
           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: H/M ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση     : Ι.Δραγούμη 1
Ταχ. Κώδικας: 40221
Πληροφορίες : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Ηλίας
Τηλέφωνο     : 2413 – 500277
FAX              : 2410 - 251339
E-mail           :  hm@larissa-dimos.gr

Λάρισα  07-02-2018

Αρ. Πρωτ: 6220

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - Κ/Χ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΕΥΡΩ   60.000,00 + 14.400,00  (Φ.Π.Α. 24%) = 74.400,00 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ : ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών  74.400,00 €  Με Φ.Π.Α 24%. 

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
         Ο διαγωνισμός και η προμήθεια θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται
αναλυτικά  στη διακήρυξη.
Η παρούσα είναι αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΓΙΑ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ   ΚΤΙΡΙΩΝ  –  ΚΧ  ΚΑΙ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΦΩΤΙΣΜΟΥ   ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΟΙΛΑΔΑΣ

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, που απαιτείται για την
εξυπηρέτηση των αναγκών συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικού φωτισμού ,
κοινοχρήστων  χώρων  και  συντηρήσεις  κτιρίων  (δίκτυα  ηλεκτροφωτισμού,  πάρκα  ,  πλατείες,
Δημ.κτίρια κλπ.) της Δημοτικής Ενότητας Κοιλάδας του Δήμου Λαρισαίων
Στην  προμήθεια  συμπεριλαμβάνεται  ηλεκτρομηχανολογικό  υλικό  (ενδεικτικά   λαμπτήρες
οικονομίας νατρίου υψ.πίεσης Ατμών μετάλλου , προβολείς , εκκινητές , λαμπτήρες φθορισμού
καλώδια,  ασφάλειες,  διακόπτες,κλπ.),  και  ότι  είναι  απαραίτητο  για  την  συντήρηση  των
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ηλεκτρομηχανολογικών  εγκαταστάσεων. Η  προμήθεια  των  απαραίτητων  αυτών  υλικών  θα
υλοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016
Οι εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιηθούν από το εξειδικευμένο προσωπικό του Δήμου.
Οι τιμές υλικών έχουν ληφθεί με τιμές εμπορίου (Τ.Ε.). Σε κάθε περίπτωση στις τιμές μονάδας
περιλαμβάνεται η δαπάνη μεταφοράς των υλικών μέχρι τις αποθήκες του Δήμου.
Αναλυτικότερα, στην προμήθεια ενδεικτικά περιλαμβάνονται:
Προβολείς,   εκκινητές,  βάσεις  starter,  πυκνωτές  ,  μετασχηματιστές  ,λυχνίες,  ακροδέκτες  ,
διακόπτες,  πρίζες,  διακόπτες  ράγας,  ρελέ,  ασφάλειες,  ενδ.  λυχνίες,  ακροδέκτες  Καλώδια ΝΥΑ,
ΝΥΜ, ΝΥΥ, ΟΤΕ, σιλικόνης, UTP.Πίνακες, σωλήνες CB, κανάλια.Λαμπτήρες, ,  
Τα υλικά θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, να είναι της απόλυτης εγκρίσεως της υπηρεσίας
και να πληρούν τους όρους των αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών. Υλικά και λοιπά είδη που θα
χρησιμοποιηθούν χωρίς έγκριση, εφ' όσον διαπιστωθεί η ακαταλληλότητά τους, διατάσσεται από
τη Διευθύνουσα Υπηρεσία ή μη χρησιμοποίησή τους.  Αν ο Ανάδοχος διαφωνεί  ,  τα υλικά δεν
χρησιμοποιούνται αν δεν κριθεί η καταλληλότητά τους από εργαστηριακό έλεγχο, που γίνεται από
κρατικά εργαστήρια .
Οι δαπάνες για τις εργαστηριακές έρευνες βαρύνουν τον ανάδοχο
Η προμήθεια θα υλοποιηθεί τμηματικά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για ένα
(1) έτος, σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου.
Η διαδικασία εκτέλεσης της προμήθειας θα γίνει με την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού.
Η δαπάνη θα βαρύνει τους παρακάτω κωδικούς.

Κ.Α 30.6661.44008 - 30.6662.44016

Κωδικός CΡV : 31600000-2

  Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                                    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Η/Μ

   Ηλίας ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                                                                      Βασιλική ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ

            

                                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                  
                                             Ο   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                        Αθανάσιος ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ
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