ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΔΡΡΩΝ
ΓΗΜΟ ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΑΠΠΑ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ
ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ
15 / 2017

ΜΕΛΕΤΗ

ΦΟΡΔΑ :

ΔΡΓΟ :
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ :

ΓΗΜΟ ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΑΠΠΑ

Ππομήθεια λαμπηήπυν και ηλεκηπολογικού ςλικού
4 0 . 0 0 0 , 0 0

Δ Τ Ρ Ω

Κ.Α. 20.6691.01
ΠΡΟΔΛΔΤΗ ΠΙΣΩΗ :

ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΤΝΣΑΞΑ :
(Για ηην Σεσνική Τπηπεζία
ηος Γήμος Δμμανοςήλ
Παππά)

ΣΑΜΑΣΗ ΝΣΑΛΛΗ
ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΝΟΜΟ ΔΡΡΩΝ
ΓΖΜΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΠΑΠΠΑ
Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ,
ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ :
« Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ θαη
ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ»

Αξ. Μειέηεο : 15/2017

ΣΔΥΝΙΚΗ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

Με ηελ παξνχζα Μειέηε πξνυπνινγηζκνχ 40.000,00 ΔΤΡΩ καδί κε ηνλ αλαινγνχληα
Φ.Π.Α. (24%), πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα ιακπηήξσλ, κεηαζρεκαηηζηψλ, εθθηλεηψλ,
θαισδίσλ θαη ινηπνχ ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά.
πγθεθξηκέλα ε ζπλνιηθή πξνκήζεηα ζα απνηειείηαη απφ :

Α/Α

ΟΝΟΜΑΙΑ ΤΛΙΚΟΤ

ΜΟΝ.
ΜΕΣΡ.

ΠΟΟΣΗΣΑ

1

Λακπηήξεο αηκψλ Να πςειήο πίεζεο 150Watt Δ40 ΑΥΛΑΓΗ

ηεκ.

600

2

Λακπηήξεο αηκψλ Να πςειήο πίεζεο 250Watt Δ40 ΑΥΛΑΓΗ

ηεκ.

30

3

Λακπηήξεο αινγφλνπ κεηαιιηθψλ αηκψλ 150W RX7S 4200K

ηεκ.

10

4

Λακπηήξεο αινγφλνπ Μεηάιινπ HQI E40 400Watt

ηεκ.

30

5

Λακπηήξεο led 5Watt, Δ27 (6400K) GLS

ηεκ.

100

6

Πξνβνιείο led 10Watt

ηεκ.

20

7

Πξνβνιείο led 50Watt

ηεκ.

100

8

Λακπηήξεο νηθνλνκίαο 23-24 watt, πξηζκαηηθέο Δ27 4000Κ

ηεκ.

4.000

9

Λακπηήξεο νηθνλνκίαο 23-24 watt, ζπηξάι Δ27 2700Κ-3000Κ

ηεκ.

250

10

Λακπηήξεο νηθνλνκίαο 23-24 watt, ζπηξάι Δ276000Κ-6500Κ

ηεκ.

100

11

Λακπηήξεο νηθνλνκίαο 55 watt, ζπηξάι Δ27 6000Κ-6500Κ

ηεκ.

20

ηεκ.

20

13

Φσηηζηηθφ Φζνξίνπ 4x18Watt ρσλεπηφ γηα ςεπδνξνθέο νξπθηήο
ίλαο
Μεηαζρεκαηηζηήο 150 watt NAH

ηεκ.

50

14

Μεηαζρεκαηηζηήο 250 watt NAH/HQI

ηεκ.

5

15

Μεηαζρεκαηηζηεs 250 watt HQL

ηεκ.

5

16

Μεηαζρεκαηηζηεs 400 watt HQΗ

ηεκ.

20

17

Δθθηλεηήο ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ HQI-ΝΑΣΡΗΟΤ 70W-400W

ηεκ.

20

18

Starter 4-22W θζνξίνπ

ηεκ.

100

19

Starter 4-80W θζνξίνπ

ηεκ.

100

20

Κιέκεο 2,5-4mm (ΓΩΓΔΚΑΓΑ)

ηεκ.

5

12

21

Μνλσηηθέο ηαηλίεο 0,13Υ19Υ20

ηεκ.

30

22

Μνλσηηθέο ηαηλίεο 38x20

ηεκ.

10

23

Καιψδην ΝΤΤ 2 x 2,5mm2 ζθιεξφ, κνλφθισλν, ηχπνπ ΓΔΖ

m

100

24

Καιψδην 3 x 0,75 mm2 εχθακπην

m

50

25

Καιψδην 3 x 1,00 mm2 εχθακπην

m

50

26

Καιψδην 3 x 1,5 mm2 εχθακπην

m

100

27

Καιψδην 5 x 0,75 mm2 εχθακπην

m

50

28

Καιψδην NYM 3 x 1,5 mm2

m

100

29

Καιψδην NYM 3 x 2,5 mm2

m

50

30

Καιψδην NYY 3 x 1,5 mm2

m

200

31

Καιψδην NYY 3 x 2,5 mm2

m

50

32

Καιψδην UTP 4'' cat 5e

m

305

33

Ρφθα 6 x 25 (θπηίν 100 ηεκαρίσλ)

θπηίν

3

34

Ρφθα 6 x 35 (θπηίν 100 ηεκαρίσλ)

θπηίν

3

35

Ρφθα 7 x 25 (θπηίν 100 ηεκαρίσλ)

θπηίν

3

36

Ρφθα 7 x 35 (θπηίν 100 ηεκαρίσλ)

θπηίν

3

37

Ρφθα 8 x 25 (θπηίν 100 ηεκαρίσλ)

θπηίν

3

38

Ρφθα 8 x 35 (θπηίν 100 ηεκαρίσλ)

θπηίν

3

39

Ρφθα 9 x 25 (θπηίν 100 ηεκαρίσλ)

θπηίν

3

40

Ρφθα 9 x 35 (θπηίν 100 ηεκαρίσλ)

θπηίν

3

41

Φηο ζνχθν αξζεληθά

ηεκ.

