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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Κύθηρα    26 . 8 . 2015 
     ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ                
                                                                                                Αριθ. Πρωτ.         4285 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΥΠΟΒΟΛΗΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Για  προμήθεια  Παγκακιών 

Ο Δήμος Κυθήρων  δυνάμει της υπ΄αρίθμ 46/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τους 

ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σφραγισμένες κλειστές προσφορές για την πραγματοποίηση της 

προμήθειας «Παγκακιών» όπως αναλυτικά περιγράφεται στην από 30.6.2015 «Τεχνική Εισήγηση -

προδιαγραφές» που επισυνάπτονται στην παρούσα και συντάχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του 

Δήμου Κυθήρων, δηλώνοντας την τιμή που προσφέρουν με βάση τον προϋπολογισμό της δαπάνης, 

καθώς και αποδεχόμενοι πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές, για τις οποίες έλαβαν γνώση. 

Προθεσμία υποβολής προσφορών :  Τρίτη  1.9.2015 μέχρι ώρα 12:00 μεσημβρινή .  

Οι προσφορές θα ανοιχτούν και θα αξιολογηθούν από την προς τούτο ορισθείσα Επιτροπή . 

Η ανάθεση της εν λόγω προμήθειας στον αναδειχθέντα ανάδοχο θα γίνει με απόφαση Δημάρχου η 

οποία θα δημοσιευθεί στο σύστημα «Διαύγεια» . 

Η παράδοση - παραλαβή και εγκατάσταση των Παγκακιών θα γίνει στα σημεία που θα υποδειχθούν 

από την Τεχνική Υπηρεσία, σύμφωνα με την παραπάνω «Τεχνική Εισήγηση - προδιαγραφές», εντός 

δέκα (10) ημερών από την σύναψη της σχετικής σύμβασης.  

Για τη βεβαίωση της καλής εκτέλεσης ο ανάδοχος θα καταθέσει εγγυητική επιστολή αξίας 5% του 

συμβατικού ποσού , προ ΦΠΑ .  

Για τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά το 

επισυναπτόμενο έντυπο οικονομικής προσφοράς , το οποίο θα είναι υπογεγραμμένο και 

σφραγισμένο αρμοδίως , και θα είναι ευδιάκριτα σ’ αυτό : η επωνυμία, η έδρα, το ΑΦΜ και τα 

στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης  . 

Επισυναπτόμενα: 

1. Τεχνική Εισήγηση -προδιαγραφές  

2. Έντυπο προσφοράς                                                          Ο  Δήμαρχος 

                       

 

                                          Ευστράτιος  Αθ. Χαρχαλάκης         
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:      Παγκακιών 
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ                                                        
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
                                  
 
 
 

 Τεχνική εισήγηση του Προϊσταμένου Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κυθήρων, για την 
περιγραφή της προμήθειας  με ειδικό τίτλο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ 
  ♦  Προϋπολογισμός δαπάνης  μαζί με Φ.Π.Α. : 4870,80 EΥΡΩ 
  
  ♦  Κωδικός αριθμός Προϋπολογισμού : 70.7135.04. 
 

                             ♦  Πηγή χρηματοδότησης : Εξ Ιδίων Πόρων 

 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Oι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια 6 παγκακιών 7 δοκίδων και 6 
παγκακιών 10 δοκίδων  που θα τοποθετηθούν σε πλατείες  του Δήμου  Κυθήρων. 

 Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

  

Α. ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ ΜΕ 7 ΔΟΚΙΔΕΣ 

   Το καθιστικό να αποτελείται από μαντεμένια, μεταλλικά και ξύλινα στοιχεία και να έχει 
μέγιστες διαστάσεις : μήκος 183 εκ., πλάτος 63 εκ. και ύψος 82 εκ. 
 
