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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ” Υλικών ανάπλασης ηλεκτρο
φωτισµού στο πάρκο ∆ηλαβέρη . ”
(Από Κ.Α. 20 7135.102 )
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 44 713,00 €
επί πλέον Φ.Π.Α 23 %

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Οι τιµές αυτού του τιµολογίου αναφέρονται σε ολοκληρωµένες µονάδες σύµφωνα µε τους ισχύοντες
κανόνες της Τέχνης, την Τεχνική Έκθεση και τα υπόλοιπα τεύχη της µελέτης και ισχύουν για όλα τα
προµηθευόµενα είδη και την έκταση τους. Σ' αυτές περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την
πλήρη και έγκαιρη παράδοση των υλικών που αναφέρονται.
2. Για κάθε δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σχετικής
προµήθειας, δεν µπορεί να θεµελιωθεί καµία αξίωση, ή αµφισβήτηση που να έχει σχέση µε το είδος και
την απόδοση των µηχανηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν καθώς και την ειδικότητα και τον αριθµό του
προσωπικού.
3.Πιό ειδικά στις τιµές του τιµολογίου περιλαµβάνονται οι ακόλουθες δαπάνες.
α. Προµήθειες, µεταφορές, αποθηκεύσεις, φυλάξεις, επεξεργασίες και προσεγγίσεις όλων ανεξαί
ρετα των υλικών που είναι αναγκαία, µαζί µε όλες τις απαραίτητες φορτεκφορτώσεις και διακινή σεις
µέχρι την πλήρη τους παράδοση.
β. Μισθούς ηµεροµίσθια, επιβαρύνσεις για λόγους υπερωριακής εργασίας, ασφαλίσεις, κλπ, του
ειδικευµένου και ανειδίκευτου προσωπικού κάθε κατηγορίας.
γ. Οι δαπάνες λειτουργίας των µηχανηµάτων που απαιτούνται, η παραλαβή, η µεταφορά επί τό που
και η επιστροφή, οι άγονες µετακινήσεις, τα απαιτούµενα καύσιµα, τα λιπαντικά.
δ. Οι δαπάνες καθυστέρησης από πρόσθετα και συµπληρωµατικά µέτρα ασφάλειας για την
εκτέλεση της προµήθειας, παρεµπόδισης της οµαλής κυκλοφορίας των διαφόρων οχηµάτων και
λοιπών µέσων µετακίνησης του κοινού και της κυκλοφορίας γενικότερα.
ε. Οι δαπάνες για τους εργαστηριακούς ελέγχους, τις δοκιµές από το εργαστήριο του Υ.∆.Ε. και
όπου αυτές απαιτούνται σύµφωνα µε τα άρθρα αυτού του τιµολογίου, της συγγραφής υποχρεώ
σεων και των τεχνικών προδιαγραφών.
στ. Οι δαπάνες για τη σήµανση σύµφωνα µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας καθώς και οι δαπάνες
καταµετρήσεων, συντάξεις επιµετρήσεων, σχεδίων, δακτυλογραφήσεις κλπ.
ζ. Το ποσοστό των γενικών εξόδων που περιλαµβάνει τις δαπάνες εργαλείων, γενικά έξοδα και
κρατήσεις, φόρους, χαρτόσηµα, δασµούς, δικαιώµατα, ασφάλιστρα κλπ., καθώς και το όφελος του
προµηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 1-2ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ενός µέτρου
µήκους σωλήνα γαλβανιζέ µε ραφή και µούφα, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή
υποχρεώσεων ως κατωτέρω :

ΑΡΘΡΟ 1ο. Τιµή ενός µέτρου µήκους σωλήνα γαλβανιζέ µε ραφή και µούφα διαµέτρου 1 1/4’’ ελαφρύ
τύπου, κίτρινη ετικέτα : Τρία ευρώ και είκοσι λεπτά ( 3,20 € ).
ΑΡΘΡΟ 2ο. Τιµή ενός µέτρου µήκους σωλήνα γαλβανιζέ µε ραφή και µούφα διαµέτρου 1’’ µεσαίου
βάρους, κόκκινη ετικέτα : ∆ύο ευρώ και σαράντα λεπτά ( 2,40 € ).
ΑΡΘΡΟ 3ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ενός µέτρου
µήκους σωλήνα πλαστική σπιράλ τύπου Χελιφλέξ ενισχυµένη Φ38mm για υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα, όπως
περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων.
Τιµή ενός µέτρου µήκους : ∆ύο ευρώ και ογδόντα λεπτά ( 2,80 € ).
ΑΡΘΡΟ 4-9ο.
Για τη προµήθεια,µεταφορά και παράδοση,µετά από έλεγχο,στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ενός µέτρου µη
κους καλώδιο,όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων ως κατωτέρω :

ΑΡΘΡΟ 4ο. Τιµή ενός µέτρου µήκους καλώδιο HO5VV-F 1X2,5 mm2 : Πενήντα πέντε λεπτά ( 0,55 € ).
ΑΡΘΡΟ 5ο. Τιµή ενός µέτρου µήκους καλώδιο J1VV-U 5X2,5 mm2: Ένα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά ( 2,40 € ).
ΑΡΘΡΟ 6ο. Τιµή ενός µέτρου µήκους καλώδιο J1VV-U 5X6,00 mm2 : ∆ύο ευρώ και ενενήντα τέσσερα
λεπτά (2,94 € ).

ΑΡΘΡΟ 7ο. Τιµή ενός µέτρου µήκους καλώδιο J1VV-U 5X10,0 mm2: Τέσσερα ευρώ και ογδόντα οκτώ
λεπτά ( 4,88 € ).

ΑΡΘΡΟ 8ο. Τιµή ενός µέτρου µήκους καλώδιο J1VV-U 5X16,0+1,50 mm2 : Επτά ευρώ και ενενήντα τρία
λεπτά ( 7,93 € ).

ΑΡΘΡΟ 5ο. Τιµή ενός µέτρου µήκους καλώδιο UTP κατηγορίας 5 τεσσάρων ζευγών : Σαράντα δύο
λεπτά ( 0,42 € ).
ΑΡΘΡΟ 10ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ενός χιλιο
γράµµου χάλκινου αγωγού γείωσης Φ16 mm2, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή
υποχρεώσεων.
Τιµή ενός χιλιογράµµου : Ένδεκα ευρώ και εβδοµήντα πέντε λεπτά ( 11,75 € ).
ΑΡΘΡΟ 11ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ενός ηλεκ
τρόδιου γείωσης µε τον σφιγκτήρα του, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή
υποχρεώσεων : Τιµή ενός τεµαχίου : Είκοσι πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά ( 25,50 € ).
ΑΡΘΡΟ 12ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ενός
σύνδεσµου γείωσης τύπου ταυ, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων
ως κατωτέρω : Τιµή ενός τεµαχίου : Πέντε ευρώ και ενενήντα έξη λεπτά ( 5,96 € ).