20

42

Φηο ζνχθν ζειπθά

ηεκ.

20

43

Μηθξναπηφκαηνη 10 Α ΚΑΜΠΤΛΖ C 6KA

ηεκ.

15

44

Μηθξναπηφκαηνη 16 Α ΚΑΜΠΤΛΖ C 6KA

ηεκ.

15

45

Μηθξναπηφκαηνη 20 Α ΚΑΜΠΤΛΖ C 6KA

ηεκ.

5

46

Μηθξναπηφκαηνη 25 Α ΚΑΜΠΤΛΖ C 6KA

ηεκ.

5

47

Γέζηξεο 3,6x200 (ΤΚΔΤΑΗΑ 100ΣΔΜ)

ζπζθεπαζία

10

48

Γέζηξεο 3,6x300 (ΤΚΔΤΑΗΑ 100ΣΔΜ)

ζπζθεπαζία

10

49

Γέζηξεο 3,6x370 (ΤΚΔΤΑΗΑ 100ΣΔΜ)

ζπζθεπαζία

10

ηεκ.

10

51

GABKDS04 ΠΟΛΤΜΠΡΗΕΑ 4 ΘΔ. 2Μ ΜΔ ΠΡΟΣ.& ΓΗΑΚ.
ALU
Υξνλνδηαθφπηεο ΡΑΓΑ ΣΔΝΟ 24h+ΔΦΔΓΡΔΗΑ

ηεκ.

10

52

Αηζζεηήξεο θσηφο 10Α IP44

ηεκ.

20

53

ΒΡΑΥΗΩΝΑ ΦΩΣΗΣΗΚΟΤ ΚΟΛΩΝΑ

ηεκ.

20

ΦΩΣΗΣΗΚΟ ΚΟΛΩΝΑ ΣΤΠΟΤ ΓΔΖ Δ27 ΜΔ
ΒΡΑΥΗΩΝΑ+ΑΝΣΑΤΓΑΣΖΡΑ
ΣΡΟΦΟΓΟΣΗΚΟ 60W 24VDC IP65

ηεκ.

10

ηεκ.

10

50

54
55

57

Ηλεκηρολογικά επαγγελμαηικά μικροεργαλία (έκπηωζη επί
ηιμής καηαλόγοσ)
Νηνπί ηχπνπ ΓΔΖ πιαθφλ Δ27 πνξζειάλεο

ηεκ.

50

58

Νηνπί ηχπνπ ΓΔΖ πιαθφλ Δ40 πνξζειάλεο

ηεκ.

30

59

Κππαξξηζάθηα 25mm (ΟΚΣΑΓΑ)

ηεκ.

20

60

Κππαξξηζάθηα 35mm (ΟΚΣΑΓΑ)

ηεκ.

20

61

Κππαξξηζάθηα 50

ηεκ.

20

62

Κππαξξηζάθηα 70

ηεκ.

20

ΔΛΔΓΚΣΖ ΣΑΘΜΖ-ΔΝΗΥΤΣΖ ΦΛΟΣΔΡ
ΑΠΟΣΑΖ 8Ρ
ΔΛΔΓΚΣΖ ΣΑΘΜΖ ΤΓΡΩΝ ΣΤΠΟΤ ΛΤΥΝΗΑ 8Ρ

ηεκ.

10

ηεκ.

10

56

63
64

ηεμ.

1

Ζ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ
θαη κέρξη λα εμαληιεζεί ε εγθεθξηκέλε πίζησζε.
Ο πξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε λφκηκεο θξαηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο
πξνο ηξίηνπο, δεδνκέλνπ φηη φιεο νη δαπάλεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή ηνπ ηηκνινγίνπ
πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, πιελ ηνπ Φ.Π.Α. πνπ βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ.
Ζ πξνκήζεηα ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ Γεκνηηθνχο Πφξνπο θαη ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/16.

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ
Υξπζφ 05-09- 2017
Ο Πξντζηάκελνο ηεο Σ.Τ.
.

ΒΑΗΛΖ ΠΛΑΚΑΝΣΑΡΑ
Πνιηηηθφο Μεραληθφο

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ
Υξπζφ 04 - 09 - 2017

ΣΑΜΑΣΖ ΝΣΑΛΛΖ
Μεραλνιφγνο Μεραληθφο

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΝΟΜΟ ΔΡΡΩΝ
ΓΖΜΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΠΑΠΠΑ
Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ,
ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ :
«Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ θαη
ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ»

Αξ. Μειέηεο : 15/2017

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Όια ηα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα, άξηζηεο πνηφηεηαο θαη θαηαζθεπήο λα κελ
θέξνπλ δηαβξψζεηο ή θαθψζεηο, νη ηερληθέο ηνπο πξνδηαγξαθέο πξέπεη λα είλαη ίδηεο κε απηέο
πνπ αλαγξάθνληαη ζηε ζρεηηθή κειέηε, λα κελ θέξνπλ ειιαηψκαηα θαη λα είλαη έηνηκα πξνο
ρξήζε
● Κάζε πξνκεζεπηήο πνπ εθδειψλεη ελδηαθέξνλ θαη θαηαζέηεη ζρεηηθή πξνζθνξά, είλαη
ππνρξεσκέλνο επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα θαηαζέζεη ππεχζπλε δήισζε φηη απηά πνπ
πξνζθέξεη ζπκθσλνχλ απφιπηα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
● Σπρφλ ειαηησκαηηθά είδε ή είδε πνπ δελ θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο , δελ ζα
παξαιακβάλνληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή θαη κε επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή, ρσξίο θακία
νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Γήκνπ, ζα αληηθαζίζηαληαη άκεζα απφ ηνλ πξνκεζεπηή.
● Σα είδε παξαιακβάλνληαη νξηζηηθά αλ ζπκθσλνχλ κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη αθνχ
δηαπηζησζεί κε ηνλ καθξνζθνπηθφ έιεγρν φηη είλαη θαηάιιεια γηα ηνλ ζθνπφ πνπ
πξννξίδνληαη. ηελ πεξίπησζε πνπ παξαηεξεζνχλ δηαθνξέο ή απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ε ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη κέξνο ή ζχλνιν ηεο πνζφηεηαο θαη
λα δεηήζεη ηελ άκεζε αληηθαηάζηαζή ηνπο κε είδε πνπ λα ζπκθσλνχλ απφιπηα κε ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
● Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ ηνπ αλαδφρνπ πξνκεζεπηή ζα ζπλνδεχεηαη κε ηα απαξαίηεηα
πξνζπέθηνπο ζηα νπνία λα θαίλνληαη φια ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαδνηέσλ
πιηθψλ.
● Όινη νη ιακπηήξεο ζα είλαη ελδεηθηηθνχ ηχπνπ Phillips ή OSRAM (ή νπνηαζδήπνηε άιιεο
εηαηξείαο ίδησλ ή θαιχηεξσλ πξνδηαγξαθψλ) θαηαζθεπαζκέλoη ζχκθσλα κε ηνπο
Δπξσπατθνχο Καλνληζκνχο θαη ηε Γήισζε πκκφξθσζεο CE (απφ αμηφπηζην θαη
πηζηνπνηεκέλν θαηαζθεπαζηή).
Δηδηθφηεξα ηζρχνπλ νη θάησζη ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο :
1.