    Ο σκελετός του καθιστικού να αποτελείται από 2 πλάγια τμήματα, κατασκευασμένα από 
συμπαγή χυτοσίδηρο (μασίφ μαντέμι), διαμορφωμένο σε σχέδιο παραδοσιακού τύπου με 
αραιή  διάταξη ελικοειδών σχημάτων. Κάθε πλάγιο τμήμα να έχει μέγιστο πάχος 5 εκ. 
 
   Τα πλάγια αυτά τμήματα να συνδέονται μεταξύ τους με οριζόντιες ράβδους χυτοσιδήρου, 
διατομής Ø1/2¨, δύο στο κάθισμα και  μία στην κορυφή της πλάτης, οι οποίες να διαθέτουν 
στην άκρη τους σπείρα και παξιμάδι ασφαλείας 3/8"Χ70. Να έχουν δε μήκος 174 εκ. 
 
    Για την ευκολότερη συναρμολόγηση του καθιστικού, αλλά και για αισθητικούς λόγους στο 
εσωτερικό του κάθε πλάγιου τμήματος του χυτοσιδήρου να υπάρχουν ειδικές υποδοχές 
(επτά σε κάθε τμήμα) για τις ξύλινες δοκίδες, με διαστάσεις ανάλογες με αυτές του ξύλου  
(6Χ4,5 εκ.) και βάθος 3 εκ. 
 
   Το κάθισμα να αποτελείται από επτά (7) ξύλινες δοκίδες ορθογωνικής διατομής 6Χ4,5 εκ. 
με στρογγυλεμένες ακμές και μήκους 180 εκ. που να παρατάσσονται σε σχήμα καμπύλης. 
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    Για την καλύτερη στήριξή τους, να τοποθετείται στο μέσο του καθιστικού λάμα διατομής  
30Χ3 χιλ. η οποία να εφάπτεται στην εξωτερική καμπύλη του καθίσματος και να βιδώνεται 
επάνω του με νοβοπανόβιδες 40Χ50. 
 
    Η καμπύλη αυτή να προκύπτει από κατάλληλη διάταξη των δοκίδων ούτως ώστε να 
δημιουργείται επιφάνεια καθίσματος σύμφωνη με τους κανόνες της εργονομίας. Τα πόδια 
των καθιστικών να φέρουν στα κάτω άκρα τους ασφαλή αντικλεπτικό μηχανισμό για την 
αποτροπή μετακίνησής τους. Τα καθιστικά να συνοδεύονται από επαρκή αριθμό ούπα, για 
την στερέωσή τους σε τσιμεντένιο δάπεδο. 

 

ΞΥΛΕΙΑ 

  Το ξύλο που θα χρησιμοποιηθεί για τους εξοπλισμούς να είναι σύνθετη αντικολλητή ξυλεία 
πεύκης Σουηδίας, σύμφωνη με τα ΕΝ 351. Να κατασκευάζεται με ειδική ένωση (συγκόλληση 
ξύλων) σε διάφορες διατομές ανάλογα με τη χρήση που προορίζεται.  
  Το σύνθετο ξύλο να είναι κατά 40% ισχυρότερο από το ολόσωμο ξύλο. Να έχει αντοχή 360 
kp/m2 και ειδικό βάρος περίπου 480 kg/m3. 

♦     Να περιέχει περίπου 15% υγρασία 
♦     Να περιέχει ελάχιστους χυμούς (ρετσίνι) σε σύγκριση με άλλα δέντρα της οικογένειας 

της πεύκης των άλλων χωρών (καιρικές συνθήκες στη Βόρειο Σουηδία έως -25 ο) 
♦     Να  έχει θερμική αγωγιμότητα  s=0,10 Kcal/Mho και ηχητική μόνωση 3.5 φορές 

μεγαλύτερη από σκυρόδεμα ή πλινθοδομή ίσου πάχους. 
♦     Να έχει αντιμαγνητικές ιδιότητες και να είναι κακός αγωγός του ηλεκτρικού ρεύματος 
♦     Να αντέχει στη φωτιά και να κατατάσσεται στις κατηγορίες F30 και F60 (κατά DIN  

