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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ , ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΤΗΣ ΔΕΥΑΧ » 
 
 

H παρούσα μελέτη αφορά στη προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση δύο (2) κοντέινερ 40΄ ft – 12m, 

(αποθηκευτικοί οικίσκοι) , ενδεικτικών εξωτερικών διαστάσεων (Μ x Π x Υ), σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές, κατασκευασμένα εξ΄ ολοκλήρου από χάλυβα, με μία διπλή πόρτα εισόδου με κλειδαριά 

ασφαλείας, την μεταφορά τους στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΧ στα διοικητικά όρια της ΔΕΥΑΧ όπως θα 

υποδειχθούν από την υπηρεσία και την τοποθέτηση τους. Τα δύο (2) κοντέινερ θα χρησιμοποιηθούν για 

αποθηκευτικό χώρο για αναλώσιμα υλικά μηχανολογικού, ηλεκτρολογικού, υλικών αποχέτευσης και αρχείων 

της υπηρεσίας μας. Περιγραφή των προς προμήθεια κοντέινερ δίνεται στα τεύχη Τιμολογίου & Τεχνικών 

Προδιαγραφών. 

Για το σύνολο της προμήθειας αναφορικά με τις κρατήσεις, διαδικασία ανάθεσης, πληρωμών και 

παραλαβής ισχύουν οι διατάξεις του Ν4412/2016. 

Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση της προμήθειας, μεταφοράς και τοποθέτησης των δύο (2) κοντέινερ 

σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 

4.960,00 € με Φ.Π.Α. 24 % και θα βαρύνει τους κωδικούς 62.07.0701 Επισκ & Συντ Έργων Ομβρίων Ν.Αρτάκης & 

62.07.0702  Επισκ & Συντ Έργων Ομβρίων Ληλαντίων 54006224 και τίτλο « ΦΠΑ Παροχών Τρίτων με 24%» του 

Προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΧ για το έτος 2018. 

CPV:34221000-2 

Χαλκίδα 18/07/2018 

 
Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ          
 
 
 
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ    
                                                        

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ./ΔΕΥΑΧ 

 
 
 

ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 
ΔΙΠΛ.  ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
Α’ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
α) Οι τιμές του τιμολογίου αφορούν κάθε μονάδα είδους (τεμάχιο), το οποίο πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές . 

β) Σε κάθε τιμή θα περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά και η τοποθέτηση των δύο (2) κοντέινερ στις 

εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΧ στα διοικητικά όρια της ΔΕΥΑΧ όπως θα υποδειχθούν από την υπηρεσία, οι νόμιμες 

κρατήσεις και πάσα αιτούμενη δαπάνη μη ρητώς αναφερόμενη πλην όμως αναγκαία για την πλήρη έντεχνο και 

συμφώνως προς τους όρους εκτέλεσης της προμήθειας. 

γ) Δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 

 
Β’ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Για την προμήθεια των ζητούμενων ειδών, κατά τις προδιαγραφές της μελέτης οι τιμές μονάδας είναι οι 

παρακάτω: 

 
Άρθρο 1ο 
Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση δύο (2) κοντέινερ 40΄ ft – 12m,  
Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση δύο (2) κοντέινερ 40΄ ft – 12m, , ενδεικτικών διαστάσεων, όπως 

περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές , κατασκευασμένο από χάλυβα, με μια διπλή πόρτα εισόδου, με 

κλειδαριά ασφαλείας στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΧ στα διοικητικά όρια της ΔΕΥΑΧ όπως θα υποδειχθούν από 

την υπηρεσία. 

 
Τιμή ανά 1 τεμάχιο: 2.000,00 € ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ  
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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 
 
Η προμήθεια αφορά και αποζημιώνει τόσο την αγορά, όσο και την ασφαλή μεταφορά και εγκατάσταση των 

οικίσκων σε εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΧ, σε ακριβή θέση η οποία θα υποδειχθεί επί τόπου από την Υπηρεσία και 

με ό,τι απαιτηθεί (υλικά, εργασία ή ο,τιδήποτε άλλο) για την ασφαλή  επικάθιση/τοποθέτησή τους στο έδαφος 

(οριζόντια και με ασφάλεια –π.χ. τάκους κλπ).  

Το container θα πρέπει να είναι μεταλλικής κατασκευής, εξ’ ολοκλήρου χάλυβα, CSC πιστοποιητικό (GL, BV, ABS, 

LR, NV), μεταχειρισμένο, κατασκευασμένο σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα διεθνή 

πρότυπα για την ασφάλεια την υγεία και την υγιεινή. Θα φέρει σήμανση CE ή ανάλογες πιστοποιήσεις και 

συμμορφώσεις σε πρότυπα υιοθετημένα από την ΕΕ. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθούν στο 

μέλλον το ένα επάνω στο άλλο. 

Οι αναφερόμενες διαστάσεις είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές και αναφέρονται για να δώσουν την τάξη 

μεγέθους του container. Όπου αναφέρεται ότι το υλικό θα είναι χρωματιστό, η επιλογή χρώματος θα γίνει από 

την υπηρεσία σε συνδυασμό με το υπάρχον απόθεμα των οικονομικών φορέων σε περίπτωση που είναι 

μεταχειρισμένο.  

Τα υπό προμήθεια προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και εγγυήσεις 

(εγγράφως να πιστοποιούνται από τον κατασκευαστή και θα δεσμεύουν και τον Προμηθευτή) για : καλή 

λειτουργία ολόκληρου του οικίσκου καθώς και των κινητών του εξαρτημάτων (κλειδαριές, μεντεσέδες, 

αφαιρούμενη οροφή κλπ) , για την 100% στεγανότητα για τοποθέτηση σε ανοιχτό, εξωτερικό χώρο καθώς και 

αντισκωριακή προστασία.  

 

Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθούν με ασφάλεια (στερέωση τους τόσο στο πάτωμα όσο και 

στα τοιχώματα) εντός του οικίσκου ράφια βαρέως τύπου, τύπου Dexion, στα οποία θα αποθηκευτεί το 

μηχανολογικό, ηλεκτρολογικό υλικό και υλικά αποχέτευσης και αρχείων της υπηρεσίας μας. 

Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης κλειδαριάς. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει η δυνατότητα 

μεταφοράς τους με ασφάλεια, με οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο.  

Ενδεικτικά και μόνο : διαστάσεις, βάρος, διαστάσεις , χωριτικότητα κλπ  

 

Εξ’ ολοκλήρου χάλυβας  
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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

 

Απόβαρο: 3.084 kg 

Εξωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 12,20 x 2.44 x 2.59 mm 

Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 12 x 2.44 x 2.40 mm 

Διαστάσεις άνοιγμα θύρας (Π x Υ): 2.28 x 2.275 mm 

Εσωτερική χωρητικότητα: 67 m³ 

 

Πιστοποίηση: CSC (GL, BV, ABS, LR, NV)  
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ , ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΤΗΣ ΔΕΥΑΧ » 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(Ευρώ) 
 

ΔΑΠΑΝΗ 
(Ευρώ) 

 

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ 40΄FT - 
12M, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ , ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ,  , ΜΕ 
ΜΙΑ ΔΙΠΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΜΕ 
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΤΙΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΧ ΣΤΑ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΧ ΟΠΩΣ 
ΘΑ ΥΠΟΔΕΙΧΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

2 2.000,00 4.000,00 

 Σύνολο καθαρής αξίας   4.000,00 

 ΦΠΑ 24%   960,00 

 Γενικό σύνολο δαπάνης   4.960,00 
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