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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 8/2020 

 
 

Τεχνική Έκθεση 
 

Η προμήθεια ειδών σακούλας απορριμμάτων με αριθμό CPV 19640000-4, για τις ανάγκες της Δ/νσης 
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δ. Χίου διεξάγεται για τα συγκεκριμένα είδη για την κάλυψη των 
άμεσων αναγκών που έχουν προκύψει στην Υπηρεσία από την αύξηση των σημείων που 
τοποθετήθηκαν κάδοι (μικρά καδάκια) για την αντιμετώπιση των αυξημένων απαιτήσεων λόγω 
της προσφυγικής κρίσης στο χώρο της ΒΙ.ΑΛ. και στον ευρύτερο χώρο της περιοχής της πόλης της 
Χίου.    

Οι σακούλες απορριμμάτων θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και ανθεκτικές για το σκοπό που 
προορίζονται.  

Τονίζεται ότι ο Δήμος Χίου διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει, εάν το επιθυμεί, δείγματα από τα 
παραπάνω είδη ώστε να ελέγχεται, τόσο η ποιότητα, όσο και αν πληρούνται οι απαιτούμενες 
προδιαγραφές, με χρέωση που θα βαρύνει τον ανάδοχο.  

Αναλυτικότερα οι τεχνικές προδιαγραφές για τα είδη σακούλας απορριμμάτων παρατίθενται στη 
παρούσα (8/2020) Τεχνική Έκθεση του Τμήματος Αποθήκης & Προμηθειών του Δ. Χίου. 

Η προμήθεια προβλέπεται να εκτελεσθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με την λήψη 
προσφορών και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 
τιμής για το σύνολο των ειδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 5.900,00 χωρίς να 
συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. και 6.903,00 € συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ 17% από 
πιστώσεις του ΚΑ Δαπανών 20-6635.001 του Δημ. Προϋπολογισμού 2020. 

Κατά το στάδιο της κατακύρωσης μπορεί να γίνει ανάθεση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή 
μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό έως 30%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του 
Ν.4412/2016 και μόνο αν υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις όπου θα καθορίζονται και στη 
σύμβαση. 
 

 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
05-06-2020 

Ο Προϊστάμενος 
 

 
Χαμέτης Ιωάννης Φαφαλιός Αδαμάντιος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
          ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                  
 
Αρ. Μελέτης 8/2020 
      

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ   Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ 
 

Τα υπό προμήθεια είδη για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου ΧΙΟΥ θα είναι 

εγχώριας ή κοινοτικής προέλευσης, αρίστης ποιότητας και με μεγάλη αντοχή. Τα υπό προμήθεια 

είδη δεν θα παρεκκλίνουν από τις ελάχιστες προδιαγραφές: 

 
1. ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 85Χ110 εκ. 

Σακούλα απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο (πλαστική) υψηλής αντοχής στη βάση του σάκου, 

βαρέως τύπου. Μη γυαλιστερές. Απαιτείται αντοχή στο σκίσιμο και να είναι ανθεκτικές στον 

εφελκυσμό. Η θερμοπλαστική συγκόλληση τους να είναι άριστη. Οι διαστάσεις, φάρδος – 

διάμετρος 85cm x 110 cm ύψος, χρωματισμό μαύρο. Η χρήση της θα είναι για εξωτερικά καδάκια 

(βαρελάκια ή τύπου ρομπότ) της Υπηρεσίας Καθαριότητας που είναι τοποθετημένα στους δρόμους 

της πόλης και της ευρύτερης περιοχής της ΒΙ.ΑΛ.   

2. ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 60Χ110 εκ. 

Σακούλα απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο (πλαστική) υψηλής αντοχής στη βάση του σάκου, 

βαρέως τύπου. Μη γυαλιστερές. Απαιτείται αντοχή στο σκίσιμο και να είναι ανθεκτικές στον 

εφελκυσμό. Η θερμοπλαστική συγκόλληση τους να είναι άριστη. Οι διαστάσεις, φάρδος – 

διάμετρος 60cm x 110cm ύψος, χρωματισμό μαύρο. Η χρήση της θα είναι για εξωτερικά καδάκια 

(βαρελάκια ή τύπου ρομπότ) της Υπηρεσίας Καθαριότητας που είναι τοποθετημένα στους δρόμους 

της πόλης. και της ευρύτερης περιοχής της ΒΙ.ΑΛ.   

 
Από τον οικονομικό φορέα θα κατατεθεί μαζί με την προσφορά του και ένα είδος σάκου δείγμα 
παραγωγής του εργοστασίου που αντιπροσωπεύει. (κατά προτίμηση το είδος α/α 1). 
 
Το δείγμα που θα καταθέσει θα αξιολογηθεί από την Υπηρεσία ως προς τα τεχνικά στοιχεία για να 
διαπιστωθεί η αντοχή του για τις εργασίες που προορίζεται. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 

ΟΜΑΔΑ Β ΕΙΔΩΝ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 
     

 

 

ΕΙΔΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

  
  Δ.Χίου  

  

1 ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 85x110εκ κιλά 4.000 1,18 4.720,00 

2 ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 60x110εκ κιλά  1.000  1,18 1.180,00 

 
    

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.900,00 

 

Φ.Π.Α. 17% 1003,00 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ B ΕΙΔΩΝ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 6.903,00 

 

Οι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έγινε στις τρέχουσες τιμές 
εμπορίου σε αντίστοιχο είδος.  
Η ενδεικτική συνολική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των έξι χιλιάδων εννιακοσίων 
τριών ευρώ (6.903,00€), συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
09-06-2020 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
05-06-2020 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
05-06-2020 

Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 
 

Γκανάπη Μαρία 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

 
 

Χαμέτης Ιωάννης  Φαφαλιός Αδαμάντιος 
 

 