4120) ανάλογα με τη διατομή του. 
♦     Όταν καίγεται το εξωτερικό μέρος της διατομής, το εσωτερικό της να  προφυλάσσεται 

και να διατηρεί την αντοχή του. 
♦   Να επεξεργάζεται όπως και το ξύλο του εμπορίου  
♦     Να διατηρεί τη μορφή του και να παραμορφώνεται ή δημιουργεί ελάχιστα ρήγματα 
♦     Οι ετήσιοι δακτύλιοι του ξύλου να είναι συνήθως κατακόρυφοι προς τη μεγάλη 

πλευρά της διατομής με αξιόλογη αύξηση της μηχανικής αντοχής αυτής της 
επιφάνειας, σε περίπτωση εφαρμογής σε δάπεδα. 

      ♦    Όλα οι γωνίες (κόχες) των ξύλων να πλανάρονται σε radial  5 χιλ.  κατ’    
           ελάχιστο.                                                    

 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού (βίδες, 
σύνδεσμοι κλπ) να είναι κατασκευασμένα από μέταλλα είτε θερμογαλβανισμένα, είτε 
ηλεκτρογαλβανισμένα ,όπου να έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή ή 
ανοξείδωτα (stainless steel). Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων να είναι 
επαρκείς για να παραλάβουν (με κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας) τα φορτία για τα οποία 
έχουν μελετηθεί ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

ΧΡΩΜΑΤΑ 

 Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία θα προστατεύονται τα ξύλινα μέρη να είναι 
ειδικά μελετημένα για τις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας και να είναι απολύτως 
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ακίνδυνα για τους χρήστες (να μην περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα  
μέταλλα) και να δίνουν μεγάλη αντοχή στις κατασκευές. 
  
 Όλες οι διαδικασίες εργασιών της παραγωγής για την επεξεργασία πρώτων υλών να 
διεξάγονται σύμφωνα με  
♦   Το σύστημα ποιότητας ISO 9001 : 2000  
♦   Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 : 2004  
 
 

Β. ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ ΜΕ 10 ΔΟΚΙΔΕΣ 
 

  Το καθιστικό θα αποτελείται από μαντεμένια, μεταλλικά και ξύλινα στοιχεία και να έχει 
μέγιστες διαστάσεις : μήκος 186 εκ., πλάτος 60 εκ. και ύψος 78 εκ. 
  Ο σκελετός του καθιστικού να αποτελείται από 2 πλάγια τμήματα, κατασκευασμένα από 
συμπαγή χυτοσίδηρο ( μαντέμι μασίφ ) , διαμορφωμένο σε σχέδιο παραδοσιακού τύπου με 
πυκνή διάταξη ελικοειδών σχημάτων. Κάθε πλάγιο  τμήμα να έχει μέγιστο πάχος 4 εκ. 
  Τα πλάγια αυτά τμήματα να συνδέονται μεταξύ τους με τη βοήθεια χυτοσιδηρών οριζόντιων 
ράβδων διατομής 1/2¨, δύο στο κάθισμα και μία στην κορυφή της πλάτης, οι οποίες να 
διαθέτουν στην άκρη τους σπείρα και παξιμάδι ασφαλείας 3/8"Χ70. Να έχουν δε μήκος 178 
εκ. 
   Για την ευκολότερη συναρμολόγηση του καθιστικού, αλλά και για αισθητικούς λόγους στο 
εσωτερικό του κάθε πλάγιου χυτοσιδηρού τμήματος να υπάρχουν ειδικές υποδοχές (δέκα σε 
κάθε τμήμα) για τις ξύλινες δοκίδες, με διαστάσεις ανάλογες με αυτές του ξύλου  (6Χ4,5 εκ.) 
και βάθος  2 εκ.  
  Το κάθισμα να αποτελείται από δέκα (10) ξύλινες δοκίδες ορθογωνικής διατομής 6Χ4,5 εκ. 
με στρογγυλεμένες ακμές και μήκους 180 εκ. που να παρατάσσονται σε σχήμα καμπύλης. Η 
καμπύλη αυτή να προκύπτει από κατάλληλη διάταξη των δοκίδων ούτως ώστε να 
δημιουργείται επιφάνεια καθίσματος σύμφωνη με τους κανόνες της εργονομίας .  
   Τα πόδια των καθιστικών να φέρουν στα κάτω άκρα τους ασφαλή αντικλεπτικό μηχανισμό 
για την αποτροπή μετακίνησής τους.  

