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                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ       ΑΡΙΘΜ.  ΠΡΩΤ : 33070 

ΝΟΜΟ    ΑΣΣΙΚΗ                                                                Αιγάλεω, 20/12/2018 

ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 

Δ/ΝΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

    Α Π Ο Φ Α  Η   Αριθμ. 2835 

     Ο Δήμαρτος Αιγάλεω, 

Έρνληαο ππφςε: 

1) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010. 

2) Τηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Δ 80/2016 (ΦΕΚ Α΄145), πνπ ξπζκίδεη ην θαζεζηψο ηεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο απφ ηνπο δηαηάθηεο θαη ην Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), πεξί Δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ. 

3) Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4013/2011.  

4) Τελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006. 

5) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/2016. 

6) Τελ αλαγθαηφηεηα ηεο ΠΡΟΜΗΘΕΘΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΘΚΩΝ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΩΝ ΚΣΘΡΘΩΝ ΣΟΤ 

ΔΗΜΟΤ. 

7)  Τελ κε Α.Μ.: 64/19-11-2018 θαη αξηζκ. Πξση.: 29713/19.11.2018 Τερληθή Έθζεζε ηεο Δ/ΝΗ 

ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ, πξνυπνινγηζκνχ 10.019,20 € (με ηον Φ.Π.Α. 24%). 

8) Τελ κε αξηζκ. 2454/19-11-2018 (κε αξηζκ. Πξση. 29719/19-11-2018), Απφθαζε Αληηδεκάξρνπ 

πνπ ηελ εγθξίλεη. 

9) Τν γεγνλφο φηη ε ζπγθεθξηκέλε ππφ δηελέξγεηα δαπάλε έρεη αλαιεθζεί λφκηκα κε ηελ αξηζκ. 

1411/20.11.2018 (ΑΔΑ:6ΣΘΟΩ6Ν-ΞΘ7) απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ Δεκάξρνπ θαη 

Αξηζκφ Καηαρψξηζεο ζην ΚΗΜΔΗ:18REQ004135523/6.12.2018, κε αξηζκφ θαηαρψξηζεο  

αηηήκαηνο 350/19.11.2018 ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηνπ Δήκνπ θαη αξηζκφ θαηαρψξηζεο ζην 

ΚΗΜΔΗ: 18REQ004029643/19.11.2018 . 

10) Τελ κε αξηζκ.Πξση.31710/6-12-2018, πξφζθιεζε ηνπ ΑΝΣΘΔΗΜΑΡΥΟΤ ΥΩΡΟΣΑΞΘΑ-

ΑΣΘΚΩΝ ΔΟΜΩΝ-ΑΝΑΠΛΑΕΩΝ ΚΑΘ ΔΘΚΣΤΩΝ κοσ. Παπαδιά Γεώργιοσ πξνο ηελ 

εηαηξεία π. Καρνατωρίηης & ΘΑ Ο.Ε  πεξί ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα ηελ ΠΡΟΜΗΘΕΘΑ 

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΘΚΩΝ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΩΝ ΚΣΘΡΘΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ. 

11) Τελ αξηζκ.32247/11-12-2018, Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο π. Καρνατωρίηης & ΣΘΑ 

Ο.Ε γηα ηελ  ΠΡΟΜΗΘΕΘΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΘΚΩΝ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΩΝ ΚΣΘΡΘΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ..  
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                                           ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΜΕ  

 

 Α. Τελ Αλάζεζε, γηα ηελ ΠΡΟΜΗΘΕΘΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΘΚΩΝ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΩΝ ΚΣΘΡΘΩΝ ΣΟΤ 

ΔΗΜΟΤ, ζηελ  κνλαδηθή πξνζθνξά  ηης εηαιρείας π. Καρνατωρίηης & ΘΑ Ο.Ε κε  Α.Φ.Μ. : 

998916383, ΔΟΤ: ΘΓ’ ΑΘΗΝΩΝ κε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, οδός Πεηροποσλάκη 32, Αθήνα, Σ.Κ 

10445, ΣΗΛ/fax: 210-83.28.601, ένανηι ηοσ ποζού ηων 9.903,88 € εσρώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ Φ.Π.Α 24%  θαη αλαιπηηθφηεξα: 

α/α  είδορ 

μον. 

