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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΔΕΤΑΚ) 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 1ν ρηιηόκεηξν Κηιθίο Ξεξόβξπζε, 61100 Κηιθίο  
ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ: 23410 29330 ΣΗΛΕΟΜΟΙΟΣΤΠΟ: 23410 29320  

Ηιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν: info@deyak.gr  Ιζηνζειίδα: www.deyak.gr 

Κηιθίο,  17 Ννεκβξίνπ 2015 

Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: 3651 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

ΑΝΑΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ 

Σίηλορ: ποπαδικέρ επγαζίερ ανακαηαζκεςήρ ηλεκηπικών πινάκων 
ανηλιοζηαζίων ηηρ ΔΕΤΑ Κιλκίρ. 

αο αλαθνηλώλνπκε όηη ε ΔΕΤΑ Κηιθίο ζα δηελεξγήζεη κε απεπζείαο αλάζεζε ηελ εξγαζία κε ηίηιν: 
«πνξαδηθέο εξγαζίεο ειεθηξηθώλ πηλάθωλ αληιηνζηαζίωλ ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο» 

Καλούνηαι οι ενδιαθεπόμενοι να ςποβάλοςν πποζθοπέρ ενηόρ επηά  ημεπολογιακών 
ημεπών από ηην ανάπηηζη ηηρ παπούζαρ δηλαδή έωρ ηην 25 - Νοεμβπίος - 2015 και ώπα 
12:00 

Ο θάθεινο πξνζθνξάο ζα πεξηέρεη ην θάθειν  δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο  θαη ηνλ θάθειν 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

 Ο θάθεινο δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο ζα πεξηέρεη θωηνηππία ηελ άδεηα γηα εθηέιεζε 

ειεθηξνινγηθώλ εγθαηαζηάζεωλ θίλεζεο, ηζρύνο ηνπιάρηζηνλ 100 KW. 

 Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα είλαη ζε μερωξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν, θαη ζα θέξεη ηελ 

ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηνπ πξνζθέξνληνο. 

Η απνζηνιή ηωλ πξνζθνξώλ κπνξεί λα γίλεη κε ηνπο εμήο ηξόπνπο: 

 Καηάζεζε ζθξαγηζκέλεο  νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  ζηα γξαθεία ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο, 1ν ΥΛΜ 
Κηιθίο – Ξεξόβξπζεο ( Ο θάθεινο πξνζθνξάο ζα θαηαηεζεί ζην πξωηόθνιιν) 

Η θαηάζεζε  ηνπ θαθέινπ πξνζθνξάο  κπνξεί λα γίλεη είηε απηνπξνζώπωο είηε κέζω εηαηξείαο 
ηαρπκεηαθνξώλ (courier). Σν άλνηγκα ηωλ θαθέιωλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ηελ 25 
Ννεκβξίνπ 2015 θαη ώξα 12:15. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα παξεπξίζθνληαη ζην άλνηγκα ηωλ 
θαθέιωλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ. 

Ο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα αλαγξάθεη ηνλ ηίηιν : «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα 
ζπνξαδηθέο εξγαζίεο αλαθαηαζθεπήο ειεθηξηθώλ πηλάθωλ αληιηνζηαζίωλ ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο» ζα 
είλαη ζθξαγηζκέλνο θαη ζα θέξεη ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηνπ πξνζθέξνληνο. 
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Γηα λα είλαη επθνιόηεξνο ν έιεγρνο θαη ε ζύγθξηζε ηωλ πξνζθνξώλ ζα πξέπεη θαηά ηελ απνζηνιή 
ηεο πξνζθνξάο λα ρξεζηκνπνηεζεί ην έληππν ηεο ΔΕΤΑΚ κε ηίηιν  πξνϋπνινγηζκόο  πξνζθνξάο. 
Έθαζηε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζε όιεο ηηο εξγαζίεο  ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ. 

Η Δ.Ε.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ δεν έσει ηην ςποσπέωζη  να αποπποθήζει ηο ζύνολο ηων πποϋπολογιζθένηων 

ποζοηήηων για κάθε επγαζία.  Καηά ηην ςλοποίηζη ηων επγαζιών,  η ποζόηηηα  για κάθε είδορ 

επγαζίαρ  μποπεί να αςξηθεί ή να μειωθεί με βάζη ηιρ ανάγκερ ηηρ ΔΕΤΑΚ.  

Η επηινγή ηνπ αλαδόρνπ ηωλ εξγαζηώλ ζα γίλεη κε βάζε ηελ ρακειόηεξε ζπλνιηθή πξνζθεξόκελε ηηκή. 

