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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
  Προμήθεια Σιδηροιστών Φωτεινής Σηματοδότησης, με απευθείας ανάθεση. 
 
 
                                                                 Ο ΔΗΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ  
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, 
2. Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95. 
3. Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ 

Π1/7446/02. 
4. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006). 
5. Τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2011 που προβλέπει πίστωση 

15.000,00€ στον Κ.Α. 20-6662.018  για την προμήθεια Σιδηροιστών Φωτεινής Σηματοδότησης. 
6. Την υπ’ αρ 382/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 

15.000,00€ του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α. 20-6662.018 για την προμήθεια 
Σιδηροιστών Φωτεινής Σηματοδότησης. 

7. Την υπ’ αρ. 01/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων. 

8. Τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας, του τμήματος Ηλεκτροφωτισμού του  Δήμου Χανίων που     
επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη. 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ  

 
Τη διενέργεια προμήθειας Σιδηροιστών Φωτεινής Σηματοδότησης, προϋπολογισμού 14.821,50€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, 
τις διαστάσεις  και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται παρακάτω.  

 
Απλός ιστός :  

 
• Σιδηροϊστός φωτεινής σηματοδότησης κυκλικής διατομής.  
• Σύμφωνος με την προδιαγραφή Φσ6β(6.8.82 ΔΚΕΣΟ) και την Υπουργική απόφαση  

ΕΗ3/01/15456/26.3.82 τ. ΥΔΕ).  
• Η βαφή προδιαγράφεται από την ΤΟ ΦΣ10/75 τ. ΥΔΕ. Ο ιστός θα φέρει σε απόσταση 0,80 μ. 

από την βάση του, οπή για την τοποθέτηση ρεγκλέτας, η οποία θα περιέχεται και θα κλείνει με 
κατάλληλη θυρίδα από λαμαρίνα πάχους 4 mm. 

• Θα έχει επεξεργαστεί με δύο στρώσεις αντισκωριακής βαφής και δύο στρώσεις χρώματος 
ντούκου ανθεκτικού στις καιρικές συνθήκες και επιδράσεις. Επιλογή χρωματισμού της 
Υπηρεσία είναι τύπου mobilo 105 (κίτρινο). 
 
 

Ιστός με αναρτημένο βραχίονα :  
 

• Σιδηροϊστός φωτεινής σηματοδότησης κανονικής εξαγωνικής διατομής, πλευράς κορυφής 6cm. 
Συμπεριλαμβάνεται και ο αναρτημένος βραχίονας κυκλικής διατομής.   

• Σύμφωνος με την προδιαγραφή ΦΣ 7 Ε (7.12.90 ΔΚΕΣΟ-ΥΠΕΧΩΔΕ)   
• Η βαφή προδιαγράφεται από την ΤΟ ΦΣ10/75 τ. ΥΔΕ.  



• Κατασκευασμένος από ελάσματα πάχους τουλάχιστον 4mm και όχι μικρότερα των 3cm για να 
αποφευχθούν όσο το δυνατόν πολλές ηλεκτροσυγκολλήσεις. 

• Ο κορμός θα φέρει χαλύβδινη τετραγωνική πλάκα εδράσεως διαστάσεων 0,50m χ 0,50m, 
πάχους 20mm καλά ηλεκτροσυγκολλημένη σε αυτόν και με τέσσερα (4) ενισχυτικά πτερύγια 
πάχους 16mm σχήματος ορθογωνίου τριγώνου διαστάσεων των καθέτων πλευρών αυτού 
0,10m και 0,15m. 

• H πλάκα εδράσεως θα πρέπει να φέρει ανάλογη κεντρική οπή για την διέλευση υπογείου 
καλωδίου καθώς και 4 οπές διαμέτρου Φ25 mm η κάθε μία.  

• Ο κάθε ιστός θα συνοδεύεται από μία βάση αγκυρώσεως που αποτελείται από τέσσερις ήλους 
μήκους 1μ και διατομής Φ25 mm που θα καταλήγουν σε σπείρωμα μήκους 0,10μ, καλά 
επεξεργασμένο, με τα περικόχλια τους. Οι τέσσερις ήλοι πρέπει να είναι συνδεδεμένοι μεταξύ 
τους με ηλεκτροσυγκολλημένες πάνω τους γωνίες 40/40/4 mm σε σχήμα τετραγώνου στη βάση 
του και χιαστί προ του σπειρώματος.   

• Ο ιστός θα φέρει σε απόσταση 0,80 μ. από την βάση του, οπή για την τοποθέτηση ρεγκλέτας, η 
οποία θα περιέχεται και θα κλείνει με κατάλληλη θυρίδα από λαμαρίνα πάχους 5 mm. 

• Θα έχει επεξεργαστεί με δύο στρώσεις αντισκωριακής βαφής και δύο στρώσεις χρώματος 
ντούκου ανθεκτικού στις καιρικές συνθήκες και επιδράσεις. Επιλογή χρωματισμού της 
Υπηρεσία είναι τύπου mobilo 105 (κίτρινο).  

• Ο ιστός στα τελευταία 0,40 μ θα φέρει σιδηροσωλήνα ή τούμπο από έλασμα του ίδιου πάχους 
με το έλασμα του σιδηροιστού που θα προεκτείνεται μέσα στον ιστό κατά 0,40μ ακόμη, 
κατάλληλα ηλεκτροσυγκολλημένο για την τοποθέτηση και την στερέωση πάνω του, του 
βραχίονα σώματος. 

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ  

 
 
 

ΥΛΙΚΟ Μον. Τιμή Μον. Μονάδ. Χ Τιμή ΦΠΑ 
Σύνολο με 

ΦΠΑ 
ΑΠΛΟΣ ΙΣΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ 
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
 

 
24 

    
150,00 €  

  
 3.600,00 €  

      
    828,00 €  

  
     4.428,00 € 

ΙΣΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ 
ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ 
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
 

 
13 

                    
650,00 €  

  
 8.450,00 €  

  
 1.943,50 €  

  
   10.393,50 € 

Σύνολα     
          
12.050,00 €    2.771,50 €     14.821,50 € 

      
 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ:                           

 
 

                        
14.821,50 €  

 
 
Οι ιστοί θα παραδοθούν στις αποθήκες του Δήμου Χανίων. 
 

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, 
Κυδωνίας 29, Τ.Κ.73100, το αργότερο μέχρι 05 Αυγούστου 2011 και μέχρι 13:00 μ.μ., οικονομική 
προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.  

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται με ευκρίνεια  τα στοιχειά του ενδιαφερόμενου 
προμηθευτή και η ένδειξη  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την Προμήθεια: Σιδηροιστών Φωτεινής 
Σηματοδότησης. 

                                            
 


