
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια ,μεταφορά  και εγκατάσταση  δύο (2) αποθηκευτικών  

οικίσκων(container) για την κάλυψη αναγκών  της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Διρφύων – 

Μεσσαπίων, και συγκεκριμένα του εργοταξίου  με σκοπό την αποθήκευση του ηλεκτρολογικού και 

υδραυλικού υλικού  και τη φύλαξη των εργαλείων  των  εργατοτεχνιτών . 

Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσόν των   8.804,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα 

βαρύνει τoν με Κ.Α. 30-7135.021 «προμήθεια κοντέινερ για το εργοτάξιο » σχετική πίστωση του 

οικονομικού έτους 2021.  

 

                                                                                                                     Ψαχνά, 22-04-2021 

   

                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                               ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ          

      Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ ΤΥΠ                                                                   Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

           ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ                                                                     ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

           ΠΤΥΧ.. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ.                                                             ΠΤΥΧ.  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

                ΤΕ3 με βαθμό Α’                                                                               ΤΕ4 με βαθμό Α’         

                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                       

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

Αρ. Μελέτης : 1/2021 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ (ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ)ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ  ΤΟΥ ΔΗMOY ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.804,00€  

CPV44613300-3 

 



 

 

 

 

 

     

       

           
     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
     ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2021   
     ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:   

  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ (ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ)ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ  ΤΟΥ ΔΗMOY ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» 

 

   

       

       

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    

       

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μον. Ποσότ. Τ.Μ. 
Δαπάνη (ΕΥΡΩ) 

Μερική Δαπάνη 

1 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΘHΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ (CONTEINER) 
CPV44613300-3 

ΤΕΜ 2 3200,0 6.400,00  

2 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ 
ΟΧΗΜΑ 

ΤΕΜ 2 350,00 700,00 
 
 
 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.100,00  

  ΦΠΑ (24%) 1.704,00  

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 8.804,00  

       

   Ψαχνά,   22-04-2021  

 

 

 

 

      Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ ΤΥΠ                                                                   Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

           ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ                                                                     ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

           ΠΤΥΧ.. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ.                                                             ΠΤΥΧ.  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

                ΤΕ3 με βαθμό Α’                                                                               ΤΕ4 με βαθμό Α’         



 

 

 
 

    

     

         
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
    ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2021  

    ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  
 

 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝΟΙΚΙΣΚΩΝ (ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ)ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗMOY ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» 

 

 

                                                         ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

      Ειδικότερα, οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν  την προμήθεια δύο (2) όμοιων (σε μέγεθος) οικίσκων    

εμπορευματοκιβωτίων (container), για τις ανάγκες αποθήκευσης του ηλεκτρολογικού υλικού και υδραυλικού υλικού  

και τη φύλαξη των εργαλείων  των  εργατοτεχνιτών  του  Δήμου .  

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

οικίσκων-εμπορευματοκιβωτίων σε εγκαταστάσεις του  εργοταξίου του  Δήμου   σε ακριβή θέση η οποία θα 

υποδειχθεί επί τόπου  από την Υπηρεσία και με ό,τι απαιτηθεί (σε εργασία) για την ασφαλή επικάθιση- 

τοποθέτησή τους στο έδαφος (οριζόντια και με ασφάλεια).  

  Δίδεται η δυνατότητα στον υποψήφιο Προμηθευτή να προσφέρει τόσο καινούργια, όσο και  

μεταχειρισμένα είδη ή συνδυασμό των δύο. Σε περίπτωση ισόποσης/ισόβαθμης προσφοράς θα  

προτιμηθεί ο υποψήφιος με τα περισσότερα καινούργια είδη. Τα μεταχειρισμένα είδη να μην  

υπερβαίνουν την  δωδεκαετία  (από το 2008 και μετά) από κατασκευής τους και να είναι σε εμφανώς  

καλή κατάσταση.  