ΑΡΘΡΟ 13-14ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ενός πίλ
λαρ για υπόγεια δίκτυα ηλεκτροφωτισµού αναλόγων διαστάσεων, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθε
ση και τη συγγραφή υποχρεώσεων ως κατωτέρω :

ΑΡΘΡΟ 13ο. Τιµή ενός τεµαχίου : ∆ιακόσια εβδοµήντα πέντε ευρώ ( 275,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 14ο. Τιµή ενός τεµαχίου : Εξήντα ευρώ ( 60,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 15ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ενός φρεα
τίου διακλαδώσεως πλαστικού 40Χ40CM, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υπο
χρεώσεων. Τιµή ενός τεµαχίου : Τριάντα ευρώ ( 30,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 16ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ενός πλα
στικού ρακόρ για γκοφρέ µε το παξιµάδι του, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή
υποχρεώσεων. Τιµή ενός τεµαχίου : ∆έκα λεπτά ( 0,10 € ).
ΑΡΘΡΟ 17ο.
Για τη προµήθεια,µεταφορά και παράδοση,µετά από έλεγχο,στις αποθήκες του ∆ήµου µας,ενός παρα
δοσιακού φανοστάτη µονόφωτο τύπου Βενετίας µε κλωβό πάκτωσης κυτίο σύνδεσης και φωτιστικό κορυ
φής τύπου µπάλας µε λαµπτήρα Hg125W, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υπο
χρεώσεων. Τιµή ενός τεµαχίου : Τετρακόσια τριάντα ευρώ ( 430,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 18-19ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ενός
ακροδέκτη, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων ως κατωτέρω :

ΑΡΘΡΟ 18ο. Τιµή ενός τεµαχίου ακροδέκτης των 2,5 mm : ∆έκα επτά λεπτά ( 0,17 € ).
ΑΡΘΡΟ 19ο. Τιµή ενός τεµαχίου ακροδέκτης των 10 mm : Είκοσι δύο λεπτά ( 0,22 € ).
ΑΡΘΡΟ 20ο.
Για τη προµήθεια,µεταφορά και παράδοση,µετά από έλεγχο,στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ένα µασούρι
κλέµες των 10 mm , όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων.
Τιµή ενός τεµαχίου : Ένα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά ( 1,95 € ).
ΑΡΘΡΟ 21ο.
Για τη προµήθεια,µεταφορά και παράδοση,µετά από έλεγχο,στις αποθήκες του ∆ήµου µας, µιας κλεµασφάλειας µε γυαλάκι των 6Α , όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων.
Τιµή ενός τεµαχίου : Εβδοµήντα λεπτά ( 0,70 € ).
ΑΡΘΡΟ 22-23ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, µιας µονω
τικής ταινίας, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων ως κατωτέρω :

ΑΡΘΡΟ 22ο. Τιµή ενός τεµαχίου µονωτικής ταινίας : Πέντε ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά ( 5,91 € ).
ΑΡΘΡΟ 19ο. Τιµή ενός τεµαχίου µονωτικής ταινίας τύπου Plymouth : ∆έκα τρία ευρώ και πενήντα
λεπτά ( 13,50 € ).

ΑΡΘΡΟ 24ο.
Για τη προµήθεια,µεταφορά και παράδοση,µετά από έλεγχο,στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ένα
σωληνάριο σιλικόνης αντιµουχλικής διάφανης, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή
υποχρεώ σεων. Τιµή ενός τεµαχίου : Τέσσερα ευρώ και είκοσι λεπτά ( 4,20 € ).
ΑΡΘΡΟ 25ο.
Για τη προµήθεια,µεταφορά και παράδοση,µετά από έλεγχο,στις αποθήκες του ∆ήµου µας,ενός προβολέα
ασύµµετρης δέσµης 400W HQI , όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή
υποχρεώσεων. Τιµή ενός τεµαχίου : Ογδόντα ευρώ ( 80,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 26-27ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ενός πίνακα
πλαστικού εξωτερικού στεγανού, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή
υποχρεώσεων ως κατωτέρω :

ΑΡΘΡΟ 26ο. Τιµή ενός τεµαχίου πίνακας µονοφασικός 1Χ12θέσεων : ∆ώδεκα ευρώ και εβδοµήντα
εννέα λεπτά ( 12,79 € ).

ΑΡΘΡΟ 27ο. Τιµή ενός τεµαχίου πίνακας τριφασικός 4Χ12θέσεων : Τριάντα τέσσερα ευρώ και
τριάντα ένα λεπτά ( 34,31 € ).
ΑΡΘΡΟ 28ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ενός
τριφασικού διακόπτη πίνακα 3Χ40Α, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώ
σεων. Τιµή ενός τεµαχίου : Επτά ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά ( 7,95 € ).
ΑΡΘΡΟ 29-30ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ενός
αυτόµατου τριφασικού ρελαί διαρροής, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή
υποχρεώσεων ως κατωτέρω :

ΑΡΘΡΟ 29ο. Τιµή ενός αυτόµατου τριφασικού ρελαί διαρροής 4Χ63Α : Εξήντα τρία ευρώ και πενήντα
ένα λεπτά ( 63,51 € ).

ΑΡΘΡΟ 30ο. Τιµή ενός τεµαχίου τριφασικού ρελαί διαρροής 4Χ40Α : Τριάντα τέσσερα ευρώ και πενήντα
επτά λεπτά ( 34,57 € ).
ΑΡΘΡΟ 31-32ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ενός
αυτόµατου ασφαλειοδιακόπτη πίνακα, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή
υποχρεώσεων ως κατωτέρω :

ΑΡΘΡΟ 31ο. Τιµή ενός τεµαχίου αυτόµατου ασφαλειοδιακόπτη πίνακα 10Α : ∆ύο ευρώ και εξήντα λεπτά
( 2,60 € ).

ΑΡΘΡΟ 32ο. Τιµή ενός τεµαχίου αυτόµατου ασφαλειοδιακόπτη πίνακα 16Α : Τρία ευρώ και πενήντα
επτά λεπτά ( 3,50 € ).
ΑΡΘΡΟ 33ο.

Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ενός
τεµαχίου τριφασικά ενδεικτικά λαµπάκια στενού τύπου, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη
συγγραφή υποχρεώσεων. Τιµή ενός τεµαχίου : Οκτώ ευρώ και δέκα λεπτά ( 8,10 € ).
ΑΡΘΡΟ 34ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ενός
ρευµατοδότη πίνακα, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων.
Τιµή ενός τεµαχίου : Είκοσι ένα ευρώ και ενενήντα λεπτά ( 21,90 € ).

Πειραιάς, 06 / 07 / 2012.
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ” Υλικών ανάπλασης ηλεκτρο
φωτισµού στο πάρκο ∆ηλαβέρη . ”
(Από Κ.Α. 20 7135.102 )
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 41 713,00 €
επί πλέον Φ.Π.Α 23 %

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.
ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείµενο της συγγραφής
Με την παρούσα συγγραφή προβλέπεται η προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την ανάπλαση του πάρ
κου ∆ηλαβέρη του ∆ήµου Πειραιά. Η ολική αξία του αντικειµένου της προµήθειας είναι το συνολικό πο
σό του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, δηλαδή το ποσό των 41 713,00 € επί πλέον Φ.Π.Α. 23% .
Τα είδη και οι ποσότητες των προς προµήθεια υλικών περιλαµβάνονται στον προϋπολογισµό της Υπηρε
σίας. Τα υλικά θα παραδοθούν στις αποθήκες του ∆ήµου.
ΑΡΘΡΟ 2ο Ισχύουσες διατάξεις
Για την προµήθεια αυτή ισχύουν:
α) Νόµος 3463/06 περί «κύρωσης του κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»
β) Νόµος 2286 / 95.
γ) Υπουργική απόφαση 11389/23-3-93 (ΕΚΠΟΤΑ)
δ) Π.∆. 60/07
ΑΡΘΡΟ 3ο Συµβατικά στοιχεία της προµήθειας.
Για την προµήθεια αυτή ισχύουν τα παρακάτω στοιχεία :
α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων.
β) Η τεχνική περιγραφή της µελέτης (έκθεση).
γ) Ο Ενδεικτικός προϋπολογισµός της Υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Η προµήθεια των υλικών θα εκτελεσθεί µε χρέωση πιστώσεων ΚΑ 20 7135.102 του προϋπολογισµού του
∆ήµου έτους 2012.
ΑΡΘΡΟ 5ο Σύνταξη προσφορών
Οι προσφορές κατατίθενται στην αρµόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό, είναι έγγραφες και µε
σα στην προθεσµία που ορίζεται από την σχετική διακήρυξη. Προσφορές που περιέχονται στην υπηρε σία
µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδί νονται
στα αρµόδια όργανα που παραλαµβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσµίας που
καθορίζεται από την διακήρυξη προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες. Επιστρέφονται χωρίς
να αποσφραγισθούν και οι προσφορές που υποβάλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα. Κατά την
αποσφράγιση των προσφορών το αρµόδιο όργανο ακόµη και αν αυτό είναι το ίδιο και για την αξιολόγηση
τους, δεν είναι υποχρεωµένο να ελέγχει τη συµµόρφωση των διαγωνιζοµένων ή των προσ- φορών τους,
προς τους όρους της διακήρυξης. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες ή
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη
και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει και
αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και µονογράφει και
σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν
ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Ο προσφέρων θεωρείται ότι από
δέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην
προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. ∆ιευκρινήσεις δίνονται
µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της
υπηρεσίας. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές τριάντα (30) ηµέρες από την επόµενη
της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µι κρότερο του προβλεπόµενου από

την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και
σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 6ο Χρόνος προσκόµισης σε τµηµατική παραγγελία
Ο χρόνος προσκόµισης των υλικών, δηλαδή ο χρόνος µέσα στον οποίο οφείλει ο προµηθευτής να προ
σκοµίσει τα υλικά από την έγγραφη ειδοποίηση του, ορίζεται σε (40) σαράντα ηµέρες, σε χώρο που θα
υποδειχθεί από την Υπηρεσία µας. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί εγγράφως την Υπηρεσία, που
εκτελεί την προµήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµε
ροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. Μετά
από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτων, ο προµηθευτής υποχρεούται να υποβάλει
στην Υπηρεσία αποδεικτικό (∆ελτίο Αποστολής-Τιµολόγιο), θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης,
στο οποίο να αναφέρονται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης
σε εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε. Η παράδοση θα γίνει κατόπιν δοκιµής των υλι κών σε λειτουργία.
ΑΡΘΡΟ 7ο Υπογραφή σύµβασης -Εγγύηση
Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε
δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής
σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας της προµήθειας. Το ύψος
της εγγυητικής επιστολής αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ. Αν
ο ανάδοχος δεν προσέλθει µέσα στις παραπάνω προθεσµίες για την υπογραφή της σύµβασης ή δεν
προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας κηρύσσεται έκπτωτος.
ΑΡΘΡΟ 8ο Έλεγχοι-∆οκιµές
Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών διενεργείται µε ένα ή µε όλους από τους παρακάτω τρόπους, ανάλογα µε
το υλικό και σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή της µελέτης, µε µακροσκοπικό έλεγχο, µε µηχανική
εξέταση, µε πρακτική δοκιµασία. Η προµήθεια θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε την τεχνική περιγραφή της
µελέτης, βάσει των τεχνικών φυλλαδίων που θα την συνοδεύουν και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές
ΑΡΘΡΟ 9ο Παραλαβή υλικών- Ποινική ρήτρα
Η παραλαβή των υλικών γίνεται εντός (8) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία πραγµατικής
προσκόµισης των υλικών, από επιτροπή που συστήνεται από τον ∆ήµο και εφόσον αυτά πληρούν τους
όρους των προδιαγραφών της τεχνικής περιγραφής της µελέτης. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης υπέρ βασης
των προθεσµιών παράδοσης των υλικών, ο προµηθευτής υπόκειται σε ποινική ρήτρα που ορίζεται στο
άρθρο 33 της Υπουργικής απόφασης 11389/23-3-93 (ΕΚΠΟΤΑ) και είναι 2,5% επί της συµβατικής αξίας
της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα, για υπέρβαση ως το ½ του προβλεποµένου χρόνου
παράδοσης και 5% για µεγαλύτερη υπέρβαση. Σε περίπτωση ακαταλληλότητας των υλικών, ο
προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να αντικαταστήσει αυτά µε άλλα, που θα πληρούν τους όρους της
σύµβασης στην προθεσµία που ορίζει η Επιτροπή προµηθειών. Εάν ο προµηθευτής αµελήσει να προβεί
στην αντικατάσταση κηρύσσεται έκπτωτος, η δε εγγύηση καλής εκτέλεσης εκπίπτει αυτοδίκαια.
ΑΡΘΡΟ 10ο Ευθύνες του προµηθευτή
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα για τη µεταφορά και παράδοση των
προµηθευοµένων υλικών στις αποθήκες του ∆ήµου µε δικά του µεταφορικά µέσα. Σε καµία περίπτω ση
δεν επιβαρύνεται η υπηρεσία µε έξοδα µεταφοράς φορτοεκφορτώσεις κ.λ.π.
Σε περίπτωση µεταφοράς υλικών σε δρόµους µεγάλης κυκλοφορίας, πρέπει να λαµβάνονται από τον προ
µηθευτή όλα τα µέτρα, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, τα οποία θα εξασφαλίζουν την ασφαλή και χωρίς
διακοπή κυκλοφορία της οδού από τα τροχοφόρα και πεζούς. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που
πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού, του αναδόχου ή άλλου µέχρι της παρουσίασης αυτών
στις αποθήκες του ∆ήµου.
ΑΡΘΡΟ 11ο Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον προµηθευτή
Ο προµηθευτής υποχρεούται στην καταβολή δαπάνης που απαιτείται για τον εργαστηριακό έλεγχο, για την
διαπίστωση της καταλληλότητας των υλικών που προµηθεύει, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της
µελέτης. Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον προµηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 12ο Πρωτόκολλα Παραλαβής Υλικών
Η τήρηση φακέλου έργου καταµέτρησης υλικών και το ηµερολόγιο εργασιών θα τηρούνται µε µέριµνα της
επιβλέπουσας Υπηρεσίας µε εφαρµογή του 11389 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ, ΕΚ 185/23-3-1993.
ΑΡΘΡΟ 13ο Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε 2% ΤΑ∆ΚΥ & 4% προκαταβολή φόρου εισοδήµατος. Η επιβάρυνση λόγω ΦΠΑ
επιβαρύνει το ∆ήµο.
Πειραιάς, 06 / 07 / 2012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ MHXΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ” Υλικών ανάπλασης ηλεκτρο
φωτισµού στο πάρκο ∆ηλαβέρη . ”
( Από Κ.Α. 20 7135.102 )
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 44 713,00 €
επί πλέον Φ.Π.Α 23 %

