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ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  
  

    Σκοπός της προμήθειας των εμπορευματοκιβωτίων είναι, η δημιουργία ασφαλούς χώρου  

αποθήκευσης  αναλωσίμων ειδών 

 α. Στο χώρο του Αμαξοστασίου για την αποθήκευση υδραυλικών ειδών τεμάχιο (1), 

 β. Στο χώρο του Αμαξοστασίου  για την αποθήκευση αναλωσίμων ειδών της Διεύθυνσης Καθαριότητας 

      τεμάχιο (1), 

  

  Το είδος της προμήθειας καθώς και οι επιμέρους ποσότητα δίνονται στον παρακάτω πίνακα :  

 

Α/Α ΥΛΙΚΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜ. 

1. 

 Εμπορευματοκιβώτιο ( container ) Διαστάσεων 

περίπου Μήκος * Πλάτος * ύψος                                                            

(Μ 6,058 mm) x (Π 2.440 mm) x (Υ 2.590 mm)                      

με (απόκλιση  ± 0,05m) 

2 

 

      Η παράδοση και τοποθέτηση των εμπορευματοκιβωτίων θα γίνει σε εξωτερικούς χώρους που θα 

υποδειχτούν μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Διαχείρισης Υλικών & 

Αποθεμάτων του Δήμου Ηρακλείου.  

Το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης  συμπεριλαμβάνεται στην τιμή. 

     Η προμήθεια θα βαρύνει τον  Κ.Α 10-7135.010 με τίτλο «Προμήθεια Πέντε (5) 

εμπορευματοκιβωτίων ( containers) » και ποσού 12.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του 

Φ.Π.Α 24%, του προϋπολογισμού έτους 2021.    

  

ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΔΔΙΙΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΣΣ  
  

  Τα εμπορευματοκιβώτια ( container ) θα πρέπει να είναι μεταλλικής κατασκευής, εξολοκλήρου από 

χάλυβα  Corten, CSC πιστοποιητικό (GL, BV, ABS, LR, NV),  

  Τα εμπορευματοκιβώτια ( container ) θα πρέπει να είναι καινούρια σε άριστη κατάσταση , γνωστού και 

αναγνωρισμένου τύπου, κατασκευασμένο σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα διεθνή 

πρότυπα για την ασφαλή λειτουργία του.                                                     
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   Θα φέρει σήμανση CE ή ανάλογες πιστοποιήσεις και συμμορφώσεις σε πρότυπα σχετικά με conteiners.  

   Τα εμπορευματοκιβώτια container θα είναι βαμμένο με ειδικό χρώμα υψηλής αντοχής σε αποχρώσεις 

(RAL Λευκό ή Γκρι ή Μπλε ή Μπορντό ) 

Εξωτερικές διαστάσεις: Μήκος * Πλάτος * ύψος  (Μ 6,058 mm) x (Π 2.440 mm) x (Υ 2.590 mm)                      

με (απόκλιση  ± 0,05m) 

 Εσωτερικές διαστάσεις: Μήκος * Πλάτος * ύψος  (Μ 5,867 mm) x (Π 2.350 mm) x (Υ 2.390 mm) με 

(απόκλιση  ± 0,05m)                                                                                   

 Δομή: Πόρτα από χάλυβα. Άνοιγμα πόρτας: (Π x Υ)  2,220 mm x 2,280 mm με (απόκλιση  ± 0,05m)                                                                                    

 Κλείδωμα θυρών: 4 μπάρες χαλύβδινες με μηχανισμό μανδάλωσης συμπεριλαμβανομένων 

σχεδιασμένων θέσεων για  ασφάλιση και λουκέτα. 

   Τα εμπορευματοκιβώτια container  να συνοδεύονται με γραπτή εγγύηση ενός (1) έτους για την 

στεγανότητα και την άριστη κατάσταση κατά την παράδοσή τους. 

Τα έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον ανάδοχο - προμηθευτή. 

 

Ο προμηθευτής πρέπει να προβεί:  Στην μεταφορά, τοποθέτηση και εγκατάσταση των 

εμπορευματοκιβώτιων container, σε χώρο που θα υποδειχτεί από τον αρμόδιο υπάλληλο της 

Υπηρεσίας, σε επίπεδο έδαφος για την σωστή  λειτουργία (άνοιγμα - κλείσιμο) των θυρών.  
 

 

 

 

                Ο Συντάκτης                                                            H Διευθύντρια 

            Υπεύθυνος του Τμήματος                              Οικονομικών Υπηρεσιών   

           Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων 

       

           Γεώργιος Πεδιαδιτάκης                                   Ελένη Σταυρακάκη   

  


