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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο της παρούσας µελέτης.
Η παρούσα γενική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά σε σύναψη σύµβασης εκτέλεσης
προµήθειας, µε διαδικασία πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη
τιµή ανά οµάδα ειδών για την προµήθεια οικοδοµικών υλικών και ηλεκτρολογικού υλικού
για τη δηµιουργία ξενώνα κακοποιηµένων γυναικών.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις.
α. Ο Ν. 2286/95 ¨Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων¨(ΦΕΚ
19/Α).
β. Η Υ.Α 11389/8-3-1993 ¨Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης¨ (ΦΕΚ 185/Β)
ΑΡΘΡΟ 3ο
Προϋπολογισµός-Χρηµατοδότηση της προµήθειας
3.1 Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των
48.762,50 € πλέον Φ.Π.Α 23%
3.2 Η ανωτέρω δαπάνη περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του ∆ήµου για το
2012 µε Κ.Α 15.6481.09 και τον αντίστοιχο έτους 2013
3.3 Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί από ΕΣΠΑ & ΕΚΤ στα πλαίσια της Πράξης ¨Ανάπτυξη
δοµών & υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την
καταπολέµηση της βίας στις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου¨ ΚΩ∆ ΟΠΣ 372765 του Ε.Π
¨∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013¨ στο Υποέργο ¨Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας στο ∆ήµο
Πειραιά¨
ΑΡΘΡΟ 4ο
Συµβατικά στοιχεία
Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
β. Η Τεχνική έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές
γ. Ο Ενδεικτικός προϋπολογισµός
ΑΡΘΡΟ 5ο
Τρόπος διενέργειας διαγωνισµού
Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού.
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Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να προσφέρουν όλα τα είδη µίας ή περισσοτέρων
οµάδων. ∆εν γίνονται δεκτές προσφορές για τα επιµέρους είδη µίας οµάδας.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Εγγυήσεις
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να
καταθέτει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας των
ειδών που θα προµηθεύσει, χωρίς Φ.Π.Α. Το περιεχόµενο της εγγύησης διαµορφώνεται κατά
τον τρόπο που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ
Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης καλής εκτέλεσης ο προµηθευτής είναι
υποχρεωµένος ύστερα από σχετική ειδοποίηση της υπηρεσίας για την οποία έγινε η
προµήθεια να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος που έχει υποστεί φθορά και η οποία δεν
οφείλεται σε κακή χρήση.
Η βλάβη που θα παρουσιάζεται πρέπει να επανορθώνεται σε δέκα ηµερολογιακές
ηµέρες από της ειδοποιήσεως. Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται στην ταχθείσα
προθεσµία επιβάλλεται στον προµηθευτή ποινική ρήτρα ίση προς την αξία του
προαναφερθέντος είδους που εκπίπτει από το παρακρατούµενο ποσοστό 5% επί του
συµβατικού ποσού για λόγους εγγυήσεως, πέραν της εγγυητικής επιστολής.
Μετά τη λήξη του χρόνου εγγυήσεως καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο η
εγγυητική καλής εκτέλεσης, αφού έχει γίνει η οριστική παραλαβή των ειδών.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Χρόνος παράδοσης
Η διάρκεια της προµήθειας ορίζεται σε είκοσι ηµέρες από της υπογραφής της
σχετικής σύµβασης.
Η παράδοση θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου.
Ο ανάδοχος προµηθευτής υποχρεούται να προσκοµίζει τα είδη µέσα σε πέντε (5) το
πολύ ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή του, στις εκάστοτε αποθήκες του ∆ήµου ή στο
κτίριο που θα διαµορφωθεί ο ξενώνας.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Τόπος παράδοσης
Η παράδοση θα γίνει στους αποθηκευτικούς χώρους του ∆ήµου ή στο κτίριο που θα
διαµορφωθεί ο ξενώνας.
Η εκφόρτωση των ειδών στην αποθήκη του ∆ήµου ή στο κτίριο και τον όροφο
που θα διαµορφωθεί ο ξενώνας θα γίνεται από το προσωπικό του αναδόχου
προµηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Αξιολόγηση προσφορών-κατακύρωση
Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται µε τον παρακάτω τρόπο που καθορίζεται από το
άρθρο 20 του ΕΚΠΟΤΑ, µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα ειδών.
Λαµβάνονται υπόψη:
1.
Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές.
2.
Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.
3.
Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους
διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, για όµοιο ή παρεµφερές υλικό.
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Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή ανά
οµάδα ειδών εφόσον έχει προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η προσφορά του
κρίνεται αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές.
Ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να αυξήσει ή να µειώσει την ποσότητα των
προσφεροµένων ειδών σε ποσοστό 30% και 50% αντίστοιχα, µε την ίδια τιµή που θα
πετύχει κατά το διαγωνισµό οπότε αντίστοιχα θα αυξηθεί ή θα µειωθεί και η συνολική
δαπάνη.
Ενδέχεται επίσης να µην απορροφηθούν όλες οι ποσότητες και κατά συνέπεια όλο
το ποσόν της σύµβασης.
Επίσης µπορεί ο ∆ήµος να αυξοµειώσει τις ποσότητες των ειδών σε κάθε οµάδα.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Υπογραφή σύµβασης.
Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε
δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της
σχετικής σύµβασης.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο προµηθευτής που κατακυρώθηκε η προµήθεια δεν προσέλθει
µέσα στην προαναφερόµενη χρονική προθεσµία να υπογράψει τη σχετική σύµβαση,
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του και από
κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 35 της Υ.Α
11389/93.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Περιεχόµενο της σύµβασης
Η σύµβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη.
Στη σύµβαση πρέπει να περιλαµβάνονται όλα τα στοιχεία της προµήθειας, τουλάχιστον δε τα
εξής: (άρθρο 25 παρ. 2 ΕΚΠΟΤΑ)
α) Ο τόπος και ο χρόνος υπογραφής της σύµβασης
β)Τα συµβαλλόµενα µέρη
γ)Τα προς προµήθεια είδη και η ποσότητά τους
δ) Η τιµή
ε) Ο τόπος, ο τρόπος και ο χρόνος παράδοσης των ειδών
στ) Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών
ζ) Οι προβλεπόµενες εγγυήσεις
θ) Ο τρόπος επίλυσης τυχόν διαφορών
ι) Ο τρόπος και ο χρόνος πληρωµής
ια) Οι διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση της προµήθειας
ιβ) Ο τρόπος παραλαβής των ειδών
Η σύµβαση υπογράφεται για το ∆ήµο Πειραιά από το ∆ήµαρχο ή τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο.

ΑΡΘΡΟ 12ο
Κυρώσεις αναδόχου για εκπρόθεσµη παράδοση η αντικατάσταση συµβατικών ειδών.
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται από την παρούσα συγγραφή και αρχίζει από την υπογραφή
της σχετικής σύµβασης.
Παράταση προθεσµίας παράδοσης µπορεί να δοθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
µετά από αιτιολογηµένη αίτηση του αναδόχου µε πρόταση της αρµόδιας υπηρεσίας. Σε
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περίπτωση που το υλικό παραδοθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου επιβάλλονται στον
προµηθευτή πέραν των προβλεπόµενων κυρώσεων (άρθρο 27 της υπ’ αρίθµ. 11389/93
Υπουργικής Απόφασης) και πρόστιµο που υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 33 της ίδιας Υπουργικής Απόφασης και συγκεκριµένα:
α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του
µέγιστου προβλεπόµενου, από το άρθρο 27 του ΕΚ.ΠΟ.ΤΑ χρόνου παράτασης, το πρόστιµο
υπολογίζεται σε ποσοστό 2.5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσµα. Εάν κατά τον υπολογισµό του µισού χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσµα
ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη ηµέρα.
β) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το ήµισυ του µέγιστου χρόνου παράτασης, το πρόστιµο
υπολογίζεται σε ποσοστό 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσµα.
Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της συµβατικής
αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών, χωρίς το Φ.Π.Α.
Σε περίπτωση που τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των
ειδών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας
της συνολικής ποσότητας αυτών.
Εφόσον µε την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ’ αυτόν η δυνατότητα
να παραδώσει τα είδη µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας εις βάρος του
διαγωνισµού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιµο για εκπρόθεσµη παράδοση ίσο µε ποσοστό
10% της συµβατικής τιµής, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία παράδοσης µέσα στο
παρεχόµενο χρονικό διάστηµα.
Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 33 του
ΕΚΠΟΤΑ.
Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά ο διαγωνισµός η τα αποτελέσµατα του, µαταιώνονται µε
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών.
Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος καθυστέρησης φόρτωσης- παράδοσης η
αντικατάστασης, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά
τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και
µετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης – παράδοσης.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου.
Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε για να
υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή
ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.
Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη
σύµβαση και από κάθε δικαίωµα του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε,
παρέδωσε η αντικατέστησε τα συµβατικά είδη µέσα στο συµβατικό χρόνο η στο χρόνο
παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 27 της υπ’ αρίθµ.
11389/93 Υπουργικής Απόφασης.
Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) Η σύµβαση δεν υπογράφτηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε η αντικαταστάθηκε
µε ευθύνη του φορέα.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση,
επιβάλλονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του
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αρµόδιου οργάνου κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 35 της υπ’ αρίθµ. 11389/93 Υπουργικής
Απόφασης.
ΑΡΘΡΟ 14ο
Παραλαβή των ειδών
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή ύστερα από µακροσκοπικό
έλεγχο, µέσα σε χρόνο δέκα πέντε (15) ηµερών από την παράδοση των ειδών.
ΑΡΘΡΟ 15ο
Τρόπος πληρωµής
Ολόκληρη η συµβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί στον προµηθευτή µετά την οριστική
παραλαβή των ειδών, που θα παραδίδει τµηµατικά, µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος
πληρωµής που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά
ΑΡΘΡΟ 16ο
∆απάνες που βαρύνουν τον προµηθευτή
Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια χαρτόσηµα και τυχόν έξοδα χηµικού ελέγχου,
καθώς και κρατήσεις:
α) 2% υπέρ Τ.Α.∆.Κ.Υ,
β) 0.30% υπέρ του Ταµείου Αρωγής των Υπαλλήλων της Γενικής Γραµµατείας
Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης
γ) 0.25% υπέρ του ∆ηµοσίου
δ) Φόρος εισοδήµατος 4%
βαρύνουν τον προµηθευτή και θα περιληφθούν στην προσφερόµενη από τον προµηθευτή
τιµή.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 10-12-2012
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Α/Α Α5
ΠΡΑΞΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΟΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ
ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗς ΒΙΑΣ ΣΤΙς 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ
ΚΩ∆ ΟΠΣ 372765 ΤΟΥ Ε.Π ¨∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013¨
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: δοµικού και ηλεκτροµηχανολογικού υλικού για τη δηµιουργία ξενώνα
κακοποιηµένων γυναικών
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
TMHMA ΑΡΧ/ΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: δοµικού και ηλεκτροµηχανολογικού υλικού
για τη δηµιουργία ξενώνα κακοποιηµένων
γυναικών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο Προµήθειας
Η µελέτη αυτή αφορά στην προµήθεια οικοδοµικών υλικών και ηλεκτρολογικού υλικού για τη
δηµιουργία ξενώνα κακοποιηµένων γυναικών.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
α. Ο Ν. 2286/95 ¨Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων¨(ΦΕΚ 19/Α).
β. Η Υ.Α 11389/8-3-1993 ¨Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης¨
(ΕΚΠΟΤΑ) (ΦΕΚ 185/Β)
ΑΡΘΡΟ 3ο
Γενικά Χαρακτηριστικά - Περιγραφή
Τα προς προµήθεια είδη θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι:
ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΕΣ
Γυψοσανίδες 12,5 mm πάχους τύπου Knauf (1+1) για κατασκευή τοίχου, µε σκελετό και
ορυκτοβάµβακα πάχους 45 mm και ορθοστάτες 50 mm. Ο τοίχος πρέπει να έχει ηχοµόνωση
Rw=41 dB και πυραντοχή F30 και να φέρει τα σχετικά πιστοποιητικά. Ο ανάδοχος προµηθευτής
οφείλει να προβεί και στην έντεχνη τοποθέτηση των γυψοσανίδων σύµφωνα µε τα σχέδια της
υπηρεσίας
•

