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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Κύθηρα  29 . 5 . 2015 
     ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ                
                                                                                                Αριθ. Πρωτ.       1613 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΥΠΟΒΟΛΗΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Για  προμήθεια   ΕΠΙΠΛΩΝ Δ.Ε. ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ 

Ο Δήμος Κυθήρων  δυνάμει της υπ΄αρίθμ 35/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τους 

ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σφραγισμένες κλειστές προσφορές για την πραγματοποίηση της 

προμήθειας «ΕΠΙΠΛΩΝ Δ.Ε. ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ» όπως αναλυτικά περιγράφεται στην υπ’αριθ. ΔΥ/27.5.2015 

«Τεχνική εισήγηση» που επισυνάπτεται στην παρούσα και συντάχθηκε 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 :  Τετάρτη  10.6.2015 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» . 

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. Τεχνικές  Προδιαγραφές 

2. Τεχνική  Έκθεση 

3. Έντυπο προσφοράς 

                                            Κύθηρα  29  . 5 . 2015 

 

 

                                      Εκ του Δήμου Κυθήρων  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

  ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
__________________ 

 

Κύθηρα,   27 /5 /2015 
                                          Αρ.Πρωτ.    Δ.Υ   

 

     Τεχνική εισήγηση του Προϊσταμένου Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κυθήρων, για την 

περιγραφή της προμήθειας  με ειδικό τίτλο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΔΕ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ 

 

Προϋπολογισμός δαπάνης  μαζί με Φ.Π.Α. : 6.000,00 EΥΡΩ 

 

Κωδικός αριθμός Προϋπολογισμού :   02.10.7133.02 
 

Πηγή χρηματοδότησης : Εξ Ιδίων Πόρων 

 

 

ΤΕΧΝΙΚEΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

` 
Οι  παρακάτω  Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια επίπλων που θα  καλύψουν τις 

ανάγκες των κτηρίων στη Δ.Ε. Αντικυθήρων και συγκεκριμένα: του Δημοτικού Καταστήματος, του 

παλαιού Δημοτικού Ξενώνα, του νέου Δημοτικού Ξενώνα, του παλαιού Κοινοτικού Ιατρείου, του 

νέου Κοινοτικού Ιατρείου, των Δημοτικών Αποθηκών, του Δημοτικού Σχολείου.        

 

Οι ποσότητες και  τα τεχνικά χαρακτηριστικά των παραπάνω υλικών περιγράφονται στη συνέχεια. 

 

 

 

α/α Είδος - περιγραφή Τεμάχια 

1.  Καναπές-Κρεβάτι  ξύλινο με μπράτσα  έως 2,2μ μήκος 1 

2.  Τραπέζι Κουζίνας ξύλινο  6 ατόμων με 6 ξύλινες καρέκλες 1 + 6 

3.  Τραπέζι Κουζίνας ξύλινο  4 ατόμων με 4 ξύλινες καρέκλες 1 + 4 

4.  Τραπέζι ξύλινο σταθερό εξωτερικού χώρου   2,5 μ μήκος Χ 1μ πλάτος 1 

5.  Πλαστική καρέκλα αντοχής με μπράτσα λευκή 10 

6.  Κρεβάτι Μονό ξύλινο, με στρώμα μεσαίο 10 

7.  
Κομοδίνο με 2 ή 3 συρτάρια ξύλινο 
 

8 

8.  
Γραφείο ξύλινο 160 Χ 60  εκ. με 3 ενσωματωμένα συρτάρια 
 

1 
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9.  
Καρέκλα γραφείου περιστρεφόμενη με μπράτσα και μεταλλικά πόδια 
 

2 

10.  
Καρέκλα αναμονής μεταλλική με ύφασμα ή δερματίνη χωρίς μπράτσα 
 

12 

11.  
Καναπές αναμονής έως 2μ. μήκος, ύφασμα ή δερματίνη 
 

1 

12.  
Τραπεζάκι αίθουσας αναμονής  (χαμηλό) ξύλινο  50 Χ 50 εκ 
 

1 

13.  Τραπέζι – πάγκος εργασίας σταθερό ξύλινο  250 Χ 1  εκ 1 

14.  
Ράφια dexion που θα καλύψουν χώρο : 15μ μήκος Χ 1,8 ύψος 
 

- 

15.  

Καρέκλες αναδιπλούμενες με σκελετό αλουμινίου και πλαστικό πλατοκάθισμα, 
χωρίς μπράτσα 
 

60 

16.  

Πάγκος κουζίνας 1,5μ μήκος Χ 0,50 βάθος Χ 0,83 ύψος,  με νεροχύτη INOX με 1 
γούρνα και φτερό δεξιά, με ντουλάπι και συρτάρια 
 

1 

17.  
Άνω Ντουλάπι κουζίνας ξύλινο μήκος 1μ Χ 1μ ύψος, με 2 ράφια (3 χώρους) 
 

1 

18.  
Ντουλάπι κουζίνας ξύλινο μήκος 0,80 Χ 0,90 ύψος με 2 ράφια (3 χώρους) 
 

1 

 

      Ο προμηθευτής υποχρεούται να μεταφέρει τα είδη και να τα συναρμολογήσει ο ίδιος στα 

Αντικύθηρα με υπόδειξη του προέδρου της Δημοτικής Ενότητας Αντικυθήρων 

      Κατά την οριστική παραλαβή γίνεται έλεγχος για να διαπιστωθεί εάν τα  είδη ανταποκρίνονται ως 

προς τα  τεχνικά χαρακτηριστικά και τις ποσότητες που αναφέρονται στην προσφορά που κατέθεσε ο 

προμηθευτής στο Δήμο Κυθήρων. 

     Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές, αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές και τις 

ποσότητες που αναφέρονται στη παρούσα Τεχνική Περιγραφή  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. 

