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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α. :  15-6471.001Κ.Α. :  15-6471.001  “∆απάνε ς πολι τ ιστ ικ ών κα ι  άλλων δραστ ηριοτή των  του  ∆ήµου ” “∆απάνε ς πολι τ ιστ ικ ών κα ι  άλλων δραστ ηριοτή των  του  ∆ήµου ”

Προϋπ.  Οικ.  Έτους : Προϋπ.  Οικ.  Έτους : 2018

Πηγή Χρη µατοδότησης:  Πηγή Χρη µατοδότησης:  Ίδιοι Πόροι

Περιγραφή δαπάν ης :Περιγραφή δαπάν ης :

““ Προµήθε ια  οικολογικ ών επανα χρησιµοποιούµενωνΠροµήθε ια  οικολογικ ών επανα χρησιµοποιούµενων   τσαντών  στο πλαίσιο  δράσεων τσαντών  στο πλαίσιο  δράσεων περ ιβαλλοντ ικής περ ιβαλλοντ ικής 
ενηµέρωσης  κα ι  ευαισθητ οποίησης ”ενηµέρωσης  κα ι  ευαισθητ οποίησης ”

Ενδεικτικός Προϋπολο γισµός: Ενδεικτικός Προϋπολο γισµός: 3.968,00€3.968,00€

Η παρούσα περιγραφή αφορά στις δαπάνες για την προµήθεια  οικολογικών,  επαναχρησιµοποιούµενων τσαντών,  στο πλαίσιο των

δράσεων περιβαλλοντικής ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του ∆ήµου Πλατανιά.  Οι προτεινόµενες τσάντες προορίζονται για τους

συµµετέχοντες στις περιβαλλοντικές δράσεις που διοργανώνονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Εβδοµάδας, της Παγκόσµιας

Ηµέρας Περιβάλλοντος, στις διάφορες δράσεις εθελοντικού καθαρισµού περιοχών του ∆ήµου και εν γένει στις δράσεις περιβαλλοντικής

ενηµέρωσης  και  ευαισθητοποίησης  που διοργανώνονται  από  το  ∆ήµο  Πλατανιά.  Στόχος  της  προµήθειας  είναι  η προ βολή  κα ι προ βολή  κα ι

διάχυση  στους  δη µότες  και  ε πισκέπτες  το υ  ∆ήµ ου,  του  µηνύµατ ος  τη ς  ανακύκλωσ ης,  της  επανάχρησ ης  κα ιδιάχυση  στους  δη µότες  και  ε πισκέπτες  το υ  ∆ήµ ου,  του  µηνύµατ ος  τη ς  ανακύκλωσ ης,  της  επανάχρησ ης  κα ι

της µε ίωσης των απορριµµάτ ων.της µε ίωσης των απορριµµάτ ων.

Συγκεκριµένα,  η  δαπάνη που προγραµµατίζεται να  αναλάβει  ο  ∆ήµος Πλατανιά  αφορά στην προµήθεια  υφασµάτινης,  βαµβακερής

(100%) τσάντας µε µονόχρωµη εκτύπωση, από τη µία πλευρά, µηνυµάτων περιβαλλοντικού χαρακτήρα, διαστάσεων 38Χ42 εκατοστών,

στην ποσότητα των 2.900 τεµαχίων.

Αναλυτικότερα, όλα τα προς προµήθεια και ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της δαπάνης αυτής περιγράφεται παρακάτω:

α/α Είδος Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιµή Μονάδας ΣΥΝΟΛΟ

1 Βαµβακερή Τσάντα Τεµάχιο 2900 1,103 € 3.200,00 €

Καθαρή Αξία Σύνολο 3.200,00 €

ΦΠΑ (24%) 768,00 €

Σύνολο µε ΦΠΑ 3.968,00 €

Συντάχθηκε