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα προµήθεια αφορά την αγορά διαφόρων υλικών για την ανάπλαση του ηλεκτροφωτι
σµού στο πάρκο ∆ηλαβέρη του ∆ήµου Πειραιά. Τα προµηθευόµενα υλικά θα είναι καινούργια,
γνωστού και ευφήµου εργοστασίου, αναγνωρισµένου κατά ISO 9001: 2008 ή νεώτερο.
Θα έχουν σήµα συµµόρφωσης προς τα διεθνή πρότυπα CE, EN, IEC, DIN, ΕΛΟΤ κ.λ.π. και θα
έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας ενός ( 1 ) έτους. Η ανωτέρω µελέτη περιλαµβάνεται στον προϋ
πολογισµό του ∆ήµου έτους 2012 µε Κ.Α 20 7135.102. Ο προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται
στο ποσό των 44 713,00 ευρώ επιπλέον Φ.Π.Α. 23%.
ΑΡΘΡΟ 1-2ο . Σωλήνα γαλβανιζέ µε ραφή.
Σωλήνα γαλβανιζέ µε ραφή, µεσαίου έως ελαφρύ τύπου, κόκκινη ή κίτρινη ετικέτα κατά DIN ως
κατωτέρω :.
ΑΡΘΡΟ 1ο. ∆ιαµέτρου 1 1/4’’ ελαφρύ τύπου, κίτρινη ετικέτα µε µούφα.
ΑΡΘΡΟ 2ο. ∆ιαµέτρου 1’’ µεσαίου βάρους κόκκινη ετικέτα µε µούφα.
ΑΡΘΡΟ 3ο. Σωλήνα πλαστική σπιράλ ενισχυµένη.
Σωλήνα πλαστική σπιράλ τύπου Χελιφλέξ ενισχυµένη για υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα κατά DIN
διαµέτρου 38mm.
ΑΡΘΡΟ 4-9o :. Καλώδια .
Τα καλώδια θα είναι αναγνωρισµένου κατά ISO εργοστασίου κατασκευής και θα έχουν εγκρίσεις
από το ΕΛΟΤ,ΥΒ ή αν δεν υπάρχουν τέτοιες από φορέα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CE, ICE,
VDE,CEI,DIN, BS κ.λ.π. Τα πολυπολικά καλώδια θα είναι σύµφωνα µε το τελευταίο πρότυπο
ΕΛΟΤ HD 308 52 (2η Έκδοση). Αναλυτικά ο τύπος και η διατοµή των καλωδίων θα είναι ώς
κατωτέρω :
ΑΡΘΡΟ 4o :. Καλώδιο Ν.Υ.L 2.5 mm2, (H05VV-F 1X2.5) (προδιαγραφές VDE 0281.402, BS
6500), ονοµαστικής τάσης 300/500Vκαι Θβρ=160oC για γειώσεις.
ΑΡΘΡΟ 5o :. Καλώδιο Ν.Υ.Y 5 X 2,5 mm2, (J1VV-U5X2,5) (προδιαγραφές ΕΛΟΤ 843),
ονοµαστικής τάσης 600/1000V.
ΑΡΘΡΟ 6o :. Καλώδιο Ν.Υ.Y 5 X 6.0 mm2, (J1VV-R5X6,0) (προδιαγραφές ΕΛΟΤ 843),
ονοµαστικής τάσης 600/1000V.
ΑΡΘΡΟ 7o :. Καλώδιο Ν.Υ.Y 5 X 10 mm2 + 1.5 mm2 (J1VV-R5X10,0+1,5) (προδιαγραφές
ΕΛΟΤ 843), ονοµαστικής τάσης 600/1000V.
ΑΡΘΡΟ 8o :. Καλώδιο Ν.Υ.Y 5 X 16 mm2 + 1.5 mm2 (J1VV-R5X16,0+1,5) (προδιαγραφές
ΕΛΟΤ 843), ονοµαστικής τάσης 600/1000V.
ΑΡΘΡΟ 9o :. Καλώδιο τηλεφωνικό UTP κατηγορίας 5, κατά ISO/IEC-11801 και EN-50173.