Λαμπηήπερ αημών Ναηπίος ςτηλήρ πίεζηρ ελλειπηικού (απιοειδούρ) ζσήμαηορ,
ιζσύορ 150W E40, κε εζσηεξηθή επίζηξσζε θαη ιεηηνπξγία κε ελαπζηήξα, κε ηα παξαθάησ
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:
Ηζρχο :
150 W
Μέγηζην κήθνο :
226 mm
Γηάκεηξνο :
90 mm
Κάιπθαο :
E 40
Φσηεηλή ξνή :
14.500 lm
Φσηεηλή απφδνζε ιακπηήξα :
96 lm/W
Υξσκαηηθή ζεξκνθξαζία :
2.000 Κ

2.

Λαμπηήπερ αημών Ναηπίος ςτηλήρ πίεζηρ ελλειπηικού (απιοειδούρ) ζσήμαηορ,
ιζσύορ 250W E40, κε εζσηεξηθή επίζηξσζε θαη ιεηηνπξγία κε ελαπζηήξα, κε ηα παξαθάησ
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:

Ηζρχο :
Μέγηζην κήθνο :
Γηάκεηξνο :
Κάιπθαο :
Φσηεηλή ξνή :
Φσηεηλή απφδνζε ιακπηήξα :

3.

250 W
226 mm
90 mm
E 40
25.000 lm
100 lm/W

Λαμπηήπερ αλογόνος μεηαλλικών αημών 150 Watt, RX7S, 4200K με ζύνδεζη από ηα
δύο άκπα, λειηοςπγία με εναςζηήπα, ιζσύορ 150 W , κε ηα παξαθάησ ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά:
Ηζρχο :
150 W
Μέγηζην κήθνο :
135mm
Γηάκεηξνο :
23mm
Κάιπθαο :
RX7s - 24
Φσηεηλή ξνή :
12.000 lm
Υξσκαηηθή ζεξκνθξαζία :
3.000 Κ
4. Λαμπηήπερ αλογόνος Μεηάλλος HQI, E40 ειάρηζηεο δηάξθεηαο δσήο 12.000h κε ηα
παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:
Ηζρχο :
400W
Κάιπθαο :
E 40
Φσηεηλή ξνή :
37.000 lm
Υξσκαηηθή ζεξκνθξαζία :
4.200 Κ

5.

Λαμπηήπερ ηεσνολογίαρ led ιζσύορ 5 W, Δ27, GLS κε δηάξθεηα δσήο ηνπιάρηζηνλ
15.000 ψξεο

6.

Πποβολείρ ηεσνολογίαρ led ιζσύορ 10 W, ΙΡ 66, 3000Κ, κε δηάξθεηα δσήο ηνπιάρηζηνλ
15.000 ψξεο θαη θσηεηλή ξνή ηνπιάρηζηνλ 800lm

7.

Πποβολείρ ηεσνολογίαρ led ιζσύορ 50W, ΙΡ 66, 3000Κ, κε δηάξθεηα δσήο ηνπιάρηζηνλ
15.000 ψξεο θαη θσηεηλή ξνή ηνπιάρηζηνλ 4.000lm

8.

Λαμπηήπερ ζςμπαγείρ θθοπιζμού - οικονομίαρ, ππιζμαηικοί, ιζσύορ 23 - 24 W, Δ27,
κε δηάξθεηα δσήο ηνπιάρηζηνλ 10.000 ψξεο, κε ηα παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:
Ηζρχο :
20W
Μέγηζην κήθνο :
179mm
Γηάκεηξνο :
64mm
Κάιπθαο :
Δ 27
Φσηεηλή ξνή :
1.450 lm
Υξσκαηηθή ζεξκνθξαζία :
4.000 Κ

9.

Λαμπηήπερ οικονομίαρ ζπιπάλ, ιζσύορ 23 W-24W, κε ηα παξαθάησ ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά:
Ηζρχο :
23W-24W
Κάιπθαο :
E27

Υξσκαηηθή ζεξκνθξαζία :
10.