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΞΥΛΙΝΑ
Προµήθεια θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, µε περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις
δύο όψεις µε φύλλα πρεσσαριστά µε κόντρα - πλακέ, πλήρη ή µε φεγγίτη, συνολικού πάχους 5 cm
αποτελούµενα από πλαίσιο 4x7 cm µε ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς µε ξύλο διαστάσεων
4x5x40 cm, µε σκελετό σταυρωτό από ξύλα «µισοχαρακτά» 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από
πήχεις σταυρωτές «µισοχαρακτές» καθαρής διατοµής τουλάχιστον 36x8 mm µε κενό 50x50 mm,
περιθώρια 5x2,5 cm σε κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά
αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας µε την κλειδαριά και τις χειρολαβές και όλα τα
µικροϋλικά
Προµήθεια πόρτας ασφαλείας µε διπλή θωράκιση από ηλεκτρογαλβανιζέ λαµαρίνα µε κάσα
αυτοστηριζόµενη, µε µεντεσέδες βαρέως τύπου, αθόρυβους, ρυθµιζόµενους µε µηχανισµό
ελεγχόµενου ανοίγµατος, µε ρέγουλα γλώσσας κλειδαριάς, πανοραµικό µατάκι 180ο, αυτόµατο
ρυθµιζόµενο ανεµοφράκτη, περιµετρικό λάστιχο κάσας µονωτικό, αντικρουστικό. Η κλειδαριά θα
•
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φέρει 4 έµβολα κεντρικά, ένα έµβολο γλώσσας κλειδαριάς, 4 έµβολα πλευρικά πάνω και κάτω,
ένα έµβολο κατακόρυφο επάνω, ένα έµβολο ελεγχόµενου ανοίγµατος και έµβολα σταθερά πίσω
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Προµήθεια κουφωµάτων,
βιοµηχανικής κατασκευής, από διατοµές αλουµινίου
προερχόµενα από πιστοποιηµένη κατά ISO 9001 παραγωγική διαδικασία, µε διάταξη των επιµέρους
στοιχείων τους χαρακτηριστική της ‘’σειράς’’, µε διπλό υαλοπίνακα, κλείθρα και πόµολα.
•

ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ ΤΟΙΧΟΥ
Πλακίδια τοίχου 20Χ20 αντοχής σε απότριψη ¨GROUP 1¨ υδατοαπορροφητικότητας
Ε<0,5% λευκά ή έγχρωµα µατ ή γυαλιστερά
•

•

ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ
Πλακίδια δαπέδου 30Χ30 αντοχής σε απότριψη ¨GROUP 4¨ αντιολισθηρά λευκά ή έγχρωµα

ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΗ ΑΠΟ ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ
Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή
625x625 mm µε σκελετό εµφανή ή µη επίπεδο ή βαθµιδωτό οποιουδήποτε σχήµατος και µεγέθους
και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο, αποτελούµενου από απλές διατοµές γαλβανισµένου
µορφοσίδηρου ή διατοµές γαλβανισµένης στραντζαριστής λαµαρίνας, ειδικές γαλβανισµένες
ράβδους, γάντζους, γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσµους οριζοντίωσης, αναρτηµένου µε
γαλβανισµένους ήλους µηχανικά ή χηµικά αγκυρωµένους, και γενικά µορφοσίδηρος,
στραντζαριστές διατοµές, ήλοι ενδεικτικού τύπου 'HILTI', σύνδεσµοι και µικροϋλικά
Ο ανάδοχος προµηθευτής οφείλει να προβεί στην έντεχνη τοποθέτηση της ψευδοροφής
σύµφωνα µε τα σχέδια της υπηρεσίας
•

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ (ΛΕΥΚΟ-ΒΑΣΙΚΑ)
Τα πλαστικά χρώµατα πρέπει να προσφέρουν µεγάλη καλυπτικότητα, εξαιρετική αντοχή στο
συχνό πλύσιµο και στις δυσµενείς ατµοσφαιρικές συνθήκες.
Η περιεκτικότητα του προϊόντος σε Πτητικές Οργανικές Ενώσεις πρέπει να είναι σύµφωνη µε
τα όρια της ΕΕ για το συγκεκριµένο προϊόν.
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ: Τα χρώµατα θα είναι λευκά και τα βασικά θα είναι ώχρα, κόκκινο, κεραµιδί,
µπλε, µαύρο
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 3 και 10 λίτρων για τα λευκά και 0,375 ml και 0,750 ml για τα βασικά ή άλλα,
κατόπιν συνεννόησης µε τις Υπηρεσίες.
ΑΠΟ∆ΟΣΗ : Η απόδοση του πλαστικού χρώµατος πρέπει να είναι περίπου 12-18 m2/L για κάθε
επίστρωση
Το προϊόν δεν πρέπει να περιέχει ενώσεις µολύβδου και χρωµικά ή άλλα τοξικά συστατικά
•