       Το προς προμήθεια είδος θα πρέπει να προέρχεται από αναγνωρισμένη εταιρεία κατασκευής. Θα  

προτιμηθεί έναντι ισόποσης-ανταγωνιστικής προσφοράς, η εταιρεία που θα διαθέτει τις  

περισσότερες πιστοποιήσεις ISO, DIN ή οποιαδήποτε άλλη προδιαγραφή ισχύει, τόσο για την  

διαδικασία παραγωγής όσο και για τα ίδια τα προϊόντα .Θα προτιμηθούν έναντι άλλων τα είδη τα οποία θα 

συνοδεύονται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας (καλή λειτουργία συνολικά, καλή λειτουργία μηχανισμών 

–πχ κλειδαριές κλπ, αντισκωριακή προστασία, στεγανότητα κλπ).  

    Το container θα πρέπει να είναι μεταλλικής κατασκευής, χάλυβα Corten, γνωστού και αναγνωρισμένου 

τύπου, κατασκευασμένο σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα διεθνή πρότυπα για την 

ασφάλεια την υγεία και την υγιεινή ή να ακολουθεί ανάλογες οδηγίες/πρότυπα . Θα πρέπει να υπάρχει η 

δυνατότητα να τοποθετηθούν στο μέλλον το ένα επάνω στο άλλο, ακόμα και αν προσφερθούν οικίσκοι με 

δυνατότητα ανοίγματος της μεταλλικής οροφής τους.  

      Οι αναφερόμενες διαστάσεις είναι  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, 

από τα διαθέσιμα (πχ ανάμεσα σε διάφορα μεταχειρισμένα) .  

     Σε περίπτωση που προμηθεύουν καινούργια  προϊόντα αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα  

απαραίτητα πιστοποιητικά και εγγυήσεις (εγγράφως από τον κατασκευαστή ή τον Προμηθευτή) για:  



 

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

μεντεσέδες,  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 ηλεκτρολογικό υλικό,το υδραυλικό υλικό και τα εργαλεία των εργατών.  

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

δυνατότητα μεταφοράς τους με ασφάλεια, με οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο.  

 

Ενδεικτικά  : διαστάσεις, βάρος, διαστάσεις, χωριτικότητα κλπ  χάλυβας Corten  

 

Μικτό βάρος (max.): 30.480 kos  

Απόβαρο: 4.400 kos  

Ωφέλιμο φορτίο (max.): 26.080 kos  

Εξωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 13.6 x 2.45 x 2.9 mm  

Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 12.20 x 2.45 x 2.70 mm  

Διαστάσεις άνοιγμα θύρας (Π x Υ): 2.35 x 2.50 mm  

Εσωτερική χωρητικότητα: 76 m³  

Βαφή: Χρώμα Επιλογής  

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στα  8.804,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.  

 

 

      Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ ΤΥΠ                                                                   Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

           ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ                                                                     ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

           ΠΤΥΧ.. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ.                                                             ΠΤΥΧ.  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

                ΤΕ3 με βαθμό Α’                                                                               ΤΕ4 με βαθμό Α’         



 

  
  
  

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 

ΑΡΘΡΟ 1ο  Αντικείμενο Προμήθειας 

Αυτή η τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια ,μεταφορά  και εγκατάσταση  δύο (2) αποθηκευτικών  

οικίσκων(container) για την κάλυψη αναγκών  της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Διρφύων – 

Μεσσαπίων, και συγκεκριμένα του εργοταξίου  με σκοπό την αποθήκευση του ηλεκτρολογικού και 

υδραυλικού υλικού  και τη φύλαξη των εργαλείων  των  εργατοτεχνιτών   του Δήμου Διρφύων – 

Μεσσαπίων. 

ΑΡΘΡΟ 2ο  Ισχύουσες διατάξεις 

 Τις  σχετικές  διατάξεις  του  Ν.3852/07-06-2010 Νέα Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και 

 της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-Πρόγραμμα  Καλλικράτης  

 Τις  σχετικές  διατάξεις  του  Ν.3463/2006. 