2.700 Κ – 3.000K

Λαμπηήπερ οικονομίαρ ζπιπάλ, ιζσύορ 23 W-24W, κε ηα παξαθάησ ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά:
Ηζρχο :
23W-24W
Κάιπθαο :
E27
Υξσκαηηθή ζεξκνθξαζία :
6.000 Κ – 6.500K

11.
Λαμπηήπερ οικονομίαρ ζπιπάλ, ιζσύορ 45W, κε ηα παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:
Ηζρχο :
45W
Κάιπθαο :
E27
Υξσκαηηθή ζεξκνθξαζία :
6.000 Κ – 6.500K
Φυηιζηικό Φθοπίος 4x18Watt ρσλεπηφ γηα ςεπδνξνθέο νξπθηήο ίλαο. Σα θσηηζηηθά
ζψµαηα λννχληαη φηη ζπµπεξηιαµβάλνπλ ηηο βάζεηο ηνπο, ηα θαιχµµαηά ηνπο, φια ηα
εμαξηήµαηα ζηεξεψζεσο θαη αθήο ησλ ιαµπηήξσλ (ιπρληνιαβέο, εθθηλεηέο, ππθλσηέο,
ballast), ηνπο ιαµπηήξεο (θζνξηζµνχ ή ππξαθηψζεσο), ηηο δηαηάμεηο ζηεξεψζεσο ή
αλαξηήζεσο µεµνλσµέλα ή ζε ζπλερείο ζεηξέο (αιπζζίδεο, "θιίπο", θνριίεο row bolts ή
θνηλνί θιπ.). Οια ηα εμαξηήµαηα ζηεξεψζεσο θαη αθήο ησλ ιαµπηήξσλ θαζψο θαη νη
ιαµπηήξεο ζα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο, πξνειεχζεσο ρσξψλ ΔΟΚ ελφο απφ ηνπο oίθνπο
Osram, Philips, ABB, θιπ. θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζµέλα ζχµθσλα µε ηνπο ηζρχνληεο
θαλνληζµνχο VDE.. Οη ππνδνρέο ησλ θσηηζηηθψλ ζσµάησλ γηα ιαµπηήξεο θζνξηζµνχ ζα
είλαη ηχπνπ αζθαιείαο, δειαδή ζχζηεµα ζηεξέσζεο ηνπ ιαµπηήξα µε πεξηζηξνθή (rotary
lock). Οη εζσηεξηθέο ζπξµαηψζεηο ζα είλαη µφλσζεο αλζεθηηθήο ζε πςειέο ζεξµνθξαζίαο
105oC. Οια ηα µεηαιιηθά θσηηζηηθά ζψµαηα ζα έρνπλ θαη θαηάιιειε ιήςε γηα ζχλδεζε
ησλ αγσγψλ γεηψζεσο.
13. Μεηαζσημαηιζηέρ θυηιζμού 150W NAH, εξυηεπικού σώπος, Δπξσπατθήο πξνέιεπζεο
θαη ζχκθσλα κε ηηο Δπξσπατθέο λφξκεο EN, ηηο ειιεληθέο πξνδηαγξαθέο ηππνπνίεζεο
ΔΛΟΣ, κε ζήκαλζε CE.
14. Μεηαζσημαηιζηέρ θυηιζμού 250W NAH / HQI, εξυηεπικού σώπος, θαηάιιεινη γηα
ιακπηήξα ηχπνπ HQI ηζρχνο 250 W, Δπξσπατθήο πξνέιεπζεο θαη ζχκθσλα κε ηηο
Δπξσπατθέο λφξκεο EN, ηηο ειιεληθέο πξνδηαγξαθέο ηππνπνίεζεο ΔΛΟΣ, κε ζήκαλζε CE.
15. Μεηαζσημαηιζηέρ θυηιζμού 250 W HQL εξυηεπικού σώπος, θαηάιιεινη γηα ιακπηήξα
12.

ηχπνπ HQL ηζρχνο 250 W, Δπξσπατθήο πξνέιεπζεο θαη ζχκθσλα κε ηηο Δπξσπατθέο λφξκεο
EN, ηηο ειιεληθέο πξνδηαγξαθέο ηππνπνίεζεο ΔΛΟΣ, κε ζήκαλζε CE.
16. Μεηαζσημαηιζηέρ θυηιζμού 400W HQI, εξυηεπικού σώπος, θαηάιιεινη γηα ιακπηήξα
ηχπνπ HQI ηζρχνο 400 W, Δπξσπατθήο πξνέιεπζεο θαη ζχκθσλα κε ηηο Δπξσπατθέο λφξκεο
EN, ηηο ειιεληθέο πξνδηαγξαθέο ηππνπνίεζεο ΔΛΟΣ, κε ζήκαλζε CE.
17. Δκκινηηέρ λαμπηήπυν αημών Ναηπίος ςτηλήρ πίεζηρ 70 - 400 W εμσηεξηθνχ ρψξνπ,
Δπξσπατθήο πξνέιεπζεο, θαηαζθεπήο ζχκθσλα κε ηνπο Δπξσπατθνχο Καλνληζκνχο EN, ηηο
ειιεληθέο πξνδηαγξαθέο ηππνπνίεζεο ΔΛΟΣ, κε ζήκαλζε CE .
18. Δκκινηηήρ (starter) ιακπηήξσλ θζνξίνπ 4-22W απφ αλζεθηηθά θαη άθαπζηα πιηθά
19. Δκκινηηήρ (starter) ιακπηήξσλ θζνξίνπ 4-80W απφ αλζεθηηθά θαη άθαπζηα πιηθά