τεσσάρων και είκοσι πέντε ζευγών.
ΑΡΘΡΟ 10o :. Αγωγός γείωσης.
Αγωγός γυµνός χάλκινος ηλεκτρολυτικός πολύκλωνος επικασσιτερωµένος, κατά DIN16.0 για δια
µέτρους 16 mm2.
ΑΡΘΡΟ 11o. : Ηλεκτρόδιο γείωσης µε κολλάρο. T50/1500mm st/tzn.
Χαλύβδινο θερµά επιψευδαργυρωµένο δοκιµασµένο κατά BS-DIN-ELOT-NF-EN 50164-1 ηλεκ
τρόδιο γείωσης Φ14χ150Οmm E-Cu (250µm). Επιχαλκωµένο µε πάχος επιχάλκωσης 254st/eCu
τύπου Α. Εργαστηριακά δοκιµασµένο κατά BS-DIN-ELOT-NF-EN 50164-1 κ’ 2. Χαλύβδινη
ψυχή ηλεκτρολυτικά επιχαλκωµένη µε πάχος επιχάλκωσης τουλάχιστον 254µm.
Χαλύβδινα θερµά επιψευδαργυρωµένο st/tzn δοκιµασµένο κατά BS-DIN-ELOT-NF-EN 50164-1
κολλάρο ενός σηµείου. Χρήση εντός κ’ εκτός εδάφους για χάλκινο αγωγό µόνωσης για δίκτυα
ηλεκτροφωτισµού και κτηρίων.
ΑΡΘΡΟ 12o. : Σύνδεσµος γείωσης τύπου Τ.
Χαλύβδινος θερµά επιψευδαργυρωµένος st/tzn επιχαλκωµένος και δοκιµασµένος σύνδεσµος
αγωγών γείωσης τύπου Τ µε βίδες και παξιµάδια.
ΑΡΘΡΟ 13-14ο : Εξωτερικά Ερµάρια ( PILLARS ).
ΑΡΘΡΟ 13ο : Τα εξωτερικά στεγανά ερµάρια, πίλαρς θα είναι σύµφωνα µε το σχέδιο Νο 483, επι
γείου πίλαρ της ∆.Ε.Η., για µονοφασικούς και τριφασικούς µετρητές και πίνακες.
Θα είναι επίσης κατάλληλα για τοποθέτηση σε οποιαδήποτε περιοχή, κατασκευασµένα από γαλ
βανισµένη λαµαρίνα πάχους τουλάχιστον ενάµιση χιλιοστού, µε ιδιαίτερα ενισχυµένη την πίσω
πλευρά ( πλάτη ) για την ανάρτηση πινάκων µετρητών κ.λ.π. Η πλάτη θα στηρίζεται στο πίλαρ µε
βίδες µέσω µονωτικού.
Ο σκελετός θα είναι από γωνιακά ελάσµατα L35X35, για την ενίσχυση και την αύξηση της
αντοχής του πίλαρ, τα οποία µπορεί να προεξέχουν της κατασκευής για τη στήριξη στο έδαφος,
όπως φαίνεται και στο προαναφερθέν σχέδιο.
Τα πίλαρς θα αποτελούνται από δύο µέρη, (πλευρές) διαχωρισµένα µεταξύ τους µε λαµαρίνα. Η
µια πλευρά θα είναι για τους µετρητές και το δέκτη και η άλλη για τους πίνακες διακοπτών
ασφαλειών κ.λ.π., θα έχουν επίσης δύο πόρτες µε άνοιγµα 120 µοιρών, προστασία µε ακροδέκτη
γειώσεως και εσωτερικούς µεντεσέδες οι οποίες θα ασφαλίζουν µε κλειδαριές ασφαλείας ( ένα
κλειδί για όλα τα PILLARS). Στη µία πόρτα στο ύψος του µετρητή θα υπάρχει, άνοιγµα µε
αντιβανδαλιστικό γυαλί για την ανάγνωση των µετρήσεων. Επίσης στα πλαϊνά θα υπάρχουν δύο
θυρίδες εξαερισµού µια στο κάτω µέρος του δεξιού πλαϊνού και η άλλη στο πάνω µέρος του
αριστερού. Τα πίλλαρ θα είναι στεγανά, βαθµού στεγανότητας ΙΡ54.
Οι εξωτερικές διαστάσεις των πίλαρς, επί πλέον λεπτοµέρειες κατασκευής, είδος πάχη υλικών
κ.λ.π, θα είναι όπως στο σχέδιο Νο 483, αντίγραφο του οποίου υπάρχει και στην υπηρεσία. Τα
πίλαρς αφού προηγουµένως καθαριστούν θα βαφούν µε ηλεκτροστατική εποξική βαφή πολλών
επιστρώσεων µε απόχρωση RAL-7032 των ηλεκτρικών πινάκων κανονισµού ΕΟΚ ή σε πράσινο
χρώµα ανάλογα µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 14ο : Υποπίλλαρ.
Ως ανωτέρω, αλλά µισού µήκους ενιαίος για τους πίνακες διακοπτών, ασφαλειών, κ.λ.π. χωρίς άνοι
γµα.
ΑΡΘΡΟ 15Ο Φρεάτια διακλάδωσης πλαστικά
Θα είναι πλαστικά βαρέως τύπου εξωτερικών διαστάσεων 40 Χ 40Χ40 cm περίπου, µε διαγεγραµµέ
νες και εύκολα διανοίξασες οπές για την είσοδο και έξοδο του καλωδίου και από τις τέσσερεις πλευρές.
Το κάλυµµα θα είναι από ενισχυµένο πλαστικό µε νεύρα, καπάκι και βάση θα κλείνουν υδατοστεγώς.
Προαιρετικά στο καπάκι να είναι χαραγµένες οι λέξεις επάνω, ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ και κάτω ΤΜΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ.
ΑΡΘΡΟ 16Ο : Ρακόρ µε παξιµάδι.
Ρακόρ πλαστικό µε παξιµάδι για ακροκιβώτια ιστών και κουτιά διακλαδωσης.
ΑΡΘΡΟ 17ο : Παραδοσιακός Φανοστάτης ( Μονόφωτο ) τύπου Βενετίας, µε κλωβό

