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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Με την προμήθεια αυτή πρόκειται να συντηρηθούν ή να αντικατασταθούν,
όπου  απαιτηθεί  οι  σιδηροκατασκευές  στους  κοινόχρηστους  χώρους  για  την
ασφάλεια των χρηστών τους, όπως: Στύλοι φωτισμού, προστατευτικά μεταλλικά
Π καθώς και παραδοσιακού σχήματος κάγκελα μικρά & μεγάλα στα πεζοδρόμια,
μεταλλικοί  κάδοι  &  μεταλλικές  βάσεις  των  ξύλινων  καλαθιών  καθαριότητας,
βάσεις παγκακιών κ.λ.π. Όλα τα παραπάνω θα γίνουν από τα μόνιμα τεχνικά
συνεργεία σιδηρών κατασκευών του Δήμου μας.

Για  όλα  τα  παραπάνω  χρειάζεται  να  γίνει  η  προμήθεια  των  παρακάτω
υλικών:

mailto:dimos@chania.gr
http://www.chania.gr/


Η δαπάνη για την προμήθεια τους έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των 32999,73
€ με το Φ.Π.Α. και θα χρηματοδοτηθεί από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.

Κάθε  προμηθευτής  μπορεί  να  συμμετέχει  στο  διαγωνισμό  υποβάλλοντας
προσφορά σε όλα τα υλικά της ομάδας. Δε θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά η
οποία θα δίδεται για μέρος των υλικών της ομάδας.
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από:

 Τις  διατάξεις  της  αριθμ.  11389/1993  απόφασης  του  Υπουργού
Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και ιδίως των παρ. 4,5 και 6 και άρθρου 23),
και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.

 Τις σχετικές διατάξεις του Ν.2286/1995.
 Του Ν3463/06(Δ.Κ.Κ.) και ιδιαίτερα το άρθρο 209.
 Την  αρ.Π1/3305/3-11-10(ΦΕΚ1789  Β΄/12-11-10)  Απόφαση  του  ΥΠ.

Οικονομικών-Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας ( σύμβαση προμήθειας με
πρόχειρο διαγωνισμό το ισχύον χρηματικό όριο διαμορφώνεται στο ποσόν
των 60.000€ χωρίς Φ.Π.Α.) και 

 Την 21437/5-5-11 του ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ.(αναπροσαρμογή των χρηματικών
ποσών του 83 παρ.1 Ν2362/95)

Όλα  τα  παραπάνω  υλικά  θα  είναι  Α΄  ποιότητας  και  θα  ζητηθούν  όπου
κριθούν απαραίτητα εθνικά, ευρωπαϊκά ή άλλα πρότυπα αναγνωρισμένα από
την χώρα μας.-

                          Χανιά Νοέμβριος 2014

       Θεωρήθηκε
       Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                  Ο Διευθυντής  Τ.Υ.Δ.Χ.
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