  Οι διατάξεις του Ν.4412/2016,όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει 

 Οι διατάξεις του Ν.4497/2017 (Α171) άρθρο 107 του υπ' όψιν Νόμου που αφορά τις τροποποιήσεις 

των άρθρων 73 και 80 του Ν. 4412/2016.  

 Οι διατάξεις Ν. 2198/94 άρθρο 24, σχετικά με την Παρακράτηση φόρου εισοδήματος κ.λ.π. 

 Οι διατάξεις του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133 Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της 

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] - Λοιπές διατάξεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».  

 Τις διατάξεις του άρθρου 43 και 7 του Ν.4605/2019. 

 Τον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  στην σχετική πίστωση του οικονομικού έτους 2021 με Κ.Α. 30-

7135.021 «προμήθεια κοντέινερ για το εργοτάξιο » 

 Τις  ανάγκες  του  Δήμου  που  επιβάλλουν  την  προμήθεια. 

ΑΡΘΡΟ 3ο  Γενικά Χαρακτηριστικά - Περιγραφή 

 Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια μεταφορά  και εγκατάσταση  δύο (2) αποθηκευτικών  

οικίσκων(container) για την κάλυψη αναγκών  της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Διρφύων – 

Μεσσαπίων, και συγκεκριμένα του εργοταξίου  με σκοπό την αποθήκευση του ηλεκτρολογικού και 

                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                       

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

Αρ. Μελέτης :.1/2021 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ (ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ)ΓΙΑ 

ΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ  ΤΟΥ ΔΗMOY ΔΙΡΦΥΩΝ - 

ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.804,00€  

 



υδραυλικού υλικού  και τη φύλαξη των εργαλείων  των  εργατοτεχνιτών   του Δήμου Διρφύων – 

Μεσσαπίων. 

Άρθρο 4ο Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας  

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση με απόφαση  

Δημάρχου, κατόπιν Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και συλλογής προσφορών. 

Άρθρο 5ο Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος  

Συμβατικά στοιχεία του διαγωνισμού είναι:  

Τεχνική Έκθεση  

Συγγραφή υποχρεώσεων  

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

Η Προσφορά του Προμηθευτή  

Άρθρο 6ο   Αξιολόγηση προσφορών -Κριτήριο Κατακύρωσης  

Η αξιολόγηση των προσφορών  θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή(συνολικά) για τα 

υπό προμήθεια είδη.  

 (συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης)  

Άρθρο 7ο  Τόπος παράδοσης  

Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο εργοτάξιο του  Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων ,  με ασφάλεια σε σημείο 

που θα υποδειχθεί από την  Υπηρεσία, όπως αναγράφεται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές του 

παρόντος Διαγωνισμού  

Άρθρο 8ο  Πληρωμή-Παραλαβή  

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια προς τούτο επιτροπή, σε διάστημα δύο (2) εργασίμων 

ημερών από την παραγγελία των ειδών.  

Η πληρωμή της αξίας κάθε παράδοσης του υπό προμήθεια είδους θα γίνεται για το 100% της αξίας του  

εκάστοτε τιμολογίου, αφού υπογραφούν τα σχετικά Πρωτόκολλα Παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή  

και με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών από πλευράς του προμηθευτή.  

΄Αρθρο 9ο Πλημμελής κατασκευή/ποιότητα -Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου  

Εάν κατά την παραλαβή και τη λειτουργία των προς προμήθεια ειδών δεν είναι σύμφωνα με τις  

προδιαγραφές τις μελέτης και την προσφορά του προμηθευτή τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να  

αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα  

του Ν.4412/2016  και τις προϋποθέσεις για την έκπτωση του αναδόχου.  

΄Αρθρο 10ο  Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις  

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα 

ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. 

                                                                                                          Ψαχνά, 22-04-2021 

                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                               ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ          

       

      Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ ΤΥΠ                                                                   Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

           ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ                                                                     ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

           ΠΤΥΧ.. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ.                                                             ΠΤΥΧ.  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

                ΤΕ3 με βαθμό Α’                                                                               ΤΕ4 με βαθμό Α’         





 

 


