
 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Καλαµάτα 29/11/2013 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  

∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Πληροφορίες 
 � 

email 

 

FAX 

Ταχ. ∆ιεύθυνση 

 

: 

: 

: 

: 

Μπουµποπούλου Αγγελική 

2721361762 

a_mpoumpop@dimos-

kalamatas.gr 

2721095851 

Ψαρών 15 

1
ος

 Όροφος 

Γραφείο 112 

Καλαµάτα � 24 100 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 

Επεξηγηµατικές πληροφορίες ήτοι απαντήσεις στις ερωτήσεις προµηθευτή που ενδιαφέρεται για 

την µειοδοσία του διαγωνισµού «Προµήθειας Ηλεκτρολογικού Υλικού» του έτους 2013, η οποία 

θα διεξαχθεί την 06/12/2013, προκειµένου να ληφθούν υπόψη από όλους τους ενδεχόµενους 

ενδιαφερόµενους προµηθευτές για την κατάθεση προσφοράς και παρακαλούµε για την 

ανάρτηση τους στο διαδίκτυο. 
Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ιευκρινήσεις  

17 01.00.07.00.136 ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 100Α 

ΝΕΟΖΕΤ 

Εν προκειµένω, αναφερόµαστε µόνο 

στην βάση 

18 01.00.07.00.346 ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 25Α ΡΑΓΑΣ Εν προκειµένω, αναφερόµαστε µόνο 

στην βάση 

19 01.00.07.00.347 ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 35Α ΝΕΟΖΕΤ Εν προκειµένω, αναφερόµαστε µόνο 

στην βάση 

20 01.00.07.00.348 ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 35Α ΡΑΓΑΣ Εν προκειµένω, αναφερόµαστε µόνο 

στην βάση 

21 01.00.07.00.349 ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 63Α ΝΕΟΖΕΤ Εν προκειµένω, αναφερόµαστε µόνο 

στην βάση 

23 01.00.07.00.158 ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 80Α ΝΕΟΖΕΤ Εν προκειµένω, αναφερόµαστε µόνο 

στην βάση  

27 01.00.07.00.351 ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 

ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ 1 - 0 - 2  

Αναφερόµαστε σε µονοφασικό 

διακόπτη 

70 01.00.07.00.371 ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 100Χ100 Λόγω του γεγονότος ότι 

ενηµερωθήκαµε πως το 

συγκεκριµένο υλικό δεν κυκλοφορεί 

πλέον, θα δοθεί προσφορά για 

πλαστικό κανάλι 120χ60; 
86 01.00.07.00.195 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 100 W CDO Θα είναι λαµπτήρας CDO-TT µε 

κάλυκα Ε40 
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96 01.00.07.00.009 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 23W ηλεκτρονικός µε 
ενσωµατωµένα όργανα εναυσεως 
E27 και θα αποδίδει περισσότερα 
από 1400 LUMENS διάρκειας ζωής 
10000 ώρες COOLWHITE 
ενεργειακής κλάσης Α µε εξωτερικό 
στεγανό πλαστικό περίβληµα 

Εν προκειµένω στο συγκεκριµένο 

έχει γίνει λάθος εκ παραδροµή. Το 

περίβληµα είναι µεν στεγανό, αλλά 

είναι γυάλινο και όχι πλαστικό  

 

97 01.00.07.00.389 Λαµπτήρας 26W ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 

ΣΥΜΠΑΓΗΣ PL 

2πιν και 2700ο  

103 01.00.07.00.395 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 70W ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 
ΑΛΟΓΟΝΙ∆ΙΩΝ µε κεραµικό σωλήνα 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ MASTER 
CityWhite CDO - T (∆ηµαρχείο) 

Θα είναι λαµπτήρας CDO-TT µε 
κάλυκα Ε27 

148 01.00.07.00.418 ΠΙΛΛΑΡ - ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΕΣ Το υλικό έχει µπεί στην προµήθεια 

εκ παραδροµής και δεν θα 

προσφερθεί τιµή για αυτό. Αντιθέτως 

θα τοποθετηθεί στην θέση της τιµής 

µια απλή παύλα (-) 
212 01.00.07.00.444 ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΕΣ Το υλικό έχει µπεί στην προµήθεια 

εκ παραδροµής, έχει µηδενική τιµή 

προυπολογισµού και δεν θα 

προσφερθεί τιµή για αυτό. Αντιθέτως 

θα τοποθετηθεί στην θέση της τιµής 

µια απλή παύλα (-) 

222 01.00.07.00.449 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΡΕΜΑΣΤΟ 

150W ΝΑΤΡΙΟΥ  

Φωτιστικό το οποίο φωτίζει στο 

κέντρο του δρόµου, κατάλληλο για 

ανάρτηση σε συρµατόσχοινο που 

τοποθετείται από ιδιοκτησία σε 

ιδιοκτησία 

 

Επισηµαίνουµε ότι, οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό θα πρέπει να προσφέρουν όλα τα 

υλικά στο σύνολο του διαγωνισµού (σύµφωνα µε την Γενική συγγραφή υποχρεώσεων άρθρο 1).  

 

Επιπροσθέτως διευκρινίζουµε ότι: 

1. τα τεχνικά φυλλάδια των υλικών (σε περίπτωση που οι υποψήφιοι ανάδοχοι επιθυµούν να 

τα προσκοµίσουν στην Υπηρεσία κατά την διαδικασία του διαγωνισµού) δεν υπάρχει απαίτηση 

να προσκοµισθούν στην Ελληνική 

2. τα δικαιολογητικά συµµετοχής και η οικονοµική προσφορά θα προσκοµιστούν εις απλούν 

Εφιστούµε την προσοχή στο άρθρο 1 της διακήρυξης στο οποίο αναφέρεται στην Υπεύθυνη 

δήλωση του προµηθευτή και στην λίστα υλικών. Επιθυµητό θα ήταν στην λίστα υλικών να 

αναφέρεται και η έδρα του εργοστασίου – της εταιρίας κατασκευής των υλικών (ενδεικτικά 

αναφέρουµε πχ.Philips – Ολλανδία) 

 
  ΚΑΛΑΜΑΤΑ 29/11/2013 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ∆ΗΜΟΥ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 

 

  

 

ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝ. 

 ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝ. 

 