πάκτωσης και Φωτιστικό τύπου Κερκύρας Hg125 W.
Η κολώνα αποτελείται από τη βάση και το κλωβό πάκτωσης ,το κορµό και το φανάρι.
Η βάση και ο κορµός της κολώνας θα είναι από πρωτόχυτο χυτοσίδηρο (µαντέµι) . Το µέταλλο θα
είναι απαλλαγµένο από ξένες προσµίξεις ή άλλα κατώτερης ποιότητας µέταλλα, η δε χύτευσή του
θα είναι αρίστη και απαλλαγµένη από πάσης φύσεως ελαττώµατα. Ευρωπαϊκών προδιαγραφών.
Μετά το καθαρισµό, το τρόχισµα και το τορνάρισµα του κορµού και της βάσης, για καλύτερη
εφαρµογή και ευθυγράµµιση και το γενικό ρετουσάρισµα, οι κολώνες θα βαφούν µε ηλεκτρο
στατική βαφή φούρνου.
Τα φανάρια θα είναι µεταλλικά παραδοσιακού τύπου Κερκύρας εξοπλισµένα µε τον ανάλογο
λαµπτήρα, τα όργανα αφής, γκοφρέ κλπ., έτοιµα να τοποθετηθούν.
α.) Βάση .
Η βάση της κολώνας θα είναι εξαγωνικό παραλληλεπίπεδο µε ανάγλυφη επιφάνεια, στο κάτω
µέρος της θα φέρει τρία τουλάχιστον ηµικυκλικά ή ελλειψοειδή τµήµατα, οριζόντια δηλ. σηµεία
στήριξης στο έδαφος, στα οποία θα υπάρχει οπή για να στερεωθούν στο κλωβό πάκτωσης. Σε όλο
το µήκος στη βάση της κολώνας θα υπάρχει οπή για να διέρχεται το καλώδιο και διάκενο όπου
µπορεί να τοποθετηθεί το ακροκιβώτιο. Στο κάτω µέρος της βάσης θα υπάρχει θυρίδα επίσκεψης
του ακροκιβωτίου.
Ο κλωβός πάκτωσης θα σχηµατίζει τριγωνικό παραλληλεπίπεδο, ύψους τουλάχιστον 330 mm και
πλευράς τριγώνου 265 mm, τα κατακόρυφα τµήµατα θα αποτελούνται από ντίζες Φ 18 mm και θα
συνδεθούν µε λάµµα 25χ4 mm.
β.) Κορµός .
Ο κορµός της κολώνας φέρει σε όλο το µήκος του παραδοσιακά σχέδια και διακοσµητικές διακλα
δώσεις,στις αλλαγές των διατοµών φέρει διακοσµητικούς δακτύλιους.
Σε όλο το µήκος του κορµού υπάρχει οπή για τη διέλευση του καλωδίου.
Ο κορµός και η βάση τορνάρονται για καλύτερη εφαρµογή και ευθυγράµµιση και συνδέονται και
κεντράρονται µεταξύ τους µε βίδες allen Φ 12 mm.
Το φωτιστικό θα παραδοθεί πλήρες µε κιβώτιο σύνδεσης, καλώδια κ.λ.π.
γ.) Φανάρι .
Τα φωτιστικά σώµατα θα είναι σφαιρικής µορφής, διαµέτρου Φ 400 mm πλήρη έτοιµα για λειτουρ
γία και θα φέρουν ένα λαµπτήρα υδραργύρου υψηλής πίεσης των 125 W. Θα αποτελούνται από:
Α. Βάση κατασκευασµένη από χυτοπρεσσαριστό αλουµίνιο, κυκλικής, διαµέτρου µέχρι 270 mm.
Β. Ανταυγαστήρα λευκού χρώµατος κατασκευασµένο από αρίστης ποιότητας ακρυλικό, διαµέτρου
περίπου Φ 400 mm, γαλακτώδους χρώµατος. Ο ανταυγαστήρας πρέπει να είναι ανθεκτικός σε κρού
σεις και καιρικές µεταβολές, αεροστεγώς προστατευµένος.
Γ. Ηλεκτρική µονάδα που αποτελείται από την βάση στήριξης του ηλεκτρικού µηχανισµού, ηλεκ
τρολυτικά επιχρωµιωµένη πάνω στην οποία θα συνδεθούν όλα τα όργανα, ήτοι στραγγαλιστικό πη
νίο, πυκνωτής, διπολική κλέµµα και γείωση, σφιγκτήρας συγκράτησης καλωδίου παροχής, µικροας
φάλεια και λυχνιολαβή πορσελάνης Ε27 καθώς και λαµπτήρα υψηλής πίεσης υδραργύρου 125 W.
∆. Μεταλλικό κάλυµµα χυτοπρεσσαριστό κωνικού σχήµατος θα τοποθετηθεί ανάµεσα στην βάση
και στην λυχνία και περιβάλλει όλα τα όργανα ώστε η εµφάνιση τους να µην δηµιουργεί αντιαισθη
τικό σύνολο.
Το φωτιστικό πρέπει να εξασφαλίζει βαθµό προστασίας ΙΡ 54, µεγαλύτερη προστασία και πρόσθετα
πλεονεκτήµατα θα ληφθούν υπ’ όψη κατά την αξιολόγηση .
Εξωτερικά το φωτιστικό σώµα θα είναι βαµµένο µε δύο στρώσεις αντιδιαβρωτικού και µια στρώση
βαφής φούρνου µαύρου χρώµατος. Η βάση του φωτιστικού θα φέρει βίδες στήριξης και οπή σύνδε
σης για στύλο Φ60 mm. Κατά την τοποθέτηση της µπάλας στην βάση, δεν πρέπει να απαιτείται χρή
ση εργαλείων για την ευκολότερη τοποθέτηση, αντικατάσταση και έλεγχο του ηλεκτρικού µηχανισ
µού. Θα παραδοθεί µε λαµπτήρα Hg 125 W, εκκινητή και τσόκ κ.λ.π. Ολικό ύψος ιστού
τουλάχιστον 3,50µ
ΑΡΘΡΟ 18-19ο. : Ακροδέκτες