20. Κλέμμερ διαθόπυν διαηομών, θαηάιιειεο γηα ειεθηξνινγηθή ζχλδεζε θαισδίσλ ηζρπξψλ
ξεπκάησλ (240Volt). Οη θιέκκεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ πνιπακίδην, ζε ρξψκα
ιεπθφ
21. ΑΓΩΓΟΙ - ΚΑΛΩΓΙΑ
Καιψδηα κνλνπνιηθά ή πνιππνιηθά θαηά VDE 0271 ηάζεσο 0,6/1KV κνλφθισλα ή
πνιχθισλα, κε ζεξκνπιαζηηθή κφλσζε (PVC), κε εζσηεξηθή επέλδπζε απφ ειαζηηθφ γηα
αγσγνχο θπθιηθήο δηαηνκήο ή απφ ειηθνεηδή κνλσηηθή ζεξκνπιαζηηθή ηαηλία γηα αγσγνχο
δηαηνκήο θπθιηθνχ ηνκέα θαη εμσηεξηθή επέλδπζε απφ ζεξκνπιαζηηθή χιε PVC, ηχπνπ
ΝΤΤ, γηα ηξνθνδφηεζε πηλάθσλ, ή πνιχθισλνπο γηα κεγαιχηεξεο δηαηνκέο, θαηά DIN
47705 ηχπνπ ΝΤΜ γηα ππφγεηεο θαισδηψζεηο.
Σα καλώδια ηύπος ΝΤΤ ζα έρνπλ καλδχα θαη επέλδπζε απφ ζεξκνπιαζηηθφ ζχκθσλα κε
ηνπο Γεξκαληθνχο θαλνληζκνχο VDE θαη DIN Όινη νη αγσγνί ζα είλαη ράιθηλνη θαη
κνλφθισλνη γηα δηαηνκέο κέρξη θαη 6mm2. Οη αγσγνί κε δηαηνκή απφ 10mm2 θαη άλσ ζα
είλαη πνιχθισλνη. Οη αγσγνί ζα θέξνπλ ζε φιν ην κήθνο ηνπο ραξαθηεξηζηηθνχο
ρξσκαηηζκνχο ησλ θάζεσλ, νπδεηέξνπ θαη γείσζεο.. Πεξηνρή ζεξκνθξαζίαο -30 έσο +60
νC. Οη αγσγνί θαη ηα θαιψδηα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηνπο Δπξσπατθνχο
Καλνληζκνχο θαη ην πξφηππν CE απφ αμηφπηζην θαη πηζηνπνηεκέλν θαηαζθεπαζηή. ε φηη
αθνξά ηα θαιψδηα ζα παξαδίδνληαη ζε αθέξαηεο θνπινχξεο ή ήκηζπ θνπινχξσλ θαη ζε φηη
αθνξά ηα ππφινηπα πιήξε ηεκάρηα. Όια ηα αλσηέξσ δελ ζα πξέπεη λα θέξνπλ θαθψζεηο,
εθδνξέο, ηζαθίζεηο, θιπ.
Σα καλώδια ηύπος ΝΤΜ,. Θα είλαη νλνκαζηηθήο ηάζεο 500V. Οη αγσγνί ζα είλαη ράιθηλνη
κνλφθισλνη, αλάινγα κε ηελ δηαηνκή ηνπο. Σν θαιψδην ζα απνηειείηαη απφ 3, 4 ή 5-αγσγνχο
κε ζεξκνπιαζηηθή κφλσζε. Σν θαιψδην ζα έρεη εζσηεξηθή επέλδπζε απφ ειαζηηθφ θαη
εμσηεξηθή επέλδπζε απφ ζεξκνπιαζηηθή χιε PVC. Ζ επηηξεπφκελε θφξηηζε ηνπ αγσγνχ
πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε απηή ηνπ ΚΔΖΔ (άξζξν.126, πίλαθαο Η, νκάδα-2). Σν
θαιψδην ζα είλαη ζχκθσλν κε ην VDE-0250. Καιψδηα πνιππνιηθά ηάζεο 500V θαηά VDE0250/3.69 ζχκθσλα κε ηνλ πίλ.ΗΗΗ ηνπ άξζξ.135 ησλ θαλνληζκψλ κε ζεξκνπιαζηηθή κφλσζε
θαη ζεξκνπιαζηηθφ εμσηεξηθφ καλδχα κε αγσγνχο ραιθνχ κνλφθισλνπο, ή πνιχθισλνπο γηα
κεγαιχηεξεο δηαηνκέο, θαηά DIN-47705 ηχπνπ ΝΤΜ ή εχθακπηα κε αγσγνχο
ιεπηνπνιχθισλνπο απφ ιεπηά ζπξκαηίδηα ραιθνχ θαηά DIN-47718 ηχπνπ ΝΤΜΖΤ,
ειάρηζηεο δηαηνκήο ραιθνχ 1,5mm².
Σο καλώδιο UTP 4 δεπγψλ, Cat 5Δ (Enhanced)
22. ηεπευηικά καπθιά καλυδίυν (πόκα) απφ πςειήο ππθλφηεηαο πνιπαηζπιέλην (HDPE), κε
γαιβαληζκέλα αηζαιφθαξθα, ζε θπηία ησλ 100 ηεκαρίσλ
23. Φιρ ζούκο απζενικά και θηλςκά άζξαπζηα
24. Μικποαςηόμαηοι διακόπηερ, ραξαθηεξηζηηθψλ C, αληνρήο ζε βξαρπθχθισκα 3 kA (IEC /
EN 60898) κε νλνκαζηηθή ηάζε 10, 16, 20 & 25Α
25. Γέζηπερ καλυδίυν, ιεπθέο απφ πιαζηηθφ πιηθφ ζε ζπζθεπαζίεο ησλ 100 ηεκαρίσλ
26. εη ηλεκηπολογικών επγαλείυν (πέλζα, θφθηεο , δχν ζηαπξνθαηζάβηδα, δχν ίζηα
θαηζαβίδηα, θφθηεο), εληζρπκέλα, κε εμσηεξηθή κφλσζε 1000V, ζε πιαζηηθφ θνπηί
27. Υπονοδιακόπηερ ΡΑΓΑ ΣΔΝΟ 24h+ΔΦΔΓΡΔΙΑ

28.

Αιζθηηήπερ θυηόρ 10Α IP44
Φσηνθχηηαξν γηα αθή θαη ζβέζε ηνπ Γεκνηηθνχ θσηηζκνχ, ζηεγαλφ, θαηάιιειν γηα
ππαίζξηα ηνπνζέηεζε, ΗΡ54, 16Α, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ FINDER ή ηζνδπλάκνπ. Ζ επαηζζεζία
ηνπ θσηνθπηηάξνπ ζα είλαη 2-200lux ή θαιχηεξε.

