
                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Νίκαια - Αγ. Ι. Ρέντης 11/03/2020 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      Αρ. Πρωτ.: 10589 
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ        
Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ    
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΣΩΤ. ΧΩΡΩΝ                 
--------------------------------------------------                
Ταχ. Δ/νση:  Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 10  
Ταχ. Κώδικας: 18450, ΝΙΚΑΙΑ     
Πληροφορίες: κα Νικοπολίδου Γεωργία 
Τηλ.: 2104908175 

Fax: 2132075387 
e-mail: dioik.merimna@nikaia-rentis.gov.gr  
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
     Η παρούσα μελέτη αφορά την «Προμήθεια τριών (3) Κουβούκλιων  Φύλαξης για εξωτερικούς χώρους 
του Δήμου μας για το έτος 2020 » , χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών  από την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης. Η αναγκαιότητα της ανωτέρω προμήθειας έγκειται στο γεγονός ότι έχει έλλειψη ειδών για την 
κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας και σύμφωνα με το από 10/03/2020 υπηρεσιακό έγγραφο του Τμήματος 
Αποθηκών δεν υπάρχει το σχετικό απόθεμα.  
   Η συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 14.999,04€ (δεκατέσσερις χιλιάδες εννιακόσια 
εννενήντα εννέα ευρώ, μηδεν  τεσσάρων λεπτών), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει 
τον Κ.Α. 35.7135.0022 «Προμήθεια κουβούκλιων φύλαξης για εξωτερικούς», του προϋπολογισμού εξόδων του 
Δήμου οικονομικού έτους 2020 και αναλυτικά: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 
Ποσό χωρίς 
Φ.Π.Α. 24 %   

Φ.ΠΑ. 24%  
Συνολικό 
ποσό με 

Φ.Π.Α. 24% 

1. 
Προμήθεια τριών(3) 

Κουβούκλιων  Φύλαξης 
για εξωτερικούς χώρους 

35.7135.0022 
«προμήθεια 
κουβούκλιων 
φύλαξης για 
εξωτερικούς 

χώρους» 

12.096,00€ 2.903,04€ 14,999,04€ 

   Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, με την απαραίτητη 
προϋπόθεση στη προσφορά του να περιλαμβάνει το σύνολο των ζητούμενων ειδών, όποιος διαγωνιζόμενος 
υποβάλλει προσφορά για μέρος αυτής δεν θα γίνεται αποδεκτή. 

                                                                                                                                                                                                                                     

Ο Δήμαρχος και μ’εντολή του 

                                                                                                               Η Γενική Γραμματέας 

 

 

                                                                                                     ΠΑΠΑΧΕΛΑ (ΝΕΛΛΗ) ΚΑΝΕΛΛΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΣΩΤ. ΧΩΡΩΝ                 
--------------------------------------------------                
Ταχ. Δ/νση:  Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 10  
Ταχ. Κώδικας: 18450, ΝΙΚΑΙΑ     
Πληροφορίες: κα Νικοπολίδου Γεωργία 
Τηλ.: 2104908175 

Fax: 2132075387 
e-mail: dioikitiki.merimna@yahoo.gr 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 
     «Προμήθεια τριών (3) Κουβούκλιων  Φύλαξης για εξωτερικούς χώρους του Δήμου μας για το έτος 2020 » , 
χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών  από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης 

 
Α/Α 

 
Είδος 

 
Περιγραφή 

 

1. 

Προμήθεια τριών(3) 
Κουβούκλιων  
Φύλαξης για 
εξωτερικούς 

χώρους 

 
Διαστάσεων πλάτος 2,20m Χ μήκος 2,20m X ύψος 2,40m, βάση 
οικίσκου από γαλβανισμένα στραντζαριστά με δάπεδο από αδιάβροχή 
Πλάκα betopan και πλαστικό PVC,τοιχοποιία (πλαγιοκάλυψη και 
οροφή) από fiberglass με μόνωση πολυουρεθάνη δύο συστατικών 
πάχους 50mm,κουφώματα: μία πόρτα αλουμινίου με ταμπλά και τζάμι, 
ένα παράθυρο επάλληλο διαστάσεων 1,40mΧ0,88m, ένα παράθυρο 
σταθερό διαστάσεων 1,40mX0,88m, εξοπλισμός :πάγκος εργασίας 
1,40mX0,40m με συρταράκι, στόρια αλουμινίου ,κλιματιστικό 9000btu 
,ηλεκτρολογικά: εξωτερικό κουτί για σύνδεση με την παροχή ,πίνακας 
με ασφαλοδιακόπτες , ρελέ  διαρροής, τρεις (3) πρίζες σούκο ,μια 
πρίζα τηλεφώνου, φωτιστικό οροφής LED με διακόπτη 
 

     Η ανάδοχος να παρέχει διάρκεια  της εγγύησης δώδεκα μήνες ,παράδοση κουβουκλίων φύλαξης 

εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και στην προσφορά να 

περιλαμβάνεται η μεταφορά και η τοποθέτηση τους στους εξωτερικούς χώρους του Δήμου που θα 

υποδείξει το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ,αναλυτικά:το άλσος του Αγίου Φιλίππου, το Κηποθέατρο 

Νίκαιας& &το άλσος Βώκου. 

                                                                                                             Ο Δήμαρχος και μ’εντολή του 

                                                                                                                    Η Γενική Γραμματέας 

 

 

                                                                                                     ΠΑΠΑΧΕΛΑ (ΝΕΛΛΗ) ΚΑΝΕΛΛΑ 
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--------------------------------------------------                
Ταχ. Δ/νση:  Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 10  
Ταχ. Κώδικας: 18450, ΝΙΚΑΙΑ     
Πληροφορίες: κα Νικοπολίδου Γεωργία 
Τηλ.: 2104908175 

Fax: 2132075387 
e-mail: dioikitiki.merimna@yahoo.gr 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
      Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης για την Προμήθεια τριών (3) Κουβούκλιων  Φύλαξης για 

εξωτερικούς χώρους του Δήμου μας για το έτος 2020 » ανέρχεται σε ποσό ύψους € 14.999,04€ 
(14,999,04€ (δεκατέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εννενήντα εννέα ευρώ, μηδέν  τεσσάρων 

λεπτών)συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.7135.0022 ««προμήθεια 
κουβούκλιων φύλαξης για εξωτερικούς χώρους», του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού 
έτους 2020 και αναλυτικά: 

Α/Α Κ.Α. Είδος CPV 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Ενδεικτική 
τιμή 

μονάδος 

Σύνολο 

1. 

 

35.7135.0022 
«προμήθεια 
κουβούκλιων 

φύλαξης για 
εξωτερικούς 

χώρους» 

«Κουβού-

κλιων  
Φύλαξης για 
εξωτερικούς 

χώρους» 

44211100-3 
«προκατασκευα- 

σμένα κτιρια» 
Τεμάχιο  3 4.032,00€ 12.096,00€ 

 

Φ.Π.Α. 24%   2.903,04€ 

ΤΕΛΙΚΟ  

ΣΥΝΟΛΟ:  
14.999,04€ 

                                                                                         

                                                                                                            Ο Δήμαρχος και μ’εντολή του 

                                                                                                                    Η Γενική Γραμματέας 

 

 

                                                                                                     ΠΑΠΑΧΕΛΑ (ΝΕΛΛΗ) ΚΑΝΕΛΛΑ 
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