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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΓΙΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ  

       

 O Δήμος Κυθήρων καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά μέχρι 2/8/2013 στο 

γραφείο του Δήμου στον Ποταμό, για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων  προϋπολογισμού 

14.563,20  Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σύμφωνα με τις κάτωθι τεχνικές 

προδιαγραφές που αφορούν την προμήθεια Φωτιστικών ιστών παραδοσιακού τύπου 3 μέτρων 

και 4 μέτρων  αντίστοιχα, και αγκυρίων πάκτωσης τα  οποία θα είναι κατάλληλα για κάλυψη 

των αντίστοιχων αναγκών της υπηρεσίας  Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Κυθήρων. Οι 

απαιτούμενες ποσότητες δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν εκ των προτέρων και για τον λόγο 

αυτό έχει γίνει εκτίμηση των ποσοτήτων που θα απαιτηθούν για την κάλυψη των αναγκών του 

Δήμου για το έτος 2013. 

Τα είδη τα οποία αναφέρονται μαζί με τις αντίστοιχες ποσότητες στους παρακάτω πίνακες, θα 

πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και θα τηρούν όλους τους κανόνες υγιεινής, διάθεσης και 

εμπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Οι ποσότητες και οι προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών περιγράφονται στη συνέχεια. 

Α/Α 

 

 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 ΕΙΔΟΣ  ΥΛΙΚΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ   

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
   ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1.              3μετρος ιστός 

Με σιδερένια βάση πομπέ βρετανικού 

κράνους.Χαλυβδοσωλήνα διαμέτρου Φ133,ύψους 1 

μέτρου με ραβδώσεις.Χαλυβδοσωλήνα διαμέτρου 

Φ90,ύψους 2 μέτρων με ραβδώσεις.Αλουμινένιοι 

βραχίωνες και αλουμινένια φωτιστικά παραδοσιακού 

τύπου  (2 σε κάθε ιστό). 

ΤΕΜΑΧΙΟ      20 

      

2.              4μετρος ιστός 

 Με σιδερένια βάση πομπέ βρετανικού 

κράνους.Χαλυβδοσωλήνα διαμέτρου Φ133,ύψους 1 

μέτρου με ραβδώσεις.Χαλυβδοσωλήνα διαμέτρου 

Φ90,ύψους 2 μέτρων χωρίς ραβδώσεις.Αλουμινένιοι 

ανεστραμένοι βραχίωνες και αλουμινένια φωτιστικά 

παραδοσιακού τύπου(2 σε κάθε ιστό)  έτσι ώστε τα 

φωτιστικά νε ξεκινούν από τα 4 μέτρα και να 

καταλήγουν στα 3 μέτρα.     

ΤΕΜ.     20  

3.    Αγκύριο πάκτωσης από αγκύρια    

   γαλβανισμένα Μ20 με παξιμάδια και ροδέλες  

ΤΕΜ. 20 

Σε όλες τις ενώσεις θα πρέπει να υπάρχουν σιδερένια διακοσμητικά δαχτυλίδια.Οι ιστοί θα  

πρέπει να είναι γαλβανισμένοι εν θερμώ και να έχουν βαφτεί σε φούρνο.Για κάθε είδος 

απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να προσκομιστεί στην επιτροπή διαγωνισμού δείγμα (ένα 

τεμάχιο ανά είδος). Κατά την οριστική παραλαβή γίνεται έλεγχος για να διαπιστωθεί εάν το 

είδος είναι όμοιο με εκείνο που κατέθεσε ο προμηθευτής στο διαγωνισμό. Το είδος 

παραλαμβάνονται οριστικά εάν συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού διαπιστωθεί 



ότι είναι ίδιο με το δείγμα και κατάλληλο για το σκοπό που προορίζεται. Στην περίπτωση που 

παρατηρηθούν διαφορές, αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές η υπηρεσία έχει το 

δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή σύνολο της ποσότητας και να ζητήσει την άμεση 

αντικατάστασή τους με είδη που να συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Το Δ.Σ. 

έχει το δικαίωμα να αυξομειώσει μονομερώς χωρίς αποζημίωση ή αύξηση των τιμών τις υπό 

προμήθεια ποσότητες. Δεν επιτρέπεται μεταγενέστερη αύξηση των τιμών μονάδας και η 

προμήθεια δεν υπόκειται στις διατάξεις περί αναθεωρήσεως των τιμών μονάδος. 

Τα υπό προμήθεια είδη θα μεταφέρονται και θα παραδίδονται στην αποθήκη του Δήμου 

Κυθήρων σύμφωνα με την επιθυμία της υπηρεσίας προμηθειών του Δήμου . Η προμήθεια θα 

είναι άμεση και η  παράδοση θα γίνεται σε διάστημα έως 10 εργασίμων ημερών μετά την 

ειδοποίηση του Δήμου. Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να προμηθεύσει τα είδη ή σε 

περίπτωση που παρατηρηθούν καθυστερήσεις στις παραδόσεις των ειδών το Δημοτικό 

Συμβούλιο Δήμου Κυθήρων έχει το δικαίωμα να διαλύσει τη σύμβαση και να κηρύξει τον 

προμηθευτή έκπτωτο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

Με την κατάθεση της προσφοράς ακόμη απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού υπεύθυνη δήλωση 

του διαγωνιζόμενου για τα κάτωθι: 

 Ότι η ισχύς της προσφοράς του θα είναι για δύο μήνες 

 ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους 

αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη 

 ότι η προσφορά του δεν έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές 

 ότι η παράδοση των ειδών θα γίνεται εντός 10 ημερών μετά από την ειδοποίηση του 

Δήμου για παραγγελία 

 ότι δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου, δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος, 

δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας και ότι είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων όπως επίσης και των υποχρεώσεών του προς Υπηρεσίες του Δημόσιου 

Τομέα 

 Δήλωση ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του για την οποιαδήποτε 

απόφαση του Δήμου Κυθήρων για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού ή για την 

υπαναχώρηση του Δήμου.  

 Δήλωση του χρόνου εγγύησης των προσφερόμενων ειδών ο οποίος δεν μπορεί να είναι 

μικρότερος του ενός (1) έτους καθώς και δήλωση για την άμεση αποκατάσταση τυχόν 

βλαβών ή προβλημάτων που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Δήμου, δωρεάν για τον 

ανωτέρω χρόνο εγγύησης.  

 Τέλος οφείλει να δηλώσει το εργοστάσιο και τη χώρα παραγωγής των προσφερόμενων 

ειδών.  

                                             

                                                                                  Εκ του Δήμου Κυθήρων 