Οι επγαζίερ επιζκεςήρ θα ολοκληπωθούν όηαν ζςμπληπωθεί ηο ζςνολικό πποζθεπόμενο ποζό 

από ηον ανάδοσο ηων επγαζιών. 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Α/Α ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΑ 
ΣΕΥΝΙΚΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ(€)  
ΔΑΠΑΝΗ 

1 
Αλαθαηαζθεπή ειεθηξηθνύ πίλαθα αληιηνζηαζίνπ κε έλα 

αληιεηηθό ζπγθξόηεκα 
Α1 Σεκ 10 120,00 1200,00 

2 
Αλαθαηαζθεπή ειεθηξηθνύ πίλαθα αληιηνζηαζίνπ κε δύν 

αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα 
Α2 ηεκ 10 150,00 1500,00 

3 
Αλαθαηαζθεπή ειεθηξηθνύ πίλαθα αληιηνζηαζίνπ κε ηξία 

αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα 
Α3 ηεκ 5 170,00 850,00 

4 

Εξγαζία εγθαηάζηαζεο απινύ ζπζηήκαηνο ηειερεηξηζκνύ 

Αληιηνζηαζίνπ – Δεμακελήο ζε αληιηνζηάζην θαη δεμακελή 

αληίζηνηρα. 

Α4 m 3 150,00 450,00 

   ΤΝΟΛΟ  : 4000,00 

   ΦΠΑ 23% : 920,00 

   ΑΘΡΟΙΜΑ : 4920,00 

 

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Σεσνική πποδιαγπαθή  Α1 

Ανακαηαζκεςή ηλεκηπικού πίνακα ιζσύορ με ένα ανηληηικό ζςγκπόηημα 
Η αλαθαηαζθεπή ειεθηξηθνύ πίλαθα γηα έλα αληιεηηθό ζπγθξόηεκα αθνξά ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ 

πξνβιεκαηηθνύ πιηθνύ ηνπ πίλαθα όπωο ξειέ ηζρύνο, soft-starter,  επηηεξεηέο ηάζεο-ζηάζκεο, νθηαπνιηθέο 

–εληεθαπνιηθέο βάζεηο, ξειεδάθηα ιπρλίαο, ζεξκηθό, κεηαζρεκαηηζηήο 220/48V, ελδεηθηηθέο ιπρλίεο,  

δηαθόπηεο θνξηίνπ, βάζεηο αζθαιεηώλ  θιπ. Σελ  αληηθαηάζηαζε ηωλ θζαξκέλωλ  θαιωδίωλ ηζρύνο κε 

βάζε ηελ ηζρύ ηνπ θηλεηήξα θαη ηέινο ηελ αληηθαηάζηαζε όιωλ  ηωλ βνεζεηηθώλ θαιωδίωλ.   ζύκθωλα κε 

ειεθηξνινγηθό ζρέδην πνπ ζα δνζεί από ηελ ππεξεζία. Ο πίλαθαο κπνξεί λα έρεη είηε έλα Τ/Δ είηε έλα soft-

starter θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ ιεηηνπξγία ελόο αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο. 

Σα βνεζεηηθά θαιώδηα ζα είλαη ρξώκαηνο καύξν, θαθέ, θόθθηλν γηα ηηο θάζεηο, κπιέ γηα ηνλ νπδέηεξν θαη 

θηηξηλνπξάζηλν γηα ηελ γείωζε. 
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Επίζεο ζηελ εξγαζία πεξηιακβάλεηαη  ε ζήκαλζε ηνπ ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ ηωλ πηλάθωλ κε θαηάιιεια 

απηνθόιιεηα ηαπειάθηα, θαζώο θαη ε ζήκαλζε ηωλ εηζεξρόκελωλ θαη εμεξρόκελωλ θαιωδίωλ κε κνλωηηθή 

ηαηλία ρξώκαηνο άζπξν. 

Όια ηα ειεθηξνινγηθά πιηθά πνπ απαηηνύληαη είλαη δαπάλε ηεο ΔΕΤΑΚ θαη ζα ηα παξαιακβάλεη ν 

αλάδνρνο ηεο ππεξεζίαο από ηελ απνζήθε.  

Σα κόλα πιηθά πνπ ζα επηβαξύλεηαη ν αλάδνρνο είλαη ηα θαιώδηα βνεζεηηθνύ θπθιώκαηνο (εύθακπην 

NYAF 1 mm2),  ηνπο αληίζηνηρνπο αθξνδέθηεο ηέξκαηνο ηωλ βνεζεηηθώλ θαιωδίωλ θαη ηα απηνθόιιεηα 

ηαπειάθηα ζήκαλζεο ηνπ ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ. 