Μεηπ.  Ποζ.  ηιμ. Μον.  δαπάνη  

1. ολιζθηηήπερ θαλάμυν ηεμ.  4 48,00 192,00 

2. 

Βαλβίδα ςτηλήρ ζηο 

μπλόκ βαλβίδυν ηεμ.  2 137,00 274,00 

3. 

Βαλβίδα σαμηλήρ ζηο 

μπλόκ βαλβίδυν m 2 137,00 274,00 

4. 

λαμαπίνερ 

πποζηαηεςηικέρ ηεμ.  2 88,00 176,00 

5. θυρ αζθαλείαρ θαλάμος  ηεμ.  5 69,00 345,00 

6. 

μποςηονιέπα 

ζςνηήπηζηρ  θαλάμος ηεμ.  1 236,00 236,00 

7. ποδιά θαλάμος ηεμ.  2 87,00 174,00 

8. Αςηόμαηη εζυη. πόπηα 

θαλάμος ηύπος  bus 

ηεμ.  2 1.092,00 2.184,00 

9. ηζιμούσα μπλοκ 

βαλβίδυν 

ηεμ.  2 74,00 148,00 

10. εξυηεπική κομβιοδόσορ ηεμ.  1 98,00 98,00 

11. Μπαηαπίερ 2,3 Ah, 12 V ηεμ.  5 28,00 140,00 

12. Πίνακαρ σειπιζμού και 

ελέγσος  ανελκςζηήπα 

κηιπίος "Ρίηζος" 

ηεμ.  2 1.570,00 3.140,00 

13. Χειπανηλίερ ηεμ.  2 156,00 312,00 

14. ηεπμαηικά εμβόλος  ηεμ.  2 147,00 294,00 

      

    

ΥΝΟΛΟ 7.987,00 

    

ΦΠΑ 24% 1.916,88 

  

ΥΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ ΚΩΓΙΚΟΥ 9.903,88 

 

Δφναται  να  γίνει  αυξομείωςη  των  ποςοτήτων  των  ειδϊν,  ςφμφωνα  με  τισ  ανάγκεσ που  θα  
προκφψουν, χωρίσ  υπζρβαςη  του  ςυμβατικοφ ποςοφ.    

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ που πρζπει να πληροφν τα προσ προμήθεια είδη είναι:   
 

Τα ππφ πξνκήζεηα πιηθά ζα είλαη  θαηλνχξηα, ζχγρξνλεο  ηερλνινγίαο  θαη θαηάιιεια γηα απηά 
πνπ ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηήζνπλ ψζηε ην ζχζηεκα ησλ αλειθπζηήξσλ λα ιεηηνπξγεί εχξπζκα θαη 
κε αζθάιεηα. Ήηνη, φια ηα ειεθηξηθά-ειεθηξνληθά κέξε πνπ ζα πξνκεζεπηνχλ ζα πξέπεη λα είλαη 
θαηάιιεια λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηνπο ππάξρνληεο πίλαθεο, φπσο θαη φια ηα κεραληθά κέξε λα 
ζπλεξγάδνληαη θαη λα ηαηξηάδνπλ κε ηηο ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο. 

 
Πίλαθαο αλειθπζηήξα   

 
Ο πίλαθαο ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο αλειθπζηήξα ζα είλαη ειεθηξνληθφο κε πξνγξακκαηηδφκελν 

επεμεξγαζηή ηχπνπ PLC, κε θχξηνπο κεηαιιάθηεο επξσπατθνχ ηχπνπ θαη ζα θέξεη ειεθηξνληθέο 
κνλάδεο κε ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 
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1) Ηιεθηξνλφκνπο αλφδνπ ηζρπξφηαηεο θαηαζθεπήο, γηα ηνπιάρηζηνλ 250 εθθηλήζεηο ηελ ψξα. 