Ακροδέκτες κώς των 2.50,10.00 mm². Χαλύβδινοι θερµά επιψευδαργυρωµένοι st/tzn και δοκιµα
σµένοι.
ΑΡΘΡΟ 20ο Κλεµασφάλειες γυάλινες. Ασφάλειες γυάλινες 6Α σε βάση κλέµας.
ΑΡΘΡΟ 21ο Κλέµµενς . Σειρά κλέµµενς των 10 mm².
ΑΡΘΡΟ 22-23ο Μονωτικές ταινίες .
ΑΡΘΡΟ 22ο : Μονωτικές ταινίες ηλεκτρολογικές πλαστικές µεγάλης αντοχής στην θερµοκρασία
τη γήρανση τη θραύση διηλεκτρικού σε διάφορα χρώµατα .
ΑΡΘΡΟ 23ο : Μονωτικές ταινίες τύπου Plymouth No 10 &111.
Μονωτικές και στεγανοποιητικές ταινίες ελαστικού ελεγχοµένου πάχους γνωστές µε την ονοµασία
του εργαστασίου παρασκευής τους ταινίες τύπου Plymouth σε νούµερα 10 & 111.
ΑΡΘΡΟ 24ο Σιλικόνη. Σιλικόνη διάφανη µε προστασία έναντι υγρασίας και µούχλας σε
µασούρια.
ΑΡΘΡΟ 25ο Προβολέας εξωτερικού χώρου µε λαµπτήρα HQI 400 W.
Ο προβολέας θα αποτελείται από το κυρίως σώµα του προβολέα, τη βάση στήριξης, το
κάλυµµα από ανθεκτικό γυαλί, τον ανακλαστήρα, τη βάση του λαµπτήρα, το λαµπτήρα, τα
απαραίτητα όργανα λειτουργίας, τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης µε το δίκτυο. Ο
προβολέας θα είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε οποιαδήποτε θέση και θα πρέπει να
µπορεί να τοποθετηθεί υπό οποιαδήποτε γωνία. Το κυρίως σώµα του λαµπτήρα θα είναι
από χυτοπρεσσαριστό αλουµίνιο εξωτερικά επιχρωµιωµένο µε ηλεκτροστατική βαφή σε
χρώµα που θα επιλέξει η υπηρεσία. Η βάση στήριξης θα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι
επιχρωµιωµένη και αυτή µε ηλεκτροστατική βαφή στο ίδιο χρώµα. Ο ανακλαστήρας θα
είναι από αλουµίνιο 99.85 επεξεργασµένος για τυχόν ατέλειες και ανοδιωµένος. Η βάση
στήριξης του λαµπτήρα θα είναι τύπου Ε40 κατάλληλη για λυχνίες HQI 400W.
Το κάλυµµα του προβολέα θα είναι από το ίδιο υλικό µε τη βάση του προβολέα, θα
παρεµβάλλεται δε παρέµβυσµα στεγανότητας µεταξύ βάσης και καλύµµατος ελαστικό
παρέµβυσµα θα παρεµβάλλεται και µεταξύ καλύµµατος και γυαλιού. Το γυαλί θα είναι
σκληρυµένο. Ο προβολέας θα είναι στεγανότητας IP65 τάξης 1. Μεταξύ του λαµπτήρα του
προβολέα και του χώρου όπου βρίσκονται τα όργανα λειτουργίας θα υπάρχει χώρισµα για
να αποφεύγεται η µετάδοση θερµότητας. Ολα τα υλικά και µικρούλικά, καλώδια
συνδετήρες κ.λ.π. θα είναι κατάλληλα και θα φέρουν πιστοποίηση CE , η δε εταιρεία
κατασκευής των προβολέων θα έχει πιστοποιητικό ISO.
ΑΡΘΡΟ 26-27ο Πίνακες διανοµής, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων εξωτερικοί.
Θα είναι από αυτοσβενόµενο πλαστικό πολυανθρακικό, στεγανοί µε προστασία τουλά χιστον IP
40, συ στήµατος ράγας κατά DIN 43880 και σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 439-1, NBN 63439,
BS 5486-1 κατά λληλοι για τοποθέτηση µέσα σε πίλλαρ ηλεκτροφωτισµού ή επίτοιχοι. Θα
φέρουν τα απαραίτητα στηρίγµατα,ράγες,κλέµµενς,καλώδιο γείωσης, συνδετήρες, στυπιοθλί
πτες,πλαστικά καλύµµατα πίνακα,εσωτερικό κάλυµµα κλπ, µε πόρτα ηµιδιαφανή και κλειδαριά
µε ένα κλειδί κοινό για όλους τους πίνακες.
Ονοµαστική τάση λειτουργίας : έως 1000V.
Ονοµαστική τάση µόνωσης
: έως 1000V.
Ονοµαστικό ρεύµα
:
630 Α.
Μέγιστη τιµή ρεύµατος αντοχής :
53kA.
Ρεύµα αντοχής βραχέως χρόνου :
25kA rms / 1s.
Από άποψη χωρητικότητας οι πίνακες θα έχουν τουλάχιστον 18 θέσεις ανά σειρά. και θα
είναι της ακο λούθου χωρητικότητας
Πίνακες Ηλεκτροφωτισµού εξωτερικοί πλαστικοί στεγανοί.
ΑΡΘΡΟ
26
Αριθµός Θέσεων Χ Σειρών
1Χ12
"
27
"
4Χ12
ΑΡΘΡΟ 28o Τριφασικός διακόπτης πίνακα 3Χ40Α.

∆ιακόπτης για χειροκίνητο χειρισµό, ως διακόπτης ελέγχου ή για την ενεργοποίηση και απενερ
γοποίηση φορτίων σε µονοπολική, διπολική, τριπολική ή τετραπολική έκδοση. Σύµφωνα µε τους
κανονισµούς IEC 408 και IEC 669-1,BS 5419,DIN VDE0632 µέρος 101και VDE0660 µέρος 107.
Σε εντάσεις 16-125 Α και τάσεις 230V και 400V, 50/60Hz.Μεγάλης µηχανικής και ηλεκτρικής
αντοχής σε ζεύξεις και αποζεύξεις. ∆ιακόπτες 3Χ40Α.
ΑΡΘΡΟ 29-30o Αυτόµατο τριφασικό ρελαί διαρροής .
Αυτόµατοι διακόπτες για εναλλασσόµενα ρεύµατα διαρροής, διπολικοί ή τετραπολικοί, µε µπου
τόν ελέγχου κατά DIN VDE 0100 µέρος 410. Αντοχή σε κρουστικό ρεύµα κατά DIN VDE 0432
Μέρος 2.
Ονοµαστική τάση AC 230-400 V 50-60Hz.
Ρεύµα διακοπής 30mA για διακόπτη 40Α ή 63Α .
Αντοχή σε κρουστικό ρεύµα
Im >= 1.000 A.
Αντοχή σε ρεύµα µέχρι
10.000Α.
Ρελαί διαφυγής 4Χ40,4Χ63Α.
ΑΡΘΡΟ 31-32o Αυτόµατος ασφαλειοδιακόπτες ράγας πίνακα 10&16Α.
Για τον έλεγχο και την προστασία κυκλωµάτων έναντι υπερφορτίσεων και βραχυκυκλωµάτων.
Τοποθέτηση σε όλους τους τυποποιηµένους πίνακες κτιρίων για οικιακές και βιοµηχανικές εγκα
ταστάσεις. Ονοµαστική τάση λειτουργίας : 230/400V, 50-60 Hz. Κανονισµοί EN 60 898, DIN
VDE 0641 Μερος 11,IEC 898. Αριθµός κύκλων λειτουργίας τουλάχιστον 20000 ∆ιαστάσεις
καλύµµατος περίπου 1,8cmΧ4,5 cm.
Ικανότητα απόζευξης τουλάχιστον 3000Α και καµπύλη απόζευξης µεταξύ 3 και 5 Ιον Ασφαλειο
διακόπτες ράγας 10,16Α.
ΑΡΘΡΟ 33o Ενδεικτικά ράγας.
Ενδεικτική λυχνία ράγας, µε κόκκινο κάλυµµα, για διατοµές καλωδίων µέχρι 2,5 mm².
Ονοµαστική τάση λειτουργίας Ve = AC 230V.
Ονοµαστική ισχύς : 0,5 W.
ΑΡΘΡΟ 34ο Ρευµατοδότης ράγας πίνακα.
Ρευµατοδότης ράγας Schuko για όλους τους τυποποιηµένους πίνακες.
Ονοµαστική τάση λειτουργίας Ve = AC 230V 50-60Hz.
Ονοµαστική ρεύµα λειτουργίας Ie =
16 A.
∆ιατοµές αγωγών µέχρι 6 mm2.Σύµφωνα µε τα πρότυπα DIN VDE 0620.
Πειραιάς, 06 / 07 / 2012