29.
ΒΡΑΥΙΩΝΑ ΦΩΣΙΣΙΚΟΤ ΚΟΛΩΝΑ.
Βξαρίσλαο απφ γαιβαληζκέλε
ζηδεξνζσιήλα Φ1 ¼’’ , θαηάιιεια ιπγηζκέλε, γηα ηελ εγθαηάζηαζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ
ζηνπο ζηχινπο ηεο ΓΔΖ. Ο βξαρίσλαο ζα θέξεη ζηελ θάησλ πιεπξάηνπ δχν (2) ζηεξίγκαηα
πξνζαξκνγήο ζηελ μχιηλε θνιψλα ηεο ΓΔΖ.
30.
ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΒΡΑΥΙΩΝΟ ΝΑΣΡΙΟΤ 150W
ψκα απφ ρπηνπξεζζαξηζηφ θξάκα αινπκηλίνπ (UNI EN 1706) βακκέλν κε επνμεηδηθφ ζπξέη
έπεηηα απφ θαηεξγαζία θσζθάησζεο. Κέιπθνο απφ αλζεθηηθφ πιαζηηθφ πνιπκεξέο πιηθφ κε
αληνρή ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία U.V. To θέιπθνο ζπλδέεηαη αξζξσηά ζην ζψκα κέζσ ελφο
κεληεζέ θαη αλνηγνθιείλεη απφ ην πίζσ κέξνο κέζσ ηαρπζπλδέζκνπ απφ αλνμείδσην αηζάιη.
Με ηελ βνήζεηα ζχξηε κπνξεί λα παξακείλεη αλνηθηφ ζε ζηαζεξή ζέζε παξέρνληαο επθνιία
ζηε ζπληήξεζε θαη απνθπγή αηπρεκάησλ
πγθξφηεκα Λακπηήξα
Ο ρψξνο απηφο έρεη πξνζηαζία έλαληη εηζφδνπ πγξαζίαο θαη ζθφλεο ΗΡ66 θαη πεξηιακβάλεη ην
ζψκα (θάησ κέξνο θειχθνπο) ,ηελ ειεθηξηθή κνλάδα θαη ηελ νπηηθή κνλάδα. Σν πιηθφ
θαηαζθεπήο ηνπ ζψκαηνο είλαη απφ ρπηνπξεζζαξηζηφ θξάκα αινπκηλίνπ, (UNI ΔΝ 1706), κε
εηδηθή αληηνμεηδσηηθή επεμεξγαζία θαη έιεγρν (θαηά UNI ISO9227:1993 ), βακκέλν κε
επνμεηδηθφ ζπξέη έπεηηα απφ θαηεξγαζία θσζθάησζεο ζε ρξψκα RAL 7035. Ζ ειεθηξηθή
κνλάδα βξίζθεηαη πίζσ απφ ηελ νπηηθή κνλάδα (γηα λα κεησζεί ε ζεξκηθή θαηαπφλεζε ηεο),
απνηειεί εληαίν απνζπψκελν ζχζηεκα ( εχθνιε ζπληήξεζε, αιιαγή ιακπηήξα ρσξίο
κεηαθίλεζε ηνπ νινθιήξνπ ηνπ θσηηζηηθνχ) , εδξάδεηαη ζε βάζε απφ αλζεθηηθφ πνιπκεξέο
πιηθφ εληζρπκέλν απφ ίλεο γπαιηνχ & κεηάιινπ θαη πεξηιακβάλεη:
ηξαγγαιηζηηθφ πελίν, εθθηλεηή , ππθλσηή, ιπρληνιαβή πνξζειάλεο θαη ηηο θαισδηψζεηο απφ
ζηιηθφλε δηπιήο κφλσζεο.
Σν θαιψδην παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο εηζέξρεηαη ζην ρψξν ηεο ειεθηξηθήο κνλάδαο απφ
ην πίζσ κέξνο δηακέζνπ κηαο εχθακπηεο πιαζηηθήο κεκβξάλεο θαη ζπγθξαηείηαη κε εηδηθφ
ζθηγθηήξα (πεξηιαίκην) ψζηε λα κελ θαηαπνλείηαη ν αθξνδέθηεο ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο θαη
λα κελ ππάξρεη θίλδπλνο ραιάξσζεο ηεο ζχζθημεο ηνπ ζε πεξίπησζε πνπ ηελησζεί.
Σν θαιψδην παξνρήο θαηαιήγεη ζε έλα δηαθφπηε απηφκαηεο δηαθνπήο ηεο ειεθηξηθήο
παξνρήο φζν ην ζψκα παξακέλεη απνδεζκεπκέλν απφ ην θέιπθνο (παξέρνληαο ηε κέγηζηε
ειεθηξηθή αζθάιεηα θαηά ηελ ζπληήξεζε)
Ζ ειεθηξηθή κνλάδα κε ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά εμαζθαιίδεη γηα ην θσηηζηηθφ ζψκα
ειεθηξηθή πξνζηαζία θιάζεο κφλσζεο ΗΗ θαη ζηεγαλφηεηαο ΗΡ66.
Ζ ηειεπηαία επηηπγράλεηαη θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θσηηζηηθνχ κε ην πεξηκεηξηθφ
παξέκβπζκα ζθξάγηζεο ηνπ θειχθνπο κε ην ζψκα αιιά θαη κε ην εηδηθφ θίιηξν πνπ
ηνπνζεηείηαη ζε απηή ην νπνίν ηζνζηαζκίδεη ηελ εζσηεξηθή ζηελ εμσηεξηθή πίεζε
απνηξέπνληαο ηελ παξείζθξεζε πγξαζίαο θαη ζθφλεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο
εμαηηίαο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηαθνξεηηθήο πίεζεο.
Σν θσηηζηηθφ πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εγθαηαζηαζεί ζε βξαρίνλα Φ42mm -Φ60mm
ή απεπζείαο ζε ηζηφ Φ60mm –Φ76mm δηαζέηνληαο ζχζηεκα γσληνκεηξηθήο ξχζκηζεο (
0,5,10,15 κνίξεο ) ηεο ζέζεο ηνπ απφ ρπηνπξεζζαξηζηφ θξάκα αινπκηλίνπ.
Όιεο νη βίδεο θαη ηα παμηκάδηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη απφ αλνμείδσην αηζάιη
ΑΗSI 316.
31.

ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΚΟΛΩΝΑ ΣΤΠΟΤ ΓΔΗ Δ27 ΜΔ ΒΡΑΥΙΩΝΑ+ΑΝΣΑΤΓΑΣΗΡΑ

32.

ΣΡΟΦΟΓΟΣΙΚΟ 60W 24VDC IP65

33.

Ηλεκηπολογικά επαγγελμαηικά μικποεπγαλία (έκπηυζη επί ηιμήρ καηαλόγος) ην
ζπγθεθξηκέλν είδνο δελ ζα δνζεί έθπησζε απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν. ηα πιηθά θαη
κηθξνπιηθά πνπ ζα πξνκεζεπηεί ν Γήκνο εηο βάξνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη δελ
πεξηιακβάλνληαη ζηα αλαγξαθφκελα ζηελ κειέηε είδε, ζα εθαξκνζηεί ε κέζε ηεθκαξηή
έθπησζε φπσο ζα πξνθχςεη απφ ηελ Γεκνπξάηεζε ηεο πξνκήζεηαο.

34.

Νηοςί ηύπος ΓΔΗ πλαθόν Δ27 και Δ40 ποπζελάνηρ
Νηνπί πνξζειάλεο Δ27 δηαηξνχκελν ηχπνπ ΓΔΖ κε θαιψδην, θαζψο θαη πνξζειάλεο Δ40
θαηάιιειν γηα ιακπηήξεο Na250W – HG250W

35.

Κςπαππιζάκια ζε διάθοπα μεγέθη

36.

ΔΛΔΓΚΣΗ ΣΑΘΜΗ-ΔΝΙΥΤΣΗ ΦΛΟΣΔΡ ΑΠΟΣΑΗ 8Ρ

37.

ΔΛΔΓΚΣΗ ΣΑΘΜΗ ΤΓΡΩΝ ΣΤΠΟΤ ΛΤΥΝΙΑ 8Ρ

Λοιπά
Για όζα σλικά δεν σπάρτοσν ρηηές ελάτιζηες απαιηήζεις όπως ανωηέρω, ιζτύει
απαραίηηηα όηι:
 Θα πρέπει να είναι αναγνωριζμένοσ εργοζηαζίοσ καηαζκεσής με μακρά
παράδοζη ζηο τώρο
 Θα θέροσν οπωζδήποηε πιζηοποιηηικό CE και ζσμπληρωμαηική
πιζηοποίηζη ΕΛΟΤ, EVEC ή VDE ή CEVELEC ή άλλοσ αναγνωριζμένοσ
θορέα.
 Θα ανηαποκρίνονηαι πλήρως ζηις Ελληνικές ή Εσρωπαϊκές ή Διεθνείς Νόρμες

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ
Υξπζφ 05-09- 2017
Ο Πξντζηάκελνο ηεο Σ.Τ.
.

ΒΑΗΛΖ ΠΛΑΚΑΝΣΑΡΑ
Πνιηηηθφο Μεραληθφο

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ
Υξπζφ 04 - 09 - 2017

ΣΑΜΑΣΖ ΝΣΑΛΛΖ
Μεραλνιφγνο Μεραληθφο

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΝΟΜΟ ΔΡΡΩΝ
ΓΖΜΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΠΑΠΠΑ
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ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ :
«Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ θαη
ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ »

Αξ. Μειέηεο : 15/2017

ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1.
ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΠΟΤ ΙΥΤΟΤΝ
Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο:
1. Σελ ππ΄ αξηζ. 11389/93 απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ πεξί « Δληαίνπ
Καλνληζκνχ πξνκεζεηψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο»
2. Σν λ. 2286/95 «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ
»
3. Σν λ. 3463/2006 « Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ »
ΑΡΘΡΟ 2.

ΑΜΟΙΒΑΙΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ

Σα ππφ πξνκήζεηα πιηθά ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη ν Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα λα
ηα ειέγμεη εξγαζηεξηαθά κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο πιηθψλ. Ζ δαπάλε
ιήςεσο δεηγκάησλ, κεηαθνξάο ηνπο ζην αξκφδην εξγαζηήξην θαη ειέγρνπ ηνπο βαξχλεη ηνλ
πξνκεζεπηή.
Αλ ηα πιηθά απνδεηρηνχλ απφ ηνλ έιεγρν αθαηάιιεια ε ππεξεζία έρεη δηθαίσκα λα
ηα απνξξίςεη ή λα επηβάιιεη πεξηθνπή ιφγσ ππνβαζκηζκέλεο πνηφηεηαο, θαηά ηελ εθηίκεζε
ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο.
Πξνβιέπεηαη Γηθαίσκα πξναίξεζεο ( option ) ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά γηα ηε
δέζκεπζε ηνπ αλαδφρνπ πξνκεζεπηή λα ζπλαηλέζεη ζηελ πξνκήζεηα επηπιένλ πνζνηήησλ
απηψλ ηνπ ηεχρνπο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ , ζε κέγηζην πνζνζηφ 15%, κε έθπησζε, ηελ
πξνζθεξφκελε έθπησζε ζηηο αξρηθέο πνζφηεηεο θαη κε ηε ζχλαςε αληίζηνηρεο
ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ζπλνιηθή δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο
δελ ππεξβαίλεη ην φξην ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ. Καηά ηα ινηπά δε, ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο
δηαηάμεηο ηεο απφθ. 11389 / 23 / 3 / 1993 ηνπ ΤΠ. ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ.
Γελ επηηξέπεηαη κεηαγελέζηεξε αχμεζε ησλ ηηκψλ κνλάδαο θαη ε πξνκήζεηα δελ
ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο πεξί αλαζεσξήζεσο ησλ ηηκψλ κνλάδαο.
Σα πιηθά ζα κεηαθέξνληαη θαη ζα παξαδίδνληαη ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ
Δκκαλνπήι Παππά , ζχκθσλα κε ηελ επηζπκία ηεο ππεξεζίαο.
ΑΡΘΡΟ 3.

