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Προµήθεια και πενταετή συντήρηση, δυο (2)
απορριµµατοφόρων µε πλάκα συµπίεσης (τύπου
πρέσας), ενός (1) µηχανικού σαρώθρου
χωρητικότητας πέντε (5) κυβικών µέτρων (m3), και
δυο (2) ανατρεπόµενων φορτηγών µε υδραυλικό
γερανό και αρπαγή, µε απλή χρηµατοδοτική
µίσθωση (financial leasing), για πέντε (5) έτη µε
δικαίωµα αγοράς των ειδών.
Προϋπολογισµός: 1.011.675,00 ευρώ (µε ΦΠΑ)
Χρηµατοδότηση: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια και την πενταετή συντήρηση, δυο (2) απορριµµατοφόρων
µε πλάκα συµπίεσης (τύπου πρέσας), ενός (1) µηχανικού σαρώθρου χωρητικότητας πέντε (5) κυβικών
µέτρων (m3), και δυο (2) ανατρεπόµενων φορτηγών µε υδραυλικό γερανό και αρπαγή, µε απλή
χρηµατοδοτική µίσθωση (financial leasing), για πέντε (5) έτη µε δικαίωµα αγοράς των ειδών. Η µελέτη
συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της µε αριθµό 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους, τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995
«Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα, ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και τις σχετικές διατάξεις του Ν.
3463/2006 «Νέος ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
Τα προς προµήθεια αυτοκίνητα και το µηχάνηµα θα καλύψει τις ανάγκες της ∆/νσης
Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας του ∆ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ.
Η συνολική δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 822.500,00€ πλέον
Φ.Π.Α.23% (189.175,00€), σύνολο 1.011.675€, είναι εγγεγραµµένη στο προϋπολογισµό του έτους
2012 µε Κ.Α. Κ.Α 20-6243.001, Κ.Α 20-6244.001, Κ.Α 20-6244.004 και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους
πόρους.
Η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε ανοικτό δηµόσιο διεθνή
διαγωνισµό και µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά ανά οµάδα σύµφωνα µε την µε
αριθµό Π1/4707-13/01/2012 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης «Περί εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος
Προµηθειών έτους 2011» και τις σχετικές διατάξεις της µε αριθµό 11389/1993 απόφασης του Υπουργού
Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
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