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ & ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Ι. Π Ι Τ Τ Α Σ

∆ΝΣΗ ΕΠΙΘ. & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Ο ∆ΝΤΗΣ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ∆ΝΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ—
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Γ. ΦΙΣΚΑΤΩΡΗΣ
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : " Υλικών ανάπλασης ηλεκτρο
φωτισµού στο πάρκο ∆ηλαβέρη ".
Από Κ.Α. 20 6662.26
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :
44 713,00 €.
επί πλέον Φ . Π . Α . 23 %.

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ.
ΜΟΝΑΣ ΠΟΣΟΤ ΜΟΝ
Α/Α.
ΣΥΝΟΛΟ
1
Σωλήνα γαλβανιζέ µε ραφή και µούφα 1 1/4''.
MM
1200,00
3,20
3840,00
2
Σωλήνα γαλβανιζέ µε ραφή και µούφα 1''.
"
180,00
2,40
432,00
Σωλήνα πλαστική εύκαµπτη υπογείων δικτύων
3
"
150,00
2,80
420,00
βαρέως τύπου Φ.40 όπως περιγράφεται.
4
5
6
7
8

Καλώδιο ΗΟ3VV-F γειώσεως 2,5 mm2.
Καλώδιο 5Χ2,5 mm2 J1VV-U
Καλώδιο 5Χ6 mm2 J1VV-U
Καλώδιο 5Χ10 mm2 J1VV-R ( στοφείο ).
Καλώδιο 5Χ16 mm2 J1VV-R ( στοφείο ).
Καλώδιο τηλεφωνικό UTP 4 ζευγών κατηγορί
ας 5 όπως περιγράφεται.
Τρέχουσα γείωση αγωγός πολύκλωνος 16
mm2.
Ηλεκτρόδιο γειώσεως µε τον σφιγκτήρα του.
Σύνδεσµος γειώσεως ταύ.
Πίλαρ όπως περιγράφεται.
Μικρό πίλαρ όπως περιγράφεται.
Φρεάτια διακλαδώσεων πλάστικά 40Χ40
Ρακόρ γκοφρέ µε παξιµάδι.

"
"
"
"
"

100,00
2300,00
300,00
300,00
200,00

0,55
1,28
2,94
4,88
7,93

55,00
2944,00
882,00
1464,00
1586,00

"

200,00

0,42

84,00

Kg.
Τεµ.
"
"
"
"
"

40,00
20,00
150,00
3,00
4,00
100,00
150,00

11,75
25,50
5,96
275,00
60,00
30,00
0,10

510,00
894,00
825,00
240,00
3000,00
15,00

17

Παραδοσιακός Φανοστάτης ( Μονόφωτος ) τύ
που Βενετίας, µε κλωβό πάκτωσης κυτίο
σύνδε σης και φωτιστικό κορυφής τύπου
µπάλας µε λαµπτήρα Hg125 W και όργανα .

"

58,00

430,00

24940,00

18
19
20
21
22
23
24
25

Ακροδέκτες των 2,5 mm
Ακροδέκτες των 10 mm
Ταµπακιέρα κλεµασφάλεια γιαλάκι 6A.
Κλέµενς των 10 mm (µασούρια)
Μονωτικές ταινίες
Πλύµουθ ταινίες
Σιλικόνη διάφανη
Προβολείς 400W HQI ( ασύµµετρης δέσµης)

"
"
"
"
"
"
"
"

200,00
200,00
100,00
20,00
30,00
10,00
10,00
12,00

0,17
0,22
1,95
0,70
5,91
13,50
4,20
80,00

34,00
44,00
195,00
14,00
177,30
135,00
42,00
960,00

9
10
11
12
13
14
15
16

470,00

26

27
28

Πίνακας ηλεκτροφωτισµού µονοφασικός
πλαστικός εξωτερικός στεγανός 1Χ12θέσεων
τουλάχιστον.
Πίνακας ηλεκτροφωτισµού τριφασικός
πλαστικός εξωτερικός στεγανός 4Χ12 θέσεων
τουλάχιστον.
Τριφασικό διακόπτη πίνακα 3Χ40Α

Α/Α.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ.
29 Αυτόµατο τριφασικό ρελαί διαρροής 4Χ63Α
30 Αυτόµατο τριφασικό ρελαί διαρροής 4Χ40Α

"

3,00

12,79

38,37

"

3,00

34,31

102,93

"

5,00

7,95

39,75

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΣ ΠΟΣΟΤ ΜΟΝ
ΣΥΝΟΛΟ
"
63,51
1,00
63,51
"

2,00

34,57

69,14

31

Αυτόµατο ασφαλειοδιακόπτη πίνακα 10Α

"

15,00

2,60

39,00

32
33
34

Αυτόµατο ασφαλειοδιακόπτη πίνακα 16Α
Τριφασικά ενδεικτικά λαµπάκια στενού τύπου.
Ρευµατοδότης πίνακα
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α 23%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

"
"
"

25,00
6,00
6,00

3,50
8,10
3,65

87,50
48,60
21,90
44713,00
10283,99
54996,99

Πειραιάς 06 - 07 - 2012
Πενήντα τέσσερεις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα έξη ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά.
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ & ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

∆/ΝΣΗ ΕΠΙΘ. & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΗ
O ∆ΝΤΗΣ

Ο ∆ΝΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