 

Σεσνική πποδιαγπαθή  Α2 

Ανακαηαζκεςή ηλεκηπικού πίνακα ιζσύορ με δύο ανηληηικά ζςγκποηήμαηα. 
Η αλαθαηαζθεπή ειεθηξηθνύ πίλαθα γηα δύν αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα αθνξά ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ 

πξνβιεκαηηθνύ πιηθνύ ηνπ πίλαθα όπωο ξειέ ηζρύνο, soft-starter,  επηηεξεηέο ηάζεο-ζηάζκεο, νθηαπνιηθέο 

–εληεθαπνιηθέο βάζεηο, ξειεδάθηα ιπρλίαο, ζεξκηθά, κεηαζρεκαηηζηήο 220/48V, ελδεηθηηθέο ιπρλίεο,  

δηαθόπηεο θνξηίνπ, βάζεηο αζθαιεηώλ  θιπ. Σελ  αληηθαηάζηαζε ηωλ θζαξκέλωλ  θαιωδίωλ ηζρύνο κε 

βάζε ηελ ηζρύ ηνπ θηλεηήξα θαη ηέινο ηελ αληηθαηάζηαζε όιωλ  ηωλ βνεζεηηθώλ θαιωδίωλ,  ζύκθωλα κε 

ειεθηξνινγηθό ζρέδην πνπ ζα δνζεί από ηελ ππεξεζία. Ο πίλαθαο κπνξεί λα έρεη είηε έλα Τ/Δ θαη έλα soft-

starter είηε δύν Τ/Δ θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ ιεηηνπξγία δύν αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάηωλ.  

Σα βνεζεηηθά θαιώδηα ζα είλαη ρξώκαηνο καύξν, θαθέ, θόθθηλν γηα ηηο θάζεηο, κπιέ γηα ηνλ νπδέηεξν θαη 

θηηξηλνπξάζηλν γηα ηελ γείωζε. 

Επίζεο ζηελ εξγαζία πεξηιακβάλεηαη  ε ζήκαλζε ηνπ ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ ηωλ πηλάθωλ κε θαηάιιεια 

απηνθόιιεηα ηαπειάθηα, θαζώο θαη ε ζήκαλζε ηωλ εηζεξρόκελωλ θαη εμεξρόκελωλ θαιωδίωλ κε κνλωηηθή 

ηαηλία ρξώκαηνο άζπξν. 

Όια ηα ειεθηξνινγηθά πιηθά πνπ απαηηνύληαη είλαη δαπάλε ηεο ΔΕΤΑΚ θαη ζα ηα παξαιακβάλεη ν 

αλάδνρνο ηεο ππεξεζίαο από ηελ απνζήθε.  

Σα κόλα πιηθά πνπ ζα επηβαξύλεηαη ν αλάδνρνο είλαη ηα θαιώδηα βνεζεηηθνύ θπθιώκαηνο (εύθακπην 

NYAF 1 mm2),  ηνπο αληίζηνηρνπο αθξνδέθηεο ηέξκαηνο ηωλ βνεζεηηθώλ θαιωδίωλ θαη ηα απηνθόιιεηα 

ηαπειάθηα ζήκαλζεο ηνπ ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ. 

 

Σεσνική πποδιαγπαθή  Α3 

Ανακαηαζκεςή ηλεκηπικού πίνακα ιζσύορ με ηπία ανηληηικά ζςγκποηήμαηα. 
Η αλαθαηαζθεπή ειεθηξηθνύ πίλαθα γηα ηξία αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα αθνξά ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ 

πξνβιεκαηηθνύ πιηθνύ ηνπ πίλαθα όπωο ξειέ ηζρύνο, soft-starter,  επηηεξεηέο ηάζεο-ζηάζκεο, νθηαπνιηθέο 

–εληεθαπνιηθέο βάζεηο, ξειεδάθηα ιπρλίαο, ζεξκηθά, κεηαζρεκαηηζηήο 220/48V, ελδεηθηηθέο ιπρλίεο,  

δηαθόπηεο θνξηίνπ, βάζεηο αζθαιεηώλ  θιπ. Σελ  αληηθαηάζηαζε ηωλ θζαξκέλωλ  θαιωδίωλ ηζρύνο κε 

βάζε ηελ ηζρύ ηνπ θηλεηήξα θαη ηέινο ηελ αληηθαηάζηαζε όιωλ  ηωλ βνεζεηηθώλ θαιωδίωλ,  ζύκθωλα κε 

ειεθηξνινγηθό ζρέδην πνπ ζα δνζεί από ηελ ππεξεζία. Ο πίλαθαο κπνξεί λα έρεη είηε δπν Τ/Δ θαη έλα soft-

starter είηε ηξία Τ/Δ θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ ιεηηνπξγία ηξηώλ αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάηωλ.  