2) Αλνξζσηή γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ ξεχκαηνο απφ ελαιιαζζφκελν ζε ζπλερέο γηα ηελ ιεηηνπξγία 
ησλ ειεθηξνβαιβίδσλ. 

3) Μεηαζρεκαηηζηέο θίλεζεο θαη θσηηζκνχ 

4) Ηιεθηξνλφκν ρξφλνπ γηα απνθπγή θιήζεο ηνπ ζαιακίζθνπ πξηλ ηελ παξέιεπζε ελφο κηθξνχ 
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ ζηάζκεπζή ηνπ. 

 
 Όια ηα εμαξηήκαηα ζα είλαη εληφο κεηαιιηθνχ θηβσηίνπ, πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζην 
κεραλνζηάζην, ζηε ζέζε ηνπ ππάξρνληα πίλαθα, ν νπνίνο ζα απνμεισζεί. 
  
 Η πξνκήζεηα πεξηιακβάλεη θαη θάζε απαξαίηεην κηθξνυιηθφ πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ 
παξνχζα Τερληθή Πεξηγξαθή, ρσξίο επί πιένλ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. Ο πξνκεζεπηήο ζα δψζεη 
εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 1 έηοσς. 
 
 Ο ρξφλνο παξάδνζεο θαη ηηκνιφγεζεο ησλ παξαπάλσ ζα γίλεη εληφο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο 
2018.   Με ηελ παξάδνζε ζα γίλεη θαη δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο γηα λα δηαπηζησζεί 
ε θαιή ιεηηνπξγία ηνπ.  
 

        Η δαπάλε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε αλάζεζε ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο, ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ δαπαλψλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο έρεη εγγξαθεί ε ζρεηηθή πίζησζε θαη ζα γίλεη ζε βάξνο 

ηνπ  Κ.Α 10.6662.002 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δήκνπ γηα ην έηνο 2018. 

Όροι ηης Προμήθειας: 

Η Πξνκήζεηα ζα είλαη ζχκθσλα κε ηελ κε αξ. κει. 64/19-11-2018 θαη αξ. πξση. 29713/19.11.2018 

Τερληθή Έθζεζε ηεο Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ, θαη αλαιπηηθφηεξα: 

-  Αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο απφθαζεο ζεσξείηαη ε κε αξ. κει. 64/19-11-2018 θαη αξ. πξση. 

29713/19.11.2018 Τερληθή Έθζεζε ηεο Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ θαζψο θαη ε κε αξηζκ. 

Πξση: 32247/11-12-2018 Οηθνλνκηθή πξνζθνξά  ηης εηαιρείας π. Καρνατωρίηης & ΘΑ Ο.Ε. 

 

-   Η θαηαβνιή ηνπ σο άλσ πνζνχ κπνξεί λα γίλεη θαη  ζε δφζεηο χζηεξα απφ έθδνζε ζρεηηθνχ δειηίνπ 

παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ εληνινδφρνπ θαη αλάινγα κε ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ θαη εξγαζηψλ 

ηνπνζέηεζεο.  

 

-  Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φινπο ηνπο βάζεη ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ θφξνπο, ηέιε θαη θξαηήζεηο. Ο 

ΦΠΑ βαξχλεη ηνλ Δήκν.  

 

 Εζωηερική διανομή 

1. Δ/λζε Παηδείαο, Αζιεηηζκνχ θαη Πνιηηηζκνχ (Τκήκα Παηδείαο) 

2. Δ/λζε Τερληθψλ Υπεξεζηψλ (Τκήκα H/M) 

 

                                                                                                       Ο Δήμαρτος 

 

 

                                                                                                                    ΜΠΘΡΜΠΑ ΔΗΜΗΣΡΘΟ 
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