
 
ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΟΙΡΑΣΘΑ                                    Λεζολψγγι  02/10/2018                                                     

ΜΟΛΟ ΑΘΣ/ΜΘΑ                                              απ.ππυη.:17295 

ΓΗΜΟ ΙΔΡΑ ΠΟΛΗ ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ 

Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ  

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗ  

Σασ. Δ/νζη: ηαςποποωλος 31(Ραδιομέγαπο )  

Πληποθοπίερ: Παναγιυηοποωλος Καμππινή. 

Σηλ. : 26313-60983 

FAX: 26310-25041  

 

 

                                                                                    ΠΡΟ  

                                                                              Δνδιαθερόμενοι  

                                                                                                                                         
                           ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Ο Δήμορ μαρ ενδιαθέπεηαι να  εκηελέζει  ππομήθεια ενψρ ποδηλάηος  για ηιρ 

ανάγκερ ηηρ Δ/νζηρ Ιαθαπιψηηηαρ ,Πεπιβάλλονηορ & Ππαζίνος Δήμος Θεπάρ Πψληρ 

Λεζολογγίος  α) η ςπ’ απιθ. 138/2018 (ΑΔΑ:6Μ2ΩΡΖ-459) απψθαζη ανάλητηρ 

ςποσπέυζηρ  και β) η βεβαίυζη   ηος Πποφζηαμένος ηηρ Οικονομικήρ Τπηπεζίαρ, 

επί ηηρ ανυηέπυ απψθαζηρ (ή ππψηαζηρ) ανάλητηρ ςποσπέυζηρ, για ηην ωπαπξη 

διαθέζιμος ποζοω, ηη ζςνδπομή ηυν πποχποθέζευν ηηρ παπ 1α ηος άπθπος 4 ηος 

ΠΔ 80/2016 και ηη δέζμεςζη ζηα οικείο Ληηπϊο Δεζμεωζευν ηηρ ανηίζηοισερ 

πιζηϊζειρ  με α/α  1/2018  ανηίζηοισα. 

Η πποζθοπά δεν μποπεί να ςπεπβαίνει ηον ζςνολικψ πποχπολογιζμψ ηηρ 

ππομήθειαρ ωτοςρ 600,00 εςπϊ ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΠΑ. 

Παπακαλοωμε ψπυρ πποζκομίζεηε κλειζηή  ένηςπη πποζθοπά για ηην  ανυηέπυ 

ππομήθεια ζηο ππυηψκολλο ηος Δήμος,  μέσπι ηην 5/10/2018 και ϊπα 10.00π.μ.  

    

 

 

υν.: Επιζςνάπηεηαι η  ηεσνική πεπιγπαθή . 
  

 

 

              Η Προιζηαμένη   

 

     Παναγιωηοπούλου Λαμπρινή  
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 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 

 Τξνρνί 28” 

 Είλαη ρακειήο εηζόδνπ, γηα λα είλαη εύθνια ζηε ρξήζε από ακθόηεξα ηα θύια, εθηόο από ηα 

2 πνδήιαηα ηεο Δεκνηηθήο Αζηπλνκίαο πνπ ζα είλαη αλδξηθνύ ηύπνπ 

 Αληηβαλδαιηζηηθή θαη αληηθιεπηηθή πξνζηαζία γηα ηνπο ηξνρνύο πνπ δελ επηηξέπεη ηελ 

απόζπαζή ηνπο ρσξίο εηδηθά εξγαιεία 

 Λαζπσηήξεο εκπξόο θαη πίζσ 

 Απαηηείηαη ζράξα γηα ηε κεηαθνξά ειαθξηάο ηζάληαο ζην πίζσ κέξνο ηνπ πνδειάηνπ, κε 

δπλαηόηεηα κεηαθνξάο πεξηνξηζκέλνπ βάξνπο θαη εκπξόζζην θαιάζη, γηα λα κελ 

επηβαξύλεηαη ε νδεγεζηκόηεηά ηνπ.  

 Πιαίζην από αινπκίλην γηα κείσζε ηνπ βάξνπο θαη αληηζθσξηαθή πξνζηαζία, λα κπνξνύλ λα 

θέξνπλ ην δηαθξηηηθό ρξώκα θαη άιια ζεκάδηα πνπ ζα επηιέμεη ν Δήκνο 

 Χξήζε αλνμείδσησλ πιηθώλ ζηνλ κεγαιύηεξν δπλαηό βαζκό (δάληεο, αθηίλεο, ληίδα ζέιαο, 

ηηκόλη, κπνπιόληα ηξνρώλ). Ο ππνςήθηνο Πξνκεζεπηήο ηνπ Σπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα 

δηεπθξηλίζεη πνηα εμαξηήκαηα δελ είλαη αλνμείδσηα 

 Χξήζε κπνπινληώλ κε εηδηθό αληηθιεπηηθό ζρεδηαζκό (δελ αλνίγνπλ κε ζπλεζηζκέλν θιεηδί) 

 Σέια από αλαηνκηθό αλζεθηηθό πιηθό, κε απνζπώκελε, κε ζύζηεκα ξύζκηζεο ηνπ ύςνπο 

 Τηκόλη ξπζκηδόκελν  

 Φώηα Led εκπξόο θαη πίζσ κε κπαηαξίεο 

 Πξνζηαηεπηηθό αιπζίδαο 

 Αλαθιαζηηθά ζηνπο ηξνρνύο  

 Πεηάιηα κε αλαθιαζηήξεο 

 Τνπιάρηζηνλ 6 ηαρύηεηεο ζηνλ πίζσ ηξνρό 

 Κνπδνύλη 

 Σηήξηγκα (Stand) 

 

 

  ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ 

Πξνκήζεηα πνδειάηνπ (ΤΕΜ)    483,88 

Πξνζηίζεηαη Φ.Π.Α. 24%    116,12 

ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ  (€) 600,00 

 

 

            

 

              Η Προιζηαμένη   

 

    Παναγιωηοπούλου Λαμπρινή  


