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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:”Ανταλλακτικών για τους ηλεκτρικους πίδακες του ∆ήµου. ”
(Από Κ.Α. 20 6672.11 )
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 30 894,21 €
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
ανεξαίρετα των υλικών που είναι αναγκαία, µαζί µε όλες τις απαραίτητες φορτεκφορτώσεις
και διακινήσεις 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
τόπου 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
υποχρεώσεων 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 1ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ενός
ζεύγους φλαντζών βαρέως τύπου µε µαστό Φ90mm και απόσταση κέντρων 160 mm κολλητό,
όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων ως κατωτέρω.:
Τιµή ενός µέτρου τεµαχίου : Είκοσι δύο ευρώ (22,00 €).
ΑΡΘΡΟ 2ο.
Για τη προµήθεια,µεταφορά και παράδοση µετά από έλεγχο στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ενός σω
ληναρίου σιλικόνη στεγανοποίησης διάφανη αντιµουχλική, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση
και τη συγγραφή υποχρεώσεων. Τιµή ενός τεµαχίου : Τέσσερα ευρώ ( 4,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 3ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, µιας
συσκευασίας ρητίνη δύο συστατικών των 180mg, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη
συγγραφή υποχρεώσεων. Τιµή ενός τεµαχίου : Εννέα ευρώ ( 9,00 € ).

ΑΡΘΡΟ 4ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, τεφλόν
στεγανοποίησης σπειρωµάτων,όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων.
Τιµή ενός τεµαχίου : Τέσσερα ευρώ και δεκαέξη λεπτά ( 4,16 € ).
ΑΡΘΡΟ 5ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, κά
ναβι, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων.
Τιµή ενός τεµαχίου : Σαράντα δύο λεπτά ( 0,42 €).
ΑΡΘΡΟ 6ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας,
λάστιχο για στεγανότητα µεταξύ φλαντζών πάχους 4mm, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση
και τη συγγραφή υποχρεώσεων. Τιµή ενός τετραγωνικού µέτρου : ∆ώδεκα ευρώ ( 12,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 7ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας,
κόλλα και διαλυτικό για κόλληση εξαρτηµάτων, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη
συγγραφή υποχρεώσεων. Τιµή δύο τεµαχίων : ∆έκα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά ( 17,50 € ).
ΑΡΘΡΟ 8ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ενός
τετραγωνικού µέτρου σίτα για συγκράτησης σκουπιδιών, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση
και τη συγγραφή υποχρεώσεων. Τιµή ενός τετραγωνικού µέτρου : ∆έκα ευρώ ( 10,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 9ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας,
τετραγωνικού µέτρου πλέγµα πλεκτό ΙΝΟΧ, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγ
γραφή υποχρεώσεων, ως κατωτέρω : Τιµή ενός τετραγωνικού µέτρου : ∆εκαπέντε ευρώ (15,00 €).
ΑΡΘΡΟ 10-16ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, µιας
βίδας ΙΝΟΧ µε παξιµάδι και διπλές ροδέλλες, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη
συγγραφή υποχρεώσεων, ως κατωτέρω :
Αρθρο 10ο: Βίδα ΙΝΟΧ Μ 3Χ50 µε παξιµάδι και διπλές ροδέλλες : Τριάντα δύο λεπτά ( 0,32 € ).
Αρθρο 11ο: Βίδα ΙΝΟΧ Μ 4Χ20 µε παξιµάδι και διπλές ροδέλλες : ∆έκα έξη λεπτά ( 0,16 € ).
Αρθρο 12ο: Βίδα ΙΝΟΧ Μ 4Χ40 µε παξιµάδι και διπλές ροδέλλες : Είκοσι λεπτά ( 0,20 € ).
Αρθρο 13ο: Βίδα ΙΝΟΧ Μ 6Χ50 µε παξιµάδι και διπλές ροδέλλες : Ογδόντα λεπτά ( 0,80€ ).
Αρθρο 14ο: Βίδα ΙΝΟΧ Μ 8Χ20 µε παξιµάδι και διπλές ροδέλλες : Εβδοµήντα λεπτά ( 0,70€ ).
Αρθρο 15ο: Βίδα ΙΝΟΧ Μ 8Χ40 µε παξιµάδι και διπλές ροδέλλες : Εξήντα εννέα λεπτά ( 0,69€ ).
Αρθρο 16ο: Βίδα ΙΝΟΧ Μ 12Χ80 µε παξιµάδι και διπλές ροδέλλες : Έξη λεπτά ( 0,06 € ).
ΑΡΘΡΟ 17-18ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, µιας
λαµαρινόβιδας ΙΝΟΧ µε διπλές ροδέλλες τύπου PHILLIPS,όπως περιγράφεται στη Τεχνική
Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων, ως κατωτέρω :
Αρθρο 17ο: Λαµαρινόβιδα ΙΝΟΧ 4Χ40 µε διπλές ροδέλλες τύπου PHILLIPS : Έξη λεπτά (0,06€).
Αρθρο 18ο: Λαµαρινόβιδα ΙΝΟΧ 4Χ50 µε διπλές ροδέλλες τύπου PHILLIPS : Οκτώ λεπτά (0,08 € ).
ΑΡΘΡΟ 19ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας,ένα στρι
φώνι ΙΝΟΧ Φ 10Χ6cm , όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων.
Τιµή ενός τεµαχίου : Πενήντα έξη λεπτά ( 0,56 € ).
ΑΡΘΡΟ 20ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ένα
τσεµπέρι στερέωσης σίτας ΙΝΟΧ διάστασης ανοίγµατος όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση

και τη συγγραφή υποχρεώσεων ως κατωτέρω.: Τιµή ενός τεµαχίου : Τσεµπέρι στερέωσης σίτας
ΙΝΟΧ διαµέτρου ανοίγµατος 20cm. Πενήντα δύο λεπτά ( 0,52 € ).
ΑΡΘΡΟ 21-26ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ενός
µέτρου µήκους καλώδιο ελαστικό για συντριβάνια,όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη
συγγραφή υποχρεώσεων, ως κατωτέρω :
Αρθρο 21ο: Καλώδιο ελ/κό για συν/νια 3Χ1,00mm2 : Ένα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά ( 1,28 € ).
Αρθρο 22ο: Καλώδιο ελ/κό για συν/νια 3Χ1,50mm2 : Ένα ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά ( 1,59 € ).
Αρθρο 23ο: Καλώδιο ελ/κό για συν/νια 3Χ2,50mm2 : ∆ύο ευρώ και σαράντα δύο λεπτά ( 2,42 € ).
Αρθρο 24ο: Καλώδιο ελ/κό για συν/νια 4Χ2,50mm2 : Τρία ευρώ και δέκα λεπτά ( 3,10 € ).
Αρθρο 25ο: Καλώδιο ελ/κό για συν/νια 5Χ2,50mm2 : Τρία Τρία ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά(3,85 €).
Αρθρο 26ο: Καλώδιο ελ/κό για συν/νια 5Χ4,00mm2 : Πέντε ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά (5,54€).
ΑΡΘΡΟ 27ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, µιας
σωληνωτής ασφάλειας γυαλάκι των 6Α,όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή
υποχρεώσεων ως κατωτέρω : Τιµή ενός τεµαχίου : ∆έκα λεπτά ( 0,10 € ).
ΑΡΘΡΟ 28-31ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, µιας
ασφάλειας τύπου ΝΕΟΖΕΤ 10,16,20,25Α,όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγ
γραφή υποχρεώσεων, ως κατωτέρω :
Αρθρο 28 - 31ο:Τιµή ενός τεµαχίου ασφάλεια τύπου ΝΕΟΖΕΤ 10,16,20Α :Τριάντα λεπτά ( 0,30 € ).
ΑΡΘΡΟ 32ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ενός
πώµατος ΝΕΟΖΕΤ για ασφάλειες των 20Α,όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγ
γραφή υποχρεώσεων : Τιµή ενός τεµαχίου : Πενήντα λεπτά ( 0,50 € ).
ΑΡΘΡΟ 33ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, µιας
βάσης ΝΕΟΖΕΤ για ασφάλειες, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώ
σεων : Τιµή ενός τεµαχίου : Ένα ευρώ και είκοσι λεπτά ( 1,20 € ).
ΑΡΘΡΟ 34ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, µιας
αυτόµατης ασφάλειας ράγας των 4&6Α, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή
υποχρεώσεων : Τιµή ενός τεµαχίου : ∆έκα ευρώ ( 10,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 35ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ενός
αυτόµατου ραγοασφαλειοδιακόπτη τριφασικού θερµοµαγνητικού µε ρύθµιση 4-6Α, όπως περι
γράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων ως κατωτέρω :
Τιµή ενός τεµαχίου : Τριάντα οκτώ λεπτά ( 38,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 36ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ενός
επιτηρητή φάσης για ράγα µε βάση, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υπο
χρεώσεων : Τιµή ενός τεµαχίου : Εβδοµήντα ευρώ ( 70,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 37ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ενός
χρονοδιακόπτη ράγας µε ρύθµιση µισής ώρας, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγ
γραφή υποχρεώσεων : Τιµή ενός τεµαχίου : Σαράντα ευρώ ( 40,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 38ο.

Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ενός
αντιηλεκτροπληξιακού ρελαί 3Χ63Α+1Ν,όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγ
γραφή υποχρεώσεων : Τιµή ενός τεµαχίου : Ενενήντα ευρώ ( 90,00 € ).

ΑΡΘΡΟ 39ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ένα
µασούρι κλέµενς των 2,50 mm2 αντοχής σε υψηλές θερµοκρασίες, όπως περιγράφεται στη Τεχνι
κή Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων : Τιµή ενός τεµαχίου : Ένα ευρώ και ενενήντα πέντε
λεπτά ( 1,95 € ).
ΑΡΘΡΟ 40ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, µιας
ταµπακιέρας–ασφαλειοθήκη για σωληνωτή ασφάλεια γυαλάκι,όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκ
θεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων :
Τιµή ενός τεµαχίου : Ένα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά ( 1,95 € ).
ΑΡΘΡΟ 41ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ένα
κουτί διακλάδωσης πλαστικό στεγανό 7,50Χ7,50 cm όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και
τη συγγραφή υποχρεώσεων : Τιµή ενός τεµαχίου : Ένα ευρώ και τριάντα λεπτά ( 1,30 € ).
ΑΡΘΡΟ 42ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ένα
ηλεκτρόδιο γείωσης, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων :
Τιµή ενός τεµαχίου : Πνήντα πέντε ευρώ ( 55,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 43ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, µιας
βάσης ντουϊ LED για λαµπτήρες µε καρφάκια και βιδάκια για σφίξιµο λαµπτήρα όπως περιγρά
φεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων.
Τιµή ενός τεµαχίου : Είκοσι λεπτά ( 0,20 € ).
ΑΡΘΡΟ 44ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ενός
ντουϊ για λαµπτήρες 12V µε καρφάκια σφηνωτά , όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη
συγγραφή υποχρεώσεων : Τιµή ενός τεµαχίου : : Ένα ευρώ και είκοσι λεπτά ( 1,20 € ).
ΑΡΘΡΟ 45ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ενός
λαµπτήρα LED 12V, 2.50W µε 21 LED και καρφάκια, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθε ση
και τη συγγραφή υποχρεώσεων.Τιµή ενός τεµαχίου:Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά( 4,50 € ).
ΑΡΘΡΟ 46ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ενός
λαµπτήρα 12V, 35W µε καρφάκια, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υπο
χρεώσεων : Τιµή ενός τεµαχίου : : ∆ύο ευρώ και πενήντα επτά λεπτά ( 2,57 € ).
ΑΡΘΡΟ 47ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ενός
µετασχηµατιστή 230/24V 50VA, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή
υποχρεώσεων : Τιµή ενός τεµαχίου : Τριάντα πέντε ευρώ ( 35,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 48ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ενός
µετασχηµατιστή 230/12V 100W, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υπο
χρεώσεων : Τιµή ενός τεµαχίου : Πενήντα ευρώ ( 50,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 49ο.

Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ενός
µετασχηµατιστή 230/24V 1250VA, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υπο
χρεώσεων : Τιµή ενός τεµαχίου : Εκατόν ογδόντα ευρώ ( 180,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 50ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ενός
επιτηρητή στάθµης νερού δύο ακίδων, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή
υποχρεώσεων : Τιµή ενός τεµαχίου : Ογδόντα πέντε ευρώ ( 85,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 51ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ενός
επιτηρητή στάθµης νερού για ράγα µε βάση, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγ
γραφή υποχρεώσεων : Τιµή ενός τεµαχίου : Εξήντα ευρώ ( 60,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 52ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, µιας
µονάδας τροφοδοσίας λαµπτήρων LED, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή
υποχρεώσεων : Τιµή ενός τεµαχίου : Ογδόντα ευρώ ( 80,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 53ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ενός
υποβρύχιου φωτιστικού µε λαµπτήρες LED12V, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη
συγγραφή υποχρεώσεων : Τιµή ενός τεµαχίου : Εκατόν τριάντα ευρώ ( 130,00 € ).
Πειραιάς, 03 / 08 / 2012.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ & ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

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

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ∆ΝΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ—
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ— ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ MHXΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:”Ανταλλακτικών για τους ηλεκτρικους πίδακες του ∆ήµου. ”
(Από Κ.Α. 20 6672.11 )
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 30 894,21 €
επί πλέον Φ.Π.Α 23 %.