Σα βνεζεηηθά θαιώδηα ζα είλαη ρξώκαηνο καύξν, θαθέ, θόθθηλν γηα ηηο θάζεηο, κπιέ γηα ηνλ νπδέηεξν θαη 

θηηξηλνπξάζηλν γηα ηελ γείωζε. 
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Επίζεο ζηελ εξγαζία πεξηιακβάλεηαη  ε ζήκαλζε ηνπ ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ ηωλ πηλάθωλ κε θαηάιιεια 

απηνθόιιεηα ηαπειάθηα, θαζώο θαη ε ζήκαλζε ηωλ εηζεξρόκελωλ θαη εμεξρόκελωλ θαιωδίωλ κε κνλωηηθή 

ηαηλία ρξώκαηνο άζπξν. 

Όια ηα ειεθηξνινγηθά πιηθά πνπ απαηηνύληαη είλαη δαπάλε ηεο ΔΕΤΑΚ θαη ζα ηα παξαιακβάλεη ν 

αλάδνρνο ηεο ππεξεζίαο από ηελ απνζήθε.  

Σα κόλα πιηθά πνπ ζα επηβαξύλεηαη ν αλάδνρνο είλαη ηα θαιώδηα βνεζεηηθνύ θπθιώκαηνο (εύθακπην 

NYAF 1 mm2),  ηνπο αληίζηνηρνπο αθξνδέθηεο ηέξκαηνο ηωλ βνεζεηηθώλ θαιωδίωλ θαη ηα απηνθόιιεηα 

ηαπειάθηα ζήκαλζεο ηνπ ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ. 

 

Σεσνική πποδιαγπαθή  Α4 

Επγαζία εγκαηάζηαζηρ απλού ζςζηήμαηορ ηηλεσειπιζμού Ανηλιοζηαζίος-Δεξαμενήρ  ζε 

ανηλιοζηάζιο και δεξαμενή. 

Η εγθαηάζηαζε απινύ ζπζηήκαηνο ηειερεηξηζκνύ  αληιηνζηαζίνπ-δεμακελήο αθνξά ηηο εμήο  εξγαζίεο 

ηνπνζέηεζεο : 

• ην αληιηνζηάζην ηνλ δέθηε, ηελ θεξαία, ηνλ ηζηό θαη ην θαιώδην,  

• ηελ δεμακελή ηνλ πνκπό, ηελ θεξαία, ην θαιώδην, ην θινηέξ θαη ην θωηνβνιηαϊθό πάλει είηε ην 

θαιώδην ξεύκαηνο κε ηελ απηόκαηε αζθάιεηα ηωλ 10 Α. 

Δειαδή ηελ εγθαηάζηαζε ελόο πιήξνπο ζπζηήκαηνο ηειερεηξηζκνύ αληιηνζηαζίνπ-δεμακελήο. Όια ηα πιηθά 

πνπ απαηηνύληαη είλαη δαπάλε ηεο ππεξεζίαο θαη ζα ηα παξαιακβάλεη ν αλάδνρνο από ηελ απνζήθε ηεο 

ΔΕΤΑΚ. 

 

 

Με εθηίκεζε 

 

Ηλίαρ Αβπαμίδηρ  
Γεληθόο Δηεπζπληήο ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο 

Υεκηθόο Μεραληθόο 
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ΕΝΣΤΠΟ  ΠΡΟΦΟΡΑ 

Α/Α ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡ. 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ(€)  

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩ ΔΑΠΑΝΗ 

1 
Αλαθαηαζθεπή ειεθηξηθνύ πίλαθα αληιηνζηαζίνπ κε έλα 

αληιεηηθό ζπγθξόηεκα 
ηεκ 10  

 
 

2 
Αλαθαηαζθεπή ειεθηξηθνύ πίλαθα αληιηνζηαζίνπ κε δύν 

αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα 
ηεκ 10  

 
 

3 
Αλαθαηαζθεπή ειεθηξηθνύ πίλαθα αληιηνζηαζίνπ κε ηξία 

αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα 
ηεκ 5  

 
 

4 

Εξγαζία εγθαηάζηαζεο απινύ ζπζηήκαηνο ηειερεηξηζκνύ 

Αληιηνζηαζίνπ – Δεμακελήο ζε αληιηνζηάζην θαη δεμακελή 

αληίζηνηρα. 

ηεκ 3  

 

 

     
ΤΝΟΛΟ:  

 

     
Φ.Π.Α. 23% 

 

     
ΑΘΡΟΙΜΑ:  

 

 

 

Ο Πξνζθέξωλ 

θξαγίδα - Τπνγξαθή 
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