ΡΙΠΟΛΙΝΗ
Η ριπολίνη θα είναι κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Θα έχει εξαιρετική
καλυπτικότητα και µεγάλη ελαστικότητα. Θα παραµένει αναλλοίωτη στις δυσµενείς ατµοσφαιρικές
συνθήκες, στο πλύσιµο και θα έχει µεγάλη αντοχή στο κιτρίνισµα.
Η περιεκτικότητα του προϊόντος σε Πτητικές Οργανικές Ενώσεις πρέπει να είναι σύµφωνη µε
τα όρια της ΕΕ για το συγκεκριµένο προϊόν.
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ: Τα χρώµατα θα είναι λευκά και τα βασικά θα είναι ώχρα, κόκκινο, µπεζ, µπλε
σκούρο, µαύρο, κυπαρισσί, καφέ, καναρινί
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 0,375 ml, 0,750 ml και 5 Lt ή άλλα κατόπιν συνεννόησης µε τις Υπηρεσίες.
•
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ΑΠΟ∆ΟΣΗ : Η απόδοση της ριπολίνης πρέπει να είναι περίπου 14-16 m2/L για κάθε
επίστρωση.
• ΕΙ∆Η ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
Τα είδη πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης αναφέρονται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισµό
και περιλαµβάνουν εκτός από την προµήθεια των ειδών και την τοποθέτησή τους µε τις απαραίτητες
καλωδιώσεις και συνδέσεις.. Θα προσκοµισθούν επίσης όλες οι απαραίτητες υπεύθυνες δηλώσεις και
πιστοποιητικά που ζητούνται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την έκδοση πιστοποιητικού
πυρασφάλειας.
• ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Το ηλεκτρολογικό υλικό πρέπει να πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές, να φέρει την ένδειξη CE και
να συνοδεύεται από τα σχετικά πιστοποιητικά
Επισηµαίνουµε ότι οι ποσότητες του προϋπολογισµού είναι ενδεικτικές, διότι δεν
µπορεί να προβλεφθούν εκ των προτέρων οι ακριβείς ποσότητες των ειδών που θα
απαιτηθούν
Ως εκ τούτου µπορεί ο ∆ήµος να αυξοµειώσει τις ποσότητες των ειδών σε κάθε οµάδα.
Ο ∆ήµος έχει επίσης το δικαίωµα να αυξήσει ή να µειώσει την ποσότητα των
προσφεροµένων ειδών σε ποσοστό 30% και 50% αντίστοιχα, µε την ίδια τιµή που θα πετύχει
κατά το διαγωνισµό οπότε αντίστοιχα θα αυξηθεί ή θα µειωθεί και η συνολική δαπάνη.
Ενδέχεται επίσης να µην απορροφηθούν όλες οι ποσότητες και κατά συνέπεια όλο το
ποσόν της σύµβασης.
Η τιµολόγηση για τις γυψοσανίδες θα γίνει κατόπιν επιµέτρησης καθαρής τελειωµένης
επιφάνειας τοίχων (αφαιρουµένων των ανοιγµάτων). Το ίδιο θα ισχύσει και για τις
ψευδοροφές.
Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσόν των 48.762,50 € πλέον Φ.Π.Α 23% και θα βαρύνει τον
Κ.Α 15.6481.09 του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2012 και τον αντίστοιχο έτους 2013.
Η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε διαδικασία πρόχειρου
διαγωνισµού µε κριτήριο τη χαµηλότερη προσφορά ανά οµάδα ειδών κατ εφαρµογή των διατάξεων
της Υ.Α 11389/93 περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α, τις σχετικές ερµηνευτικές αυτής εγκυκλίους, όπου αυτές δεν
έρχονται σε αντίθεση µε το Ν.2286/95.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 10-12-2012
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Προμήθεια δομικού και ηλεκτρομηχανολογικού υλικού για τη δημιουργία
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ξενώνα κακοποιημένων γυναικών¨
Δ/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α/Α