      Η προμήθεια, θα γίνει σε διάστημα έως 15 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 Kυθήρων 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 γίνει εντός 15 ημερών μετά από την ειδοποίηση του Δήμου 

Κυθήρων 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 



4 

 

δραστηριότητας και ότι είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων 

όπως επίσης και των υποχρεώσεών του προς Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα 

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

μικρότερος των δύο (2) ετών καθώς και δήλωση για την άμεση αποκατάσταση τυχόν βλαβών ή 

προβλημάτων στη λειτουργία τους  που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Δήμου Κυθήρων, 

δωρεάν για τον ανωτέρω χρόνο εγγύησης.  

 Τέλος οφείλει να δηλώσει το εργοστάσιο και τη χώρα παραγωγής του προσφερόμενου  είδους.  

 
 

 

 

                 ΚΥΘΗΡΑ  2 7/5 /2015                                                                 ΚΥΘΗΡΑ  27/ 5/2015 

 
                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                   Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  

                         Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

 

 

 

        ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  ΑΘ.  ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ                                                         ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΣΤΑΘΗΣ  
                                                                                                                                                ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε 
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                                                               ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια επίπλων που θα  καλύψουν τις ανάγκες 
των κτηρίων στη Δημοτική Ενότητα Αντικυθήρων και συγκεκριμένα: του Δημοτικού 
Καταστήματος, του παλαιού Δημοτικού Ξενώνα, του νέου Δημοτικού Ξενώνα, του παλαιού 
Κοινοτικού Ιατρείου, του νέου Κοινοτικού Ιατρείου, των Δημοτικών Αποθηκών, του 
Δημοτικού Σχολείου.  

 
             ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
            Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις : 

 Την με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 
«Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. 
Π. Ο. Τ. Α.)» άρθρο 23 παρ.1. 

 Το άρθρο 2 παρ.13 του  Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου 
Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

 Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
 Η Κ.Υ.Α. αριθ. 27319/20002 (ΦΕΚ 945 Β/24.7.2002), η οποία καθόρισε το ποσό της 

απευθείας ανάθεσης σε 15.000 ευρώ, με Φ.Π.Α. 

Η συνολική δαπάνη οποία θα βαρύνει τον  Κ.Α 02.10.7133.02 του προϋπολογισμού  
ανέρχεται στο ποσό των 4878,05 ευρώ επί πλέον Φ.Π.Α. 23% 1.121,95. Συνολικά δηλαδή 
έξι χιλιάδες  ευρώ   (6.000 ευρώ).  

 
 
 

Κύθηρα  27 -5 -2015 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Ι. ΣΤΑΘΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε 

 
 
                          
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             

     ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
 

                  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΔΕ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ                                      

                 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.000,00 ευρώ 
 

 

http://www.dimosnet.gr/images/site/2/100811_2002-kya-27319-18-7-02-fek-945-b.doc
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Οικονομική     Προσφορά 

α/α Είδος - περιγραφή Τεμάχια 
Ποσό Προσφοράς 

με ΦΠΑ 

1.  Καναπές-Κρεβάτι  ξύλινο με μπράτσα  έως 2,2μ μήκος 1  

2.  Τραπέζι Κουζίνας ξύλινο  6 ατόμων με 6 ξύλινες καρέκλες 1 + 6  

3.  Τραπέζι Κουζίνας ξύλινο  4 ατόμων με 4 ξύλινες καρέκλες 1 + 4  

4.  
Τραπέζι ξύλινο σταθερό εξωτερικού χώρου   2,5 μ μήκος Χ 1μ 

πλάτος 
1 

 

5.  Πλαστική καρέκλα αντοχής με μπράτσα λευκή 10  

6.  Κρεβάτι Μονό ξύλινο, με στρώμα μεσαίο 10  

7.  Κομοδίνο με 2 ή 3 συρτάρια ξύλινο 8  

8.  Γραφείο ξύλινο 160 Χ 60  εκ. με 3 ενσωματωμένα συρτάρια 1 
 

9.  
Καρέκλα γραφείου περιστρεφόμενη με μπράτσα και μεταλλικά 

πόδια 
2 

 

10.  
Καρέκλα αναμονής μεταλλική με ύφασμα ή δερματίνη χωρίς 

μπράτσα 
12 

 

11.  Καναπές αναμονής έως 2μ. μήκος, ύφασμα ή δερματίνη 1  

12.  Τραπεζάκι αίθουσας αναμονής  (χαμηλό) ξύλινο  50 Χ 50 εκ 1  

13.  Τραπέζι – πάγκος εργασίας σταθερό ξύλινο  250 Χ 1  εκ 1  

14.  Ράφια dexion που θα καλύψουν χώρο : 15μ μήκος Χ 1,8 ύψος -  

15.  
Καρέκλες αναδιπλούμενες με σκελετό αλουμινίου και πλαστικό 

πλατοκάθισμα, χωρίς μπράτσα 
60 

 

16.  

Πάγκος κουζίνας 1,5μ μήκος Χ 0,50 βάθος Χ 0,83 ύψος,  με 

νεροχύτη INOX με 1 γούρνα και φτερό δεξιά, με ντουλάπι και 

συρτάρια 

1 

 

17.  
Άνω Ντουλάπι κουζίνας ξύλινο μήκος 1μ Χ 1μ ύψος, με 2 ράφια (3 

χώρους) 
1 

 

18.  
Άνω Ντουλάπι κουζίνας ξύλινο μήκος 0,80 Χ 0,90 ύψος με 2 ράφια 

(3 χώρους) 
1 

 

 

                                                                                                                         Ο  Προσφέρων                                         

 

                                                                                                                            Σφραγίδα & Υπογραφή    