  

 

ΞΥΛΕΙΑ 

  Το ξύλο που θα χρησιμοποιείται για τους εξοπλισμούς της να είναι σύνθετη αντικολλητή 
ξυλεία πεύκης Σουηδίας, σύμφωνη με τα ΕΝ 351 και να κατασκευάζεται με ειδική ένωση 
(συγκόλληση ξύλων) σε διάφορες διατομές ανάλογα με τη χρήση που προορίζεται.  
  Το σύνθετο ξύλο  να  είναι κατά 40% ισχυρότερο από το ολόσωμο ξύλο και να έχει αντοχή 
360 kp/m2 και ειδικό βάρος περίπου 480 kg/m3. 

♦   Να περιέχει περίπου 15% υγρασία 
♦   Να περιέχει ελάχιστους χυμούς (ρετσίνι) σε σύγκριση με άλλα δέντρα της οικογένειας 

της πεύκης των άλλων χωρών (καιρικές συνθήκες στη Βόρειο Σουηδία έως -25 ο) 
♦   Να έχει θερμική αγωγιμότητα  s=0,10 Kcal/Mho και ηχητική μόνωση 3.5 φορές 

μεγαλύτερη από σκυρόδεμα ή πλινθοδομή ίσου πάχους. 
♦    Να έχει αντιμαγνητικές ιδιότητες και να είναι κακός αγωγός του ηλεκτρικού ρεύματος 
♦    Να αντέχει στη φωτιά και να  κατατάσσεται στις κατηγορίες F30 και F60 (κατά DIN  

4120) ανάλογα με τη διατομή του. 
♦           Όταν καίγεται το εξωτερικό μέρος της διατομής, το εσωτερικό της να 

προφυλάσσεται και να διατηρεί την αντοχή του. 
♦     Να επεξεργάζεται όπως και το ξύλο του εμπορίου  
♦     Να διατηρεί τη μορφή του και να παραμορφώνεται ή να δημιουργεί ελάχιστα ρήγματα 
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♦     Οι ετήσιοι δακτύλιοι του ξύλου να είναι συνήθως κατακόρυφοι προς τη μεγάλη 
πλευρά της διατομής με αξιόλογη αύξηση της μηχανικής αντοχής αυτής της 
επιφάνειας, σε περίπτωση εφαρμογής σε δάπεδα. 

  Όλα οι γωνίες (κόχες) των ξύλων να πλανάρονται σε radial  5 χιλ.  κατ’ ελάχιστο.  
  Τα ξύλινα μέρη του  καθιστικού αφού υποστούν κατάλληλη επεξεργασία ( τρίψιμο , λείανση 
, στοκάρισμα ) να επικαλύπτονται με 2 στρώσεις υδατοδιαλυτού χρώματος και 1 στρώση 
προστατευτικού κεριού .   
  Τα καθιστικά να συνοδεύονται από επαρκή αριθμό ούπα , για την στερέωσή τους σε 
τσιμεντένιο δάπεδο . 
Ο συμπαγής χυτοσίδηρος ( μαντέμι ) του σκελετού του καθιστικού να αποτελείται από : 
άνθρακα C σε ποσοστό 3,5 % , πυρίτιο Si 1,5 % , μαγγάνιο Mn 1,0 % , φωσφόρο P  0,10 % , 
θείο S  0,12 % .  