Σύντομη περιγραφή αντικειμένου

Μονάδα

Τιμή
Ποσότητα
Μονάδας

Μερική
Δαπάνη

Ολική δαπάνη

ΟΜΑΔΑ Α΄ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ

1

Τοίχος μονής στάνταρντ γυψοσανίδας (1+1) με το
μεταλλικό σκελετό και τον ορυκτοβάμβακα καθώς και τα
μικροϋλικά στερέωσης, αρμολόγησης, φινιρίσματος κλπ
ήτοι σκελετός, γυψοσανίδα εσωτερική και εξωτερική
πάχους 12,5 mm, ορυκτοβάμβακας πάχους 45 mm
ορθοστάτης πάχους 50 mm, μικροϋλικά κλπ και εργασία
πλήρους τοποθέτησης σύμφωνα με τα σχέδια

m2

35,00

190,00

6.650,00

6.650,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α΄
ΟΜΑΔΑ Β΄ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΞΥΛΙΝΑ
1
2

Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές, με κάσσα δρομική, πλάτους
έως 13 εκ με πρεβάζια πόμολο και κλειδαριά
Θύρα εξωτερική ασφαλείας με κλειδαριά και πόμολο

ΤΕΜ.

250,00

15

3.750,00

ΤΕΜ.

1.000,00

1

1.000,00
4.750,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β΄
ΟΜΑΔΑ Γ΄ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΚΑΓΚΕΛΑ

1

Προμήθεια κουφωμάτων από αλουμίνιο (επάλληλα) με
ηλεκτροστατική βαφή βάρους έως 12 kg/m2 με διπλό
υαλοπίνακα 18 mm, κλείθρα και πόμολα διαστάσεων
περίπου 1,80Χ1,20 έκαστο

2

Διατομές στρατζαριστές για κιγκλιδώματα (κουπαστή)
40Χ80

ΤΕΜ.

450,00

6

2.700,00

Μ

8,00

35,00

280,00
2.980,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ΄
ΟΜΑΔΑ Δ΄ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ-ΤΟΙΧΟΥΜΑΡΜΑΡΟΠΟΔΙΕΣ
1

Προμήθεια κεραμικών πλακιδίων GROUP 4, διαστάσεων
30x30 cm

m2

10,00

400,00

4.000,00

2

Προμήθεια κεραμικών πλακιδίων τοίχων GROUP 1,
διαστάσεων 20Χ20 cm

m2

10,00

70,00

700,00

3

Κόλλα πλακιδίων ακρυλική λευκή super σε συσκευασία 25
Kg

Kg

0,80

1.200,00

960,00

4

Στόκος ακρυλικός πλακιδίων λευκός, 0-5 mm αρμός σε
συσκευασία 5 Kg και σταυροί αρμών

Συσκευασ
ία 5 Kg

25,00

10,00

250,00
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Προμήθεια δομικού και ηλεκτρομηχανολογικού υλικού για τη δημιουργία
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ξενώνα κακοποιημένων γυναικών¨
Δ/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Α/Α

5

Σύντομη περιγραφή αντικειμένου

Μονάδα

Μαρμαροποδιές παραθύρων 0,40Χ0,03

Μ

Τιμή
Ποσότητα
Μονάδας
40,00

15,00

Μερική
Δαπάνη

Ολική δαπάνη

600,00
6.510,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ΄
ΟΜΑΔΑ Ε΄ ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ
1

Ψευδοροφή ορυκτής ίνας με σκελετό και μικροϋλικά
ανάρτησης και στερέωσης και εργασία πλήρους
τοποθέτησης

m2

20,00

170,00

3.400,00
3.400,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε΄
ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄ ΧΡΩΜΑΤΑ-ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ
1

Πλαστικά χρώματα λευκά ή έγχρωμα

Kg

5,50

160,00

880,00

2

Ριπολίνες λευκές ή έγχρωμες

Kg

9,00

20,00

180,00

3

Αστάρι πλαστικού σε συσκευασία 750 ml

TEM

3,00

30

90,00
1.150,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ΄

1

ΟΜΑΔΑ Ζ΄ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Είδη υγιεινής (2 λεκάνες, 2 καπάκια, 2 καζανάκια χαμηλής
πιέσεως, 2 νιπτήρες, 2 αναμεικτικές μπαταρίες, 2
καθρέπτες, 2 χαρτοθήκες, 2 σαπωνοθήκες, 2 πιγκάλ, 2
χαρτοδοχεία
2 ντουζιέρες με καμπίνα fiber glass, 2 αναμεικτικές
ΚΑΤ
μπαταρίες ντουζιέρας, 2 σαπωνοθήκες, 2 πετσετοθήκες, ΑΠΟΚΟΠ
ΟΠΗ
1 νεροχύτης
κουζίνας χαλύβδινος ανοξείδωτος βάθους περίπου 50 εκ
μήκους 1,80 μ περίπου, 1 αναμεικτική μπαταρία νεροχύτη
με μακρύ λαιμό, επαγγελματική)
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ζ΄

2.300,00

1

2.300,00

2.300,00

ΟΜΑΔΑ Η΄ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
1

Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας 80 Lt

ΤΕΜ.

200,00

1

200,00

2

Ηλεκτρική συσκευή στεγνώματος χεριών

ΤΕΜ.

150,00

1

150,00

3

Καλώδιο E1VV-U 3G1.5

m

3,00

125,00

375,00

4

Καλώδιο E1VV-U 3G2.5

m

4,00

297,00

1.188,00

5

Καλώδιο E1VV-U 3G4

m

4,00

78,00

312,00
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Προμήθεια δομικού και ηλεκτρομηχανολογικού υλικού για τη δημιουργία
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ξενώνα κακοποιημένων γυναικών¨
Δ/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Α/Α

Σύντομη περιγραφή αντικειμένου

Μονάδα

Τιμή
Ποσότητα
Μονάδας

Μερική
Δαπάνη

6

Καλώδιο E1VV-U 5G2.5

m

3,00

25,00

75,00

7

Καλώδιο E1VV-R 5G16

m

15,00

15,00

225,00

ΤΕΜ.

20,00

1

20,00

ΤΕΜ.

25,00

3

75,00

ΤΕΜ.

7,00

3

21,00

ΤΕΜ.

7,00

14

98,00

ΤΕΜ.

7,00

3

21,00

ΤΕΜ.

24,00

1

24,00

ΤΕΜ.

8,00

1

8,00

ΤΕΜ.

200,00

1

200,00

ΤΕΜ.

1,00

180

180,00

m

11,00

120,00

1.320,00

ΤΕΜ.

2,00

40

80,00

ΤΕΜ.

2,00

50

100,00

ΤΕΜ.

1,00

50

50,00

Ρευματοδότες σούκο 16Α ενδ. τύπου Legrand Gariva
2Π+Γ

ΤΕΜ.

5,00

7

35,00

Ρευματοδότες σούκο 16Α ενδ. τύπου Legrand Mosaic
22 2Π+Γ για εγκ/ση σε κανάλι πλαστικό τύπου DLP
80Χ50mm

ΤΕΜ.

10,00

25

250,00

Πρίζες πληροφορικής RJ45 κατ.5e δύο στοιχείων, ενδ.
23 Τύπου Legrand Mosaic 2Π+Γ για εγκ/ση σε κανάλι
πλαστικό τύπου DLP 80Χ50mm πλήρης με καπάκια κ.λπ.

ΤΕΜ.

10,00

3

30,00

24 Διακόπτες απλοί ενδ. τύπου Legrand Gariva

ΤΕΜ.

2,00

14

28,00

ΤΕΜ.

2,50

1

2,50

ΤΕΜ.

2,50

2

5,00

ΤΕΜ.

120,00

5

600,00

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ΤΡΙ-ΠΟΛΙΚΟΣ ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 5ΤΕ SIEMENS , 3x63A
ΤΡΙΠΟΛΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΧΛΙΩΤΗ ΣΥΝΤΗΚΤΙΚΗ
ΤΥΠΟΥ ΕΖ_SIEMENS ΠΛΗΡΗΣ , 3x63/50A
1P ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (MCB) ΜΕ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ Β (3-5xIn) , B10A
1P ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (MCB) ΜΕ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ Β (3-5xIn) , B16A
1P ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (MCB) ΜΕ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ Β (3-5xIn) , B20A
3P ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (MCB) ΜΕ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ Β (3-5xIn) , B16A
3 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΡΑΓΑΣ LED
ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟ ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ IΔn = 30
mΑ, ΤΥΠΟΥ AC , 4x63A/30mA
ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 4
ΣΕΙΡΩΝ 96 ΘΕΣΕΩΝ ΠΛΗΡΗΣ ΜΕ ΠΟΡΤΑ ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ
LEGRAND XL160
Πλαστικό κανάλι 80Χ50mm ενδ. τύπου Legrand DLP με
κάλυμμα
Κουτιά Διακλάδωσης διαστ. 80Χ80Χ45mm τύπου
plexoLegrand
Κουτιά Διακλάδωσης γυψοσανίδας διαστ. Φ60 τύπου
batibox Legrand
Κουτιά Διακλάδωσης χωνευτό διαστ. Φ60 τύπου batibox
Legrand

Εξωτερικοί διακόπτες κομμυτατέρ ενδ. τύπου Legrand
Gariva
Εξωτερικοί διακόπτες αλλέ-ρετούρ ενδ. τύπου Legrand
26
Gariva
25

Φωτιστικά σώματα φθορισμού τύπου σκάφης με
27 ανακλαστήραπλήρες με τα στοιχεία έναυσης και λαπτήρες
Τ5, 2Χ48W
σελ. 3 / 5

Ολική δαπάνη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Προμήθεια δομικού και ηλεκτρομηχανολογικού υλικού για τη δημιουργία
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ξενώνα κακοποιημένων γυναικών¨
Δ/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Α/Α

Σύντομη περιγραφή αντικειμένου

Μονάδα

28

Φωτιστικά σώματα με λαπτήρες ενεργειακής κλάσης Α, με
κάλυκα Ε27 ισχύος 100W

ΤΕΜ.

Τιμή
Ποσότητα
Μονάδας
80,00

12

Μερική
Δαπάνη

Ολική δαπάνη

960,00
6.632,50

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Η΄
ΟΜΑΔΑ Θ΄ ΕΙΔΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
1
2
3
4
5
6
7
8

1

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα φορητός 6 kg
(προμήθεια και τοποθέτηση)
Πυροσβεστήρας CO2 φορητός 12 kg (προμήθεια και
τοποθέτηση)
Φωτιστικό σώμα ασφαλείας, και EXIT (προμήθεια και
τοποθέτηση)
Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής- ανιχνευτής ιονισμού
(προμήθεια και τοποθέτηση)
Πυροσβεστική φωλιά (προμήθεια και σύνδεση με το
δίκτυο ύδρευσης)
Σειρήνα με φωτεινό επαναλήπτη (προμήθεια και
τοποθέτηση)
Πατητό κομβίο (προμήθεια και τοποθέτηση)
Πίνακας πυρανίχνευσης τουλάχιστον δύο ζωνών
(προμήθεια και τοποθέτηση)
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Θ΄

ΤΕΜ.

60,00

3

180,00

ΤΕΜ.

110,00

1

110,00

ΤΕΜ.

70,00

10

700,00

ΤΕΜ.

60,00

14

840,00

ΤΕΜ.

100,00

1

100,00

ΤΕΜ.

110,00

1

110,00

ΤΕΜ.

50,00

1

50,00

ΤΕΜ.

300,00

1

300,00

ΟΜΑΔΑ Ι΄ ΕΙΔΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικού (με την
αποχέτευση του) διαιρούμενου τύπου 36.000 BTU μίας
ΚΑΤ
εξωτερικής ενδ. Τύπου (Daikin 3MXS52E3V1B) και τριών
ΑΠΟΚΟΠ
εσωτερικών μονάδων, δαπέδου 12.000 BTU/h εκάστη,
Η
ενδ. Τύπου (Daikin FVXS25F) τύπου INVERTER
ενεργειακής κλάσης Α/Α

2.390,00

4.000,00

3

12.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ι΄

12.000,00

Γενικό Σύνολο (χωρίς Φ.Π.Α)

48.762,50

Φ.Π.Α 23%

11.215,38

Σύνολο δαπάνης (με Φ.Π.Α)

59.977,88
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Π. ΜΠΡΑΪΜΗ
Χ. ΜΠΑΜΠΙΡΗ
Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΟΥ

σελ. 4 / 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Προμήθεια δομικού και ηλεκτρομηχανολογικού υλικού για τη δημιουργία
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ξενώνα κακοποιημένων γυναικών¨
Δ/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Α/Α

Σύντομη περιγραφή αντικειμένου
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤ/Η

Μ. ΚΑΡΡΑ

Μονάδα

Τιμή
Ποσότητα
Μονάδας

Μερική
Δαπάνη

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ

Α. ΜΗΛΙΑΣ

Θ. ΚΑΝΑΒΑΡΗΣ
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Ολική δαπάνη