ΔΓΓΤΗΔΙ

Ο πξνκεζεπηήο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θα πποζκομίζει εγγςηηική
επιζηολή καλήρ εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ ίζη με ηο 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο
ρσξίο ην Φ.Π.Α. Ζ εγγπεηηθή απηή επηζηνιή ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο
πξνκήζεηαο.
Ζ εγγχεζε επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ πιηθνχ θαη χζηεξα
απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. ε πεξίπησζε
πνπ ην πιηθφ είλαη δηαηξεηφ θαη ε παξάδνζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, ηκεκαηηθά, ε
εγγχεζε απνδεζκεχεηαη ζηαδηαθά χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, θαηά

πνζφ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά. Δάλ
ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε
παξαπάλσ ζηαδηαθή απνδέζκεπζε γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα,
ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ.
αλ ρξφλνο νξηζηηθήο παξαιαβήο νξίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ ενόρ (1) μήνα
απφ ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ. Σν δηάζηεκα απηφ απνηειεί θαη ηελ ειάρηζηε παξερφκελε
εγγχεζε πνπ ζα πξέπεη λα δνζεί απφ ηνλ πξνκεζεπηή.
ΑΡΘΡΟ 4.

ΠΡΟΘΔΜΙΔ

Ζ πξνκήζεηα ζα εθηειεζηεί ηκεκαηηθά ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη κέρξη λα
εμαληιεζνχλ νη αλαγξαθφκελεο ζηελ παξνχζα πνζφηεηεο.
Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνκεζεχζεη ηα πιηθά ζχκθσλα κε ηελ επηζπκία
ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά, νιηθά ή ηκεκαηηθά. ηελ πεξίπησζε
ησλ ηκεκαηηθψλ παξαδφζεσλ ηα πιηθά ζα παξαδίδνληαη άκεζα κεηά απφ ηελ εηδνπνίεζε θαη
ηελ δηέιεπζε εχινγεο πξνζεζκίαο.
Δάλ παξαηεξεζνχλ θαζπζηεξήζεηο ζηελ πξνζεζκία παξάδνζεο θαη γηα θάζε εκέξα
θαζπζηέξεζεο ζα επηβιεζεί πνηληθή ξήηξα ζχκθσλα κε ηελ απφθ. 11389 / 23 / 3 / 1993 ηνπ
ΤΠ. ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ. Δάλ θαη νη πξνζεζκίεο απηέο παξέιζνπλ άπξαθηεο ν αλάδνρνο ζα
θεξπρηεί έθπησηνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθ. 11389 / 23 / 3 / 1993 ηνπ ΤΠ.
ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ.
ε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ πξνκεζεπηή λα πξνκεζεχζεη ηα πιηθά ή παξαηεξνπκέλσλ
θαζπζηεξήζεσλ παξαδφζεσο ησλ πιηθψλ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι
Παππά έρεη ην δηθαίσκα λα δηαιχζεη ηε ζχκβαζε θαη λα θεξχμεη ηνλ πξνκεζεπηή έθπησην
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
ΑΡΘΡΟ 5.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΛΙΚΩΝ

Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν θαη
θαηά ην ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ ηε ζχκβαζε. Ζ επηηξνπή ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζ΄ απηήλ νξίδεηαη θαη ν πξφεδξφο ηεο.
Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πξντφλησλ θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην
επηζπκεί , ν πξνκεζεπηήο θαη δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο. Δθφζνλ δελ
νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε ζχκβαζε, ν πνηνηηθφο έιεγρνο δηελεξγείηαη κε έλα ή φινπο ηνπο
παξαθάησ ηξφπνπο, αλάινγα κε ην πιηθφ :
1. Με καθξνζθνπηθφ έιεγρν
2. Με ρεκηθή ή κεραληθή εμέηαζε
3. Με δεηγκαηνιεπηηθή πξαθηηθή δνθηκαζία
ε πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε πξνβιέπεη φηη παξαιαβή γίλεηαη κεηά ην καθξνζθνπηθφ
έιεγρν, αθνχ απηφο δηελεξγεζεί, ζπληάζζεηαη νξηζηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ή
απφξξηςεο. ε πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε πξνβιέπεη φηη παξαιαβή γίλεηαη κεηά θαη απφ
άιιν ή άιινπο ειέγρνπο πέξαλ ηνπ καθξνζθνπηθνχ, πνπ δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ απφ ηελ
επηηξνπή παξαιαβήο ή κε ηα κέζα ειέγρνπ πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν
πξνζσξηλήο παξαιαβήο απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο κεηά απφ ην καθξνζθνπηθφ έιεγρν θαη
ηνπο ηπρφλ άιινπο ειέγρνπο πνπ γίλνληαη. Σν νξηζηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ή απφξξηςεο
ζπληάζζεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ.
Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ην άξζξν 28 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ.
ΑΡΘΡΟ 6.

ΠΛΗΡΩΜΔ

Δπεηδή ε παξαιαβή ζα γίλεη ηκεκαηηθά αληίζηνηρε ζα είλαη θαη ε ηηκνιφγεζε κε ζηαζεξή ηηκή
( ηηκή πξνζθνξάο ).

Ζ πιεξσκή κπνξεί λα γίλεη ηκεκαηηθά αθνχ παξαιεθζνχλ νη αληίζηνηρεο πνζφηεηεο ηεο
πξνκήζεηαο θαη ππνβιεζνχλ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο.

Σνλ πξνκεζεπηή βαξχλνπλ ηα έμνδα ζπκθσλεηηθνχ, αληίγξαθα, θεξχθεηα θιπ.
Δπίζεο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή νη θάζε θχζεσο θξαηήζεηο, θφξνη θιπ.
Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη κεηά ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο.

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ
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.
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