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού (βίδες, 
σύνδεσμοι κλπ) να είναι κατασκευασμένα από μέταλλα είτε θερμογαλβανισμένα, είτε 
ηλεκτρογαλβανισμένα ,όπου να έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή ή 
ανοξείδωτα (stainless steel). Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων να είναι 
επαρκείς για να παραλάβουν (με κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας) τα φορτία για τα οποία 
έχουν μελετηθεί ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

 

ΧΡΩΜΑΤΑ 

  Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία θα βάφονται τα ξύλινα μέρη να είναι ειδικά 
μελετημένα για τις κλιματολογικές  συνθήκες της χώρας μας  και απολύτως ακίνδυνα για τους 
χρήστες (δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα  μέταλλα) και να δίνουν 
μεγάλη αντοχή στις κατασκευές μας. 

  
  Όλες οι διαδικασίες εργασιών της παραγωγής για την επεξεργασία πρώτων υλών θα 
διεξάγονται σύμφωνα με  
♦    Το σύστημα ποιότητας ISO 9001 : 2000  
♦    Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 : 2004  

  
 

 

Όλα τα είδη να  είναι καινούργια πρώτης χρήσης και άριστης ποιότητας. 

Οι ποσότητες των προς προμήθεια  υλικών  περιγράφονται στη συνέχεια 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ  

(€)   

1. ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ 
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ 
ΜΕ 7 ΔΟΚΙΔΕΣ 

TEM 6 320,00 1920,00 

2. ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ 
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ 

ΜΕ 10 ΔΟΚΙΔΕΣ 

 
 

TEM 6 340,00 2040,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 3960,00 

    Φ.Π.Α. 23% 910,80 

    ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

4870,80 

 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στις 4.870,80 € μαζί με τον Φ.Π.Α. 
και διευκρινίζεται ότι η τιμή αυτή είναι ενδεικτική προς την τιμή μονάδος και ότι είναι η 
ανώτερη δυνατή.  

Με κάθε προσφορά και με ποινή αποκλεισμού θα δοθούν κατά ελάχιστο τα πιο κάτω στοιχεία 

        Α)   Προέλευση, τύπος               

        Β)   Χρόνος παράδοσης 

        Γ)   Χρόνος εγγύησης  

        Δ)   Λοιπά στοιχεία για τον καλύτερο προσδιορισμό της ποιότητας και της  

              αξιοπιστίας για τα  παραπάνω υλικά  

       
 
 
      ΚΥΘΗΡΑ   30/6/2015                                                ΚΥΘΗΡΑ   30/6/2015                              
 
               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                            Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  

              Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

 

 

    ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ                                       ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. ΣΤΑΘΗΣ 

                                                                                                                         ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε                                                             
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Προμήθεια :    ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ 
     ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ                                                      
   ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

ΕΝΤΥΠΟ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 
ΣΥΝΟΛΟ  (€) 

1. 

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ 

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ ΜΕ 

7 ΔΟΚΙΔΕΣ 

Τεμάχια 6   

2. 

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ 

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ ΜΕ 

10 ΔΟΚΙΔΕΣ 

Τεμάχια 6   

 ΣΥΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. 23%  

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι:  

 η ισχύς της προσφοράς είναι για δύο μήνες 

 έχω λάβει γνώση όλων των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχομαι χωρίς καμία 

επιφύλαξη 

 η προσφορά μου δεν έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές 

 η παράδοση των ειδών θα γίνει εντός 10 ημερών μετά από την ειδοποίηση μου για παραγγελία 

 ο χρόνος εγγύησης των προσφερόμενων ειδών είναι ………..……… και δεσμεύομαι για την άμεση 

αποκατάσταση τυχόν βλαβών ή προβλημάτων που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Δήμου Κυθήρων, 

δωρεάν για τον ανωτέρω χρόνο εγγύησης.  

 το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής είναι :  ………..…………………………………………… .  

……..   -  9  -   2015 

Ο  Προσφέρων 

 

Σφραγίδα & Υπογραφή 


