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ΤΕΧΝΙΚΗ
Έγγραφο Δήμου-Φορέα:
Έργο:
Κωδ. Προϋπ/σμού:

ΕΚΘΕΣΗ

Προμήθεια οικοδομικών υλικών
6662.0001

Περιγραφή:
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια:
Οικοδομικών υλικών, που απαιτούνται για την συντήρηση των δημοτικών υποδομών,
κτιριακών και οδοποιίας. Η παρασκευή του σκυροδέματος, των κονιαμάτων και τοποθέτηση
των υλικών που περιγράφονται στην παρούσα μελέτη θα γίνει από το εργατοτεχνικό
προσωπικό του Δήμου, ο οποίος θα διαθέσει και τα απαιτούμενα μηχανήματα, που έχει στην
κατοχή του, με τους χειριστές αυτών.
Τα οικοδομικά υλικά θα παραγγέλνονται τμηματικά στον προμηθευτή δύο εργάσιμες ημέρες
πριν από την εκτέλεση της προμήθειας o oποίος θα υποχρεούται στην έγκαιρη παράδοση
των υλικών.
Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές υποχρεούται καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης
την παράδοση επί τόπου στις αποθήκες του Δήμου που βρίσκονται στις έδρες των
Δημοτικών Ενοτήτων (Χερσονήσου, Μαλίων, Επισκοπής, Γουβών) ή σε άλλα σημεία που θα
υποδειχθούν από το Δήμο συνολικά 30 δρομολογίων (για το σύνολο της προμήθειας) με
ιδιόκτητο φορτηγό, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει ανυψωτικό μηχανισμό.
Σε περίπτωση ανάδειξης διαφορετικών προμηθευτών είτε ανά ομάδα προμήθειας είτε ανά
κωδικό είδους, τα είδη θα είναι παραδοτέα είτε στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων
(Χερσονήσου, Μαλίων, Επισκοπής, Γουβών) ή σε άλλα σημεία που θα υποδειχθούν από το
Δήμο κατά ομάδες με ιδιόκτητο φορτηγό του προμηθευτή, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει
ανυψωτικό μηχανισμό για τις περιπτώσεις των ομάδων του προϋπολογισμού Α & Β.
Το χρονικό διάστημα υλοποίησης της προμήθειας θα ανέρχεται σε 12 μήνες από την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Οι προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών
περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 3 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων.
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 30.000,00€
συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για ΦΠΑ και αποτελείται από έξι διαφορετικές ομάδες
υλικών ως εξής:
Ομάδας Α: Αδρανή-τσιμέντα-δομικά υλικά: ποσού 12.861,30€ πλέον ΦΠΑ
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Ομάδα Β: Σιδηρός οπλισμός-πλέγματα: ποσού 5.771,20€ πλέον ΦΠΑ
Ομάδα Γ: Γυψοσανίδες - χρώματα: 3.921,80€ πλέον ΦΠΑ
Ομάδα Δ: Μονωτικά: ποσού 821,10€ πλέον ΦΠΑ
Ομάδα Ε: Υδραυλικά εξαρτήματα: ποσού 512,90€
Ομάδα ΣΤ: Μικροεργαλεία: ποσού 501,95€

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Λ. Χερσονήσου 21/01/2014
Η Προϊσταμένη της Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Λ. Χερσονήσου 21/01/2014
Οι Συντάξαντες

Δημοσθένης Σπυρλιδάκης
Μαρία Πιταρίδη
πολιτικός μηχανικός
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