
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Λάρισα 3-4-2020

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ                                                                      Αρ.πρωτ.: 13902
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩN ΥΛΙΚΩΝ                          

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΕΥΡΩ   74.400  ΜΕ Φ.Π.Α. 24% ( 60.000€  + ΦΠΑ 24% 14.400)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ : ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

CPVS   44115210-4 ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1      ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΡΘΡΟ 1ο
Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια υδραυλικών υλικών 74.400 €  ( 60.000 €  + ΦΠΑ 24% 
14.400 )

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

         Ο διαγωνισμός και η προμήθεια θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται

αναλυτικά  στη διακήρυξη σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/16.( ΑΡΘΡΟ 117)
Η παρούσα είναι αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια υδραυλικών υλικών για την συντήρηση των 

υδραυλικών εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων , πλατειών και  κτιρίων .

Στην προμήθεια συμπεριλαμβάνεται μηχανολογικό υλικό (ενδεικτικά: σωλήνες γαλβανιζέ , σωλήνες

πλαστικοί  υδρευσης,  μπαταρίες,  ειδη  υγιεινής  κλπ.),  εργαλεία  υδραυλικών  και  ότι  είναι

απαραίτητο για την συντήρηση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Η προμήθεια των απαραίτητων αυτών υλικών θα υλοποιηθεί με συνοπτικό  διαγωνισμό, σύμφωνα

με τις διατάξεις του ν.4412/16.

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 το τεχνικό εργοτάξιο του Δήμου.

Αναλυτικότερα, στην προμήθεια ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

σωλήνες γαλβανιζέ , σωλήνες πλαστικοί ύδρευσης, μπαταρίες, ειδη υγιεινής, καζανάκια, 

διακόπτες, γωνίες, ρακορ,  αντλίες, σιφώνια σπιράλ ,θερμαντικά σώματα κ.λ.π. 

Τα υλικά 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
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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

Κ.Α.   - 30.6661.44006  : 30.000   ευρώ

         – 30.6662.44005  : 23.283,26   ευρώ

         – 30.6662.44010  : 21.116,74   ευρώ

  Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                          Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ      

                                                                              ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

                                                                                              ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ                                            Βασιλική ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ

            

                                                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
                                             Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
                                                            ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                                     ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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