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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ    ΧΙΟΥ                                                                        

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

                                   

 

 

 

 

                                                             ΜΕΛΕΤΗ  

 

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

 

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  809,77 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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                                         ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

 

 Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια αναλωσίμων υλικών τα οποία 

χρησιμοποιούνται από το Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου για την εκτέλεση των 

απαραίτητων εργασιών που απορρέουν από τις αρμοδιότητες του. 

  Τα προς προμήθεια υλικά περιγράφονται αναλυτικά στη τεχνική περιγραφή 

που συνοδεύει την παρούσα μελέτη, αφορούν σε τροφή πουλιών, λάδια μίξης και 

λάδια αλυσίδας. 

 Για την εκτέλεση της προμήθειας υπάρχει πίστωση 809,77 σε βάρος του ΚΑ 

35-6699.001. 

 Ο προϋπολογισμός της προμήθειας των υλικών κατά τη μελέτη ανέρχεται στο 

ποσό των 809,77€ συμπεριλαμβανομένου του ανάλογου ΦΠΑ. 

 Η προμήθεια των υλικών θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο 

ανά ομάδα εφόσον τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις απαιτήσεις της μελέτης και 

πρόκειται να εκτελεστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

  

  
 

 

 

 

 

   ΧΙΟΣ       21- 09 -2020                                               ΧΙΟΣ         21 -09 -2020 

 

    Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                                                                     Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ  

                                                               ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ   

                                                                                          

 

 

ΛΑΓΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ                              ΓΚΙΟΥΒΕΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ      
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

                             

ΟΜΑΔΑ Α 

 

α/α Προϊόν Ποσότητα 

KG ή LT 

Τιμή 

μονάδος ανά 

κιλό ή λίτρο 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Ποσό € 

1 Τροφή συντήρησης σε μορφή 

κόκκων  για τα παγώνια που 

φιλοξενούνται εντός του 

Δημοτικού Κήπου. Η τροφή 

πρέπει να είναι πλήρης 

ισορροπημένη σε  όλα τα 

θρεπτικά στοιχεία, βιταμίνες 

και ιχνοστοιχεία. Να περιέχει 

κατ ελάχιστον καλαμπόκι, 

σιτάρι, σογιάλευρο, 

υποπροϊόντα αλευροποιίας, 

φωσφορικό διασβέστιο, 

μαρμαρόσκονη, αλάτι, 

προμιγμα βιταμινών και 

ιχνοστοιχείων, οξινιστή. . Η 

χημική της σύσταση να 

κυμαίνεται εντός του εύρος 

τιμών που ακολουθεί: Ολικές 

αζωτούχες ουσίες 16-22% - 

Λιπαρές ουσίες 3-6% - 

Ινώδεις ουσίες 3-5% - Τέφρα 

6-11% - Υγρασία 11-13%.  

90 κιλά 0,55 49,5 

   ΣΥΝΟΛΟ  49,5 

   Φ.Π.Α 9%  4,45 

                                                                                 

           ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 53,95 
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ΟΜΑΔΑ Β 

1 Λάδι δίχρονων κινητήρων. 

Μερικώς συνθετικό λάδι με 

ιδιότητες εκκίνηση και 

καθαρή, άκαπνη καύση ,με 

αναλογία μείξης 

1:50.Συσκευασία  5 λίτρων 

30 λίτρα 9,70 291,00 

2 Πλήρως συνθετικό λάδι για 

πολύωρη χρήση με ακραία 

καταπόνηση, εξαιρετικές 

λιπαντικές ιδιότητες καύσης 

χωρίς κατάλοιπα, 

βιοαποδομητικό, πολύ 

χαμηλή περιεκτικότητα σε 

θείο. Αναλογία μείξης 1:50. 
Συσκευασία  5 λίτρων  

10 λίτρα 18 180,00 

3 Λάδι αλυσίδας. Μερικώς 

συνθετικό λιπαντικό. Να 

εξασφαλίζει εξαιρετική 

προστασία από φθορά και 

ρητινοποιήση για μεγάλο 

χρονικό διάστημα. Να είναι 

ρευστό έως -25o C και 

παρασκευασμένο από νωπή 

λάδια υψηλής ποιότητας. 
Συσκευασία  5 λίτρων  

50 λίτρα 3,50 175,00 

                                                           ΣΥΝΟΛΟ 

 646,00 

                                                         Φ.Π.Α. 17% 

 109,82 

                                                 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 755,82 

 

 

 

ΧΙΟΣ              21-09-2020                                               ΧΙΟΣ           21-09-2020 

 

    Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                                                                     Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ  

                                                               ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ      

                                                                                           

 

 

 

                                  

ΛΑΓΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ                                     ΓΚΙΟΥΒΕΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ      
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Τα προς προμήθεια αναλώσιμα υλικά αφορούν: 

ΟΜΑΔΑ Α  

1. Τροφή συντήρησης σε μορφή κόκκων  για τα παγώνια που φιλοξενούνται 

εντός του Δημοτικού Κήπου. Η τροφή πρέπει να είναι πλήρης ισορροπημένη 

σε  όλα τα θρεπτικά στοιχεία, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. Να περιέχει κατ 

ελάχιστον καλαμπόκι, σιτάρι, σογιάλευρο, υποπροϊόντα αλευροποιίας, 

φωσφορικό διασβέστιο, μαρμαρόσκονη, αλάτι, προμιγμα βιταμινών και 

ιχνοστοιχείων, οξινιστή. . Η χημική της σύσταση να κυμαίνεται εντός του 

εύρος τιμών που ακολουθεί: Ολικές αζωτούχες ουσίες 16-22% - Λιπαρές 

ουσίες 3-6% - Ινώδεις ουσίες 3-5% - Τέφρα 6-11% - Υγρασία 11-13%. 

ΟΜΑΔΑ Β 

1. Λάδι δίχρονων κινητήρων. Μερικώς συνθετικό λάδι με ιδιότητες εκκίνηση και 

καθαρή, άκαπνη καύση ,με αναλογία μείξης 1:50. 

2. Πλήρως συνθετικό λάδι για πολύωρη χρήση με ακραία καταπόνηση, 

εξαιρετικές λιπαντικές ιδιότητες καύσης χωρίς κατάλοιπα, βιοαποδομητικό, 

πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο. Αναλογία μείξης 1:50   

3. Λάδι αλυσίδας. Μερικώς συνθετικό λιπαντικό. Να εξασφαλίζει εξαιρετική 

προστασία από φθορά και ρητινοποιήση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να 

είναι ρευστό έως -25
o 

C και παρασκευασμένο από νωπή λάδια υψηλής 

ποιότητας 

  Χιος      21-09 -2020                                         Χίος           21 - 09-2020 

 

    Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                                                                     Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ  

                                                                ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                      
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