις.   
- Ύψος περίπου 25 cm (με απόκλιση 10%) 
- πλάτος στομίου 25 cm (με απόκλιση 10%) 
- Μήκος 32 cm (με απόκλιση 10%)  
3. Το κοντάρι απο ενισχυμένο ξύλο  εδραζόμενο επι της οπής και συγκρατούμενο με βίδες  επι του 
κυρίως σώματος. 
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Προθεσμία παράδοσης  όλων των ειδών σε 5 ημέρες από την υπογραφή  της σύμβασης  





Προθεσμία παράδοσης  όλων των ειδών σε 5 ημέρες από την υπογραφή  της σύμβασης  
 
Οι κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή είναι οι εξής: 
-0,07% επί της συνολικής αξίας προ ΦΠΑ Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων 
- Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,07% Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
- Υπέρ ΟΓΑ 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήμου 
- 0,06% επί της συνολικής αξίας προ φόρων και κρατήσεων Υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 
- Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,06% Υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 
- Υπέρ ΟΓΑ 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήμου 
 Ο προϋπολογισμός της δαπάνης για την εκτέλεση των παρακάτω προμηθειών ανέρχεται περίπου στο 
ποσό των  534,94€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και λοιπών φόρων και προέρχεται από ιδίους 
πόρους  του Δήμου. 
 Η παραπάνω δαπάνη είναι εγγεγραμένη στον προυπολογισμού οικονομικού έτους 2021 με πίστωση  
534,94€   
   
Ισχύουσες διατάξεις 
 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 με τις τροποποιήσεις του. 
της παρ 3 της εγκυκλίου 30/2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης  
 Ειδικοί όροι 
Οι προμηθευτές υποχρεούνται να εκτελέσουν και να παραδώσουν επακριβώς τα είδη που 
αναφέρονται στην προσφορά που έχουν υποβάλλει βάσει της παρούσας μελέτης  (ενδεικτικό 
προϋπολογισμό και τεχνική περιγραφή). 
Εάν κάποιο είδος κατά το χρόνο παράδοσης είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στις 
προδιαγραφές δεν θα παραλαμβάνεται από την Επιτροπή Παραλαβής και θα επιστρέφεται στον 
προμηθευτή για αντικατάσταση, σε περίπτωση δε που ο προμηθευτής αρνηθεί να αντικαταστήσει το 
ελαττωματικό ή ακατάλληλο είδος ο Δήμος μας, θα προβεί σε όλες από το νόμο προβλεπόμενες 
ενέργειες. 
Τα τιμολόγια θα εκδίδονται μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου και το κόστος 
θα καταβάλλεται με την συμπλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, από πλευράς του Δήμου 
σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016. 
  
Η σύναψη σύμβασης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από την απευθείας ανάθεση και με 
κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.  
Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει προσφορά  για όλα ή για ένα μόνο τμήμα της 
προσφοράς. 

 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 





Πτολεμαΐδα  Μάιος  2021   

Ταχ. Δ/νση              : 25ης Μαρτίου 15 - Πτολεμαίδα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΑΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Σκούπα χειρος  ίσια με κονταρι ξύλινο   (τεμ) 50 5,50 275,00

2 Μεγάλο Φαράσι πλαστικό με κοντάρι   (τεμ) 20    7,82 156,40

431,40

103,54

534,94

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

Ταχ. Κωδ.               : 502 00

ΣΥΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΪΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ