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.
ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείµενο της συγγραφής
Με την παρούσα συγγραφή προβλέπεται η προµήθεια διαφόρων βιοµηχανικών υλικών και ηλεκτρολογι
κού υλικού για την επισκευή και συντήρηση των συντριβανιών του ∆ήµου Πειραιά. Η ολική αξία του αντι
κειµένου της προµήθειας είναι το συνολικό ποσό του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, δηλαδή το ποσό
των 30 894,21 € 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.
δ) Το τιµολόγιο.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Η προµήθεια των υλικών θα εκτελεσθεί µε χρέωση πιστώσεων ΚΑ 20 6662.26 του προϋπολογισµού του
∆ήµου έτους 2012.
ΑΡΘΡΟ 5ο Σύνταξη προσφορών
Οι προσφορές κατατίθενται στην αρµόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό, είναι έγγραφες και µέ
σα στην προθεσµία που ορίζεται από την σχετική διακήρυξη. Προσφορές που περιέχονται στην υπηρεσία
µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίνονται
στα αρµόδια όργανα που παραλαµβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθο
ρίζεται 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 προσφορών 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 απο
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 µικρότερο 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 υλικών 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, 03 / 08 / 2012
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 30 894,21 €
επί πλέον Φ.Π.Α 23 %.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα προµήθεια αφορά την αγορά διαφόρων υλικών που θα χρησιµοποιηθούν ως
ανταλλακτικά για την επισκευή και συντήρηση των συντριβανιών του ∆ήµου Πειραιά. Τα προµη
θευόµενα 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 6672.11. Ο προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται
στο ποσό των 30 894,21 ευρώ επιπλέον Φ.Π.Α. 23%.
ΑΡΘΡΟ 1ο . Ζεύγος φλαντζων µε µαστό.
Ζεύγος φλαντζων Φ90mm βαρέως τύπου µε µαστό και κέντρα 160mm κολλητό.
ΑΡΘΡΟ 2ο Σιλικόνη.
Σιλικόνη διάφανη µε προστασία έναντι υγρασίας και µούχλας σε µασούρια.
ΑΡΘΡΟ 3ο. Ρητίνη.
Ρητίνη πολυουρεθάνης δύο συστατικών 100ml/165gr ανάµειξης.
ΑΡΘΡΟ 4ο. Τεφλόν.
Τεφλόν στεγανοποίησης σπειρωµάτων
ΑΡΘΡΟ 5ο. Κάναβι.
Κάναβι στεγανοποίησης σπειρωµάτων σε πλεξούδες.
ΑΡΘΡΟ 6ο. Λάστιχο για στεγανότητα.
Λάστιχο για στεγανότητα µεταξύ φλαντζών πάχους 4mm, σε φύλλα που να κόβεται.
ΑΡΘΡΟ 7o : Κόλλα για κόλληση εξκαρτηµάτων.
Κόλλα σωλήνων PVC µε µεγάλη συγκολλητική δύναµη βαρέως τύπου βραδείας στέγνωσης, κα
τάλληλη για όλα τα δίκτυα σωλήνων από PVC και διαφανές καθαριστικό διαλύτης για προε
τοιµασία των επιφανειών συγκόλλησης και καλύτερη πρόσφυση. Κάθε συσκευασία 500 gr.
ΑΡΘΡΟ 8ο. Σίτα.
Σίτα γαλβανιζέ για συγκράτηση σκουπιδιών πάχους 1mm και ύψους 1m ανοίγµατος 0,15cm2 περίπου.
ΑΡΘΡΟ 9ο. Πλέγµα ΙΝΟΧ.
Πλεκτό πλέγµα ΙΝΟΧ για συγκράτηση σκουπιδιών πάχους σύρµατος 1mm και ύψους 1m ανοίγµατος
4,00 mm2 περίπου.
ΑΡΘΡΟ 10-16ο. Βίδες ΙΝΟΧ.
Βίδες ΙΝΟΧ µε παξιµάδια και διπλές ροδέλλες ως κατωτέρω :
Αρθρο 10ο: Βίδα ΙΝΟΧ Μ 3Χ50 µε παξιµάδι και διπλές ροδέλλες.
Αρθρο 11ο: Βίδα ΙΝΟΧ Μ 4Χ20 µε παξιµάδι και διπλές ροδέλλες.
Αρθρο 12ο: Βίδα ΙΝΟΧ Μ 4Χ40 µε παξιµάδι και διπλές ροδέλλες.
Αρθρο 13ο: Βίδα ΙΝΟΧ Μ 6Χ50 µε παξιµάδι και διπλές ροδέλλες .
Αρθρο 14ο: Βίδα ΙΝΟΧ Μ 8Χ20 µε παξιµάδι και διπλές ροδέλλες.
Αρθρο 15ο: Βίδα ΙΝΟΧ Μ 8Χ40 µε παξιµάδι και διπλές ροδέλλες.
Αρθρο 16ο: Βίδα ΙΝΟΧ Μ 12Χ80 µε παξιµάδι και διπλές ροδέλλες.
ΑΡΘΡΟ 17-18ο. Λαµαρινόβιδες ΙΝΟΧ.
Λαµαρινόβιδες ΙΝΟΧ τύπου PHILLIPS µε διπλές ροδέλλες ως κατωτέρω :
Αρθρο 17ο: Λαµαρινόβιδα ΙΝΟΧ 4Χ40 µε διπλές ροδέλλες τύπου PHILLIPS.
Αρθρο 18ο: Λαµαρινόβιδα ΙΝΟΧ 4Χ50 µε διπλές ροδέλλες τύπου PHILLIPS.
ΑΡΘΡΟ 19ο. Στριφώνια ΙΝΟΧ.
Στριφώνια ΙΝΟΧ Φ10Χ6 cm.
ΑΡΘΡΟ 20ο. Τσεµπέρια ΙΝΟΧ.
Τσεµπέρια ΙΝΟΧ στερέωσης σίτας. Μέγιστης διαµέτρου ανοίγµατος 20cm.

ΑΡΘΡΟ 21-26o :. 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. Αναλυτικά ο τύπος και η διατοµή των καλωδίων θα είναι ώς κατωτέρω :
Αρθρο 21ο: Καλώδιο ελαστικό για συντριβάνια 3Χ1,00mm2.
Αρθρο 22ο: Καλώδιο ελαστικό για συντριβάνια 3Χ1,50mm2.
Αρθρο 23ο: Καλώδιο ελαστικό για συντριβάνια 3Χ2,50mm2.
Αρθρο 24ο: Καλώδιο ελαστικό για συντριβάνια 4Χ2,50mm2.
Αρθρο 25ο: Καλώδιο ελαστικό για συντριβάνια 5Χ2,50mm2.
Αρθρο 26ο: Καλώδιο ελαστικό για συντριβάνια 5Χ4,00mm2.
ΑΡΘΡΟ 27o : Ασφάλειες γυαλάκι.
Ασφάλειες σωληνωτές 6Α γυαλάκι.
ΑΡΘΡΟ 28-31ο : Ασφάλειες ΝΕΟΖΕΤ.
Αρθρο 28 - 31ο: Ασφάλεια τύπου ΝΕΟΖΕΤ φυσίγγιο των 10,16,20Α
ΑΡΘΡΟ 32ο Πώµατα ΝΕΟΖΕΤ.
Πώµατα ΝΕΟΖΕΤ για ασφάλειες 20Α.
ΑΡΘΡΟ 33ο Βάσεις ΝΕΟΖΕΤ.
Βάσεις ΝΕΟΖΕΤ για ασφάλειες ΝΕΟΖΕΤ.
ΑΡΘΡΟ 34o Αυτόµατη ασφάλεια ράγας πίνακα 4&6Α.
Για τον έλεγχο και την προστασία κυκλωµάτων έναντι υπερφορτίσεων και βραχυκυκλωµάτων.
Τοποθέτηση σε όλους τους τυποποιηµένους πίνακες για βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. 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
ΑΡΘΡΟ 35o Αυτόµατος ασφαλειοδιακόπτης ράγας πίνακα 4&6Α.
Για τον έλεγχο και την θερµική–µαγνητική προστασία κυκλωµάτων έναντι υπερφορτίσεων και
βραχυκυκλωµάτων.
Τοποθέτηση σε όλους τους τυποποιηµένους πίνακες για βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. Ονοµαστική
τάση λειτουργίας : 400V τριφασικοί, 50-60 Hz. Κανονισµοί EN 60 898,DIN VDE 0641 Μερος 11,
IEC 898. Αριθµός κύκλων λειτουργίας τουλάχιστον 20000 ∆ιαστάσεις καλύµµατος περίπου 1,8cm
Χ4,5 cm. Ικανότητα απόζευξης τουλάχιστον 3000Α και καµπύλη απόζευξης µεταξύ 3 και 5 Ιον
ΑΡΘΡΟ 36o Επιτηρητής φάσης ράγας πίνακα 4&6Α.
Για τον έλεγχο και την προστασία κυκλωµάτων από απώλεια φάσης. Τοποθέτηση σε όλους τους
τυποποιηµένους πίνακες για βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. Ονοµαστική τάση λειτουργίας : 400V
τριφασικοί, 50-60 Hz.
ΑΡΘΡΟ 37o Χρονοδιακόπτης ράγας πίνακα.
Για τον προγραµµατισµό κυκλωµάτων µε ακρίβεια µισής ώρας. Τοποθέτηση σε όλους τους
τυποποιηµένους πίνακες για βιοµηχανικές εγκαταστάσεις.
ΑΡΘΡΟ 38o Αντιηλεκτροπληξιακό ρελαί 3Χ63Α+1Ν..
Αυτόµατοι διακόπτες για εναλλασσόµενα ρεύµατα διαρροής, τετραπολικοί, µε µπουτόν 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 63Α .
Αντοχή σε κρουστικό ρεύµα
Im >= 1.000 A.
Αντοχή σε ρεύµα µέχρι
10.000Α. Ρελαί διαφυγής 4Χ40,4Χ63Α.
ο
ΑΡΘΡΟ 39 Κλέµενς .
Σειρά κλέµµενς-µασούρια των 2,50 mm² αντοχής σε θερµοκρασία.
ΑΡΘΡΟ 40ο Ταµπακιέρες.
Ταµπακιέρες ασφαλειοθήκες για ασφάλειες τύπου σωληνωτό γυαλάκι 6Α.
ΑΡΘΡΟ 41ο Κουτιά διακλάδωσης στεγανά.

Κουτιά διακλάδωσης πλαστικά στεγανά 7,50Χ7,50 για σδυντριβάνια.
ΑΡΘΡΟ 42o. : Ηλεκτρόδιο γείωσης µε κολλάρο.
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 43ο Βάση -ντουϊ για Λαµπτήρες LED.
Βάση και ντουϊ G4 για λαµπτήρες LED µε καρφάκια και βιδάκια για σφίξιµο.
ΑΡΘΡΟ 44ο. Ντουϊ για λαµπτήρες 12V .
Ντουϊ GU5.3 κεραµικό καρφωτό για λαµπτήρες 12V µε καλώδιο.
ΑΡΘΡΟ 45ο. Λαµπτήρες LED.
Λαµπτήρας LED µε βάση ντουϊ G4, ισχύος 2,50W, τάσης 12V, χρωµατικής απόδοσης 2700K.
Απόδοση φωτός 175 Lumen. Ενεργειακή κλάση Α. ∆ιάρκεια ζωής : 45 000 ώρες.
ΑΡΘΡΟ 46ο. Λαµπτήρες αλογόνου 12V, 35W.
Λαµπτήρες αλογόνου τάσης λειτουργίας 12V, ισχύος 35W χρωµατικής απόδοσης 2900Κ και
διάρκεια ζωής έως 10 000 ώρες. Βάση ντουϊ GU5.3 και δέσµη φωτός 360.
ΑΡΘΡΟ 47-49ο. Μετασχηµατιστές.
Μετασχηµατιστές αποµόνωσης και ασφαλείας κατάλληλοι για τροφοδοσία φωτιστικών µέσα σε
συντριβάνια. Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ-61558-6. Ο ολικός εµβαπτισµός των µετασχηµατιστών
σε βερνίκι και η χρήση χαλυβδίνων κιβωτίων προστασίας ΙΡ23 βαµµένων µε ηλεκτροστατική βαφή
επιτρέπει την χρήση των µετασχηµατιστών σε περιβάλλον µε αυξηµένη υγρασία.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.
Τάση εισόδου : 230-250 V
Συχνότητα : 50-60 Hz.
Βαθµός προστασίας : IP23
Είδος λειτουργίας : Συνεχής
Τρόπος ψύξης : Φυσική κυκλοφορία αέρα. Τα λοιπά ως κατωτέρω :
Αρθρο 47ο: Μετασχηµατιστή 230/24V 50VA
Αρθρο 48ο: Μετασχηµατιστή 230/12V 100 W.
Αρθρο 49ο: Μετασχηµατιστή 230/24V 1250VA
ΑΡΘΡΟ 50ο. Ελεγκτής στάθµης νερού.
Ελεγκτής στάθµης νερού δηλ βαρελάκι δύο ακίδων.
ΑΡΘΡΟ 51ο. Επιτηρητής στάθµης νερού ράγας.
Επιτηρητής στάθµης νερού µε βάση για τοποθέτηση σε ράγα.
ΑΡΘΡΟ 52ο. Τροφοδοτικό LED .
Μονάδα τροφοδοσίας λαµπτήρων LED 150 W, 12V DC.
ΑΡΘΡΟ 53ο. Υποβρύχιος προβολέας LED.
Το σώµα του προβολέα να είναι κατασκευασµένο, από επιχρωµιωµένο χαλκό ο οποίος είναι κατάλ
ληλος για υψηλές θερµοκρασίες. Τα στεφάνια του προβολέα να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι. Το
τζάµι να έχει πάχος 5 mm και να περικλείεται και από τις δύο µεριές µε λάστιχα ειδικής προσαρµο
γής για την επίτευξη τέλειας στεγανότητας. Ο προβολέας να είναι δοκιµασµένος σε υψηλές θερµο
κρασίες.
Επίσης το σώµα του προβολέα θα περιλαµβάνει ορειχάλκινους στυπιοθλίπτες µε λάστιχα σιλικό
νης. Ειδικά εύκαµπτα καλώδια τύπου ΗΟ7 RN F σύµφωνα µε το DIN 0298. Μήκους έως τρία
µέτρα.
Στο εσωτερικό του θα υπάρχει ειδική πλακέτα µε σαράντα πέντε περίπου super bright LED διάρ
κειας ζωής τουλάχιστον 50 000 ώρες, πολύ χαµηλό κόστος επισκευής ανταλλακτικών και λειτουρ
γίας.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.

∆ιάµετρος 155 mm περίπου.
Ύψος
70 mm περίπου.
Τάση
12v dc / 300mA.
Ισχύς
3,60 W
Πειραιάς, 03 / 08 / 2012

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ∆ΝΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ—
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ & ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

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

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

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

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

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. " Ανταλλακτικών για τους
ηλεκτρικούς πίδακες του ∆ήµου ".
( Από Κ . Α . 20 6672. 11 )
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 30 894,21 €
επί πλέον Φ.Π.Α 23 % .

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΣ

ΠΟΣΟΤ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ

ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΑ∆Α Α'. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ.
1

Ζεύγος φλαντζών µε µαστό Φ90mm βαρέως τύπου
και κέντρα 160mm κολλητό.

2

Τεµ.

14,00

22,00

308,00

Σιλικόνη στεγανοποίησης αντιµουχλική διάφανη.

"

30,00

4,00

120,00

3

Ρητίνη δύο συστατικών.

"

200,00

9,00

1800,00

4

Τεφλόν στεγανοποίησης σπειρωµάτων.

"

20,00

4,16

83,20

5

Κάναβι

6

"

1,00

0,42

0,42

Λάστιχο για στεγανότητα µεταξύ φλαντζών
πάχους 4mm.

Μ2

4,00

12,00

48,00

7

Κόλλες για κόλληση εξαρτηµάτων σε κουτιά.

Τεµ.

25,00

17,50

437,50

8

Σίτα για συγκράτηση σκουπιδιών 1mm πάχους,
γαλβανιζέ

Μ2

20,00

10,00

200,00

9

Πλεκτό πλέγµα ΙΝΟΧ 4mm καρέ και 1mm πάχος
σύρµατος ύψους 1M.

"

25,00

15,00

375,00

10

Βίδες ΙΝΟΧ Μ 3Χ50 µε παξιµάδια και διπλές ρο
δέλλες.

Τεµ.

100,00

0,32

32,00

11

Βίδες ΙΝΟΧ Μ 4Χ20 µε παξιµάδια και διπλές ρο
δέλλες.

"

20,00

0,16

3,20

12

Βίδες ΙΝΟΧ Μ 4Χ40 µε παξιµάδια και διπλές ρο
δέλλες.

"

100,00

0,20

20,00

13

Βίδες ΙΝΟΧ Μ 6Χ50 µε παξιµάδια και διπλές ρο
δέλλες.

"

120,00

0,80

96,00

14

Βίδες ΙΝΟΧ Μ 8Χ20 µε παξιµάδια και διπλές ρο
δέλλες.

"

50,00

0,70

35,00

15

Βίδες ΙΝΟΧ Μ 8Χ40 µε παξιµάδια και διπλές ρο
δέλλες.

"

30,00

0,69

20,70

16

Βίδες ΙΝΟΧ Μ 12Χ80 µε παξιµάδια και διπλές ρο
δέλλες.

"

50,00

0,06

2,75

17

Λαµαρινόβιδες ΙΝΟΧ Χ 4Χ40 PHILLIPS µε
διπλές ροδέλλες.

"

200,00

0,06

12,00

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΣ

ΠΟΣΟΤ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ

ΣΥΝΟΛΟ

18

Λαµαρινόβιδες ΙΝΟΧ Χ 4Χ50 PHILLIPS µε
διπλές ροδέλλες.

"

200,00

0,08

16,00

19

Στριφώνια INOX Φ10Χ6cm.

"

100,00

0,56

56,00

20

Τσεµπέρια ΙΝΟΧ στερέωσης σίτας µέγιστης
διαµέτρου ανοίγµατος 20cm.

"

220,00

0,52

114,40

ΟΜΑ∆Α Β'. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.
A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
21
22
23
24
25
26
27

Καλώδιο ελαστικό για συντριβάνια 3Χ1,00 mm2.
Καλώδιο ελαστικό για συντριβάνια 3Χ1,50 mm2.
Καλώδιο ελαστικό για συντριβάνια 3Χ2,50 mm2.
Καλώδιο ελαστικό για συντριβάνια 4Χ2,50 mm2.
Καλώδιο ελαστικό για συντριβάνια 5Χ2,50 mm2.
Καλώδιο ελαστικό για συντριβάνια 5Χ4,00 mm2.
Ασφάλειες σωληνωτές γυαλάκι 6Α.

ΜΟΝΑΣ
ΜΜ
"
"
"
"
"
Τεµ.

ΠΟΣΟΤ
350,00
500,00
100,00
50,00
150,00
50,00
60,00

ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝ
1,28
448,00
1,59
795,00
2,42
242,00
3,10
155,00
3,85
577,50
5,54
277,00
0,10
6,00

28
29
30
31
32

Ασφάλειες ΝΕΟΖΕΤ 10Α (φυσίγγιο).
Ασφάλειες ΝΕΟΖΕΤ 16Α (φυσίγγιο).
Ασφάλειες ΝΕΟΖΕΤ 20Α (φυσίγγιο).
Ασφάλειες ΝΕΟΖΕΤ 25Α (φυσίγγιο).
Πώµατα ΝΕΟΖΕΤ για ασφάλειες 20Α

"
"
"
"
"

55,00
55,00
55,00
55,00
55,00

0,30
0,30
0,30
0,30
0,50

16,50
16,50
16,50
16,50

33

Βάσεις ΝΕΟΖΕΤ.

"

15,00

1,20

18,00

34

Αυτόµατη ασφάλεια ράγας των 4 & 6Α.

"

20,00

10,00

200,00

27,50

"

18,00

38,00

684,00

36
37

Αυτόµατοι ραγοασφαλειοδιακόπτες τριφασικοί
θερµοµαγνητικοί µε ρύθµιση 4-6Α.
Επιτηρητής φάσης για ράγα µε βάση.
Χρονοδιακόπτης ράγας µε ρύθµιση µισής ώρας.

"
"

20,00
36,00

70,00
40,00

1400,00
1440,00

38

Αντιηλεκτροπληξιακό ρελαί 3Χ63Α + 1Ν.

"

20,00

90,00

1800,00

"

40,00

1,95

78,00

"

40,00

1,95

78,00

"
"

275,00
14,00

1,30
55,00

357,50
770,00

"

400,00

0,20

80,00

35

39
40
41
42
43

Κλέµενς µασούρια των 2,50 mm2 αντοχής σε
θερµοκρασία.
Ταµπακιέρες ασφαλειοθήκες για ασφάλειες τύπου
σωληνωτό γυαλάκι.
Κουτιά διακλαδώσεως 7,50Χ7,50 στεγανά.
Ηλεκτρόδια γείωσης.
Βάσεις ντουϊ LED για λαµπτήρες µε καρφάκια και
βιδάκια για σφίξιµο λαµπτήρα.

44

Ντουϊ για λαµπτήρες 12V µε καρφάκια σφήνωτά.

"

40,00

1,20

48,00

45

Λάµπες LED 12V 2,50W, 21LED µε καρφάκια.

"

400,00

4,50

1800,00

46

Λάµπες 12V 35W µε καρφάκια.

"

22,00

2,57

56,54

46

Μετασχηµατιστής 230/24V 5OVA.

"

16,00

35,00

560,00

ΟΜΑ∆Α Β'. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.
A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
47
48
49
50
51
52

Μετασχηµατιστής 230/12V 100W.
Μετασχηµατιστής 230/24V 125OVA.
Βαρελάκι ελέγχου στάθµης νερού δύο ακίδων.
Επιτηρητής στάθµης νερού, ράγας µε βάση.
Μονάδα τροφοδοσίας λαµπτήρων LED όπως περι
γράφεται.
Υποβρύχιο φωτιστικό µε λαµπτήρες LED 12V.
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 23%
ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΝΑΣ

ΠΟΣΟΤ

ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝ
50,00
1000,00
180,00
1080,00
85,00
1190,00
60,00
1080,00

"
"
"
"

20,00
6,00
14,00
18,00

"

5,00

80,00

400,00

"

80,00

130,00

10400,00
30894,21
7105,67
37999,88

Πειραιάς 03-08-2012
Τριάντα επτά χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ & ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ο ∆ΝΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

∆ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΗ
O ∆ΝΤΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΗΧ/ΚΟΥ-ΗΛΕΚ/ΚΟΥ
Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

