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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     FAX: 23410 29320 

Email: info@deyak.gr,   Ιζηνζειίδα: www.deyak.gr 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ηο πρακηικό ηης με αριθμό 24/2018 σνεδρίαζης ηοσ Διοικηηικού  
σμβοσλίοσ ηης Δημοηικής Επιτείρηζης Ύδρεσζης Αποτέηεσζης Κιλκίς. 

 

ΤΝΕΔΡΙΑΗ: Σεο 08/11/2018 Ημέρα: Πέκπηε Ώρα: 12:00 

ΠΡΟΚΛΗΗ: Έγγξαθε        Ημερομηνία: 02/11/2018 

 
Δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ 

παξόληα πένηε(5) 
 

1) ηζκαλίδεο Δεκήηξηνο, Δήκαξρνο Κηιθίο, Πξόεδξνο 

2) Πνγέιεο Αλέζηεο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο  
3) Πεξπεξίδεο Γεώξγηνο, Εθπξόζσπνο Δεκνηώλ, Μέινο 
4) Σζαληάθεο Δεκήηξηνο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο  

5) Παξαγηόο Ισάλλεο, Εθπξόζσπνο πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 

ΑΠΟΝΣΕ 

6) Μαπξνπνύινπ νθία, Εθπξόζσπνο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, Μέινο 
7) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο 

 

ΘΕΜΑ 9ο - ΑΠΟΦΑΗ 24-359/08-11-2018 

Έγκριζη Μελέηης, ηρόποσ εκηέλεζης και έγκριζη δαπάνης ηης σπηρεζίας  με ηίηλο: 
«ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΙΑΚΟΠΣΩΝ ΜΕΗ ΣΑΗ» Προϋπολογιζμού 
1.900,00€ (πλέον ΦΠΑ). 

Ο  Πξόεδξνο ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελνο  ην ΕΝΑΣΟ ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο έζεζε 
ππόςε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  

Ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Γεληθό Δηεπζπληή ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο, θ. Ηιία 
Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Δ.. ηελ έγθξηζε Μειέηεο, ηξόπνπ εθηέιεζεο 

θαη έγθξηζε δαπάλεο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΙΑΚΟΠΣΩΝ ΜΕΗ 
ΣΑΗ»Πξνππνινγηζκνύ1.900,00€ (πιένλ ΦΠΑ), ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ Σερληθή Έθζεζε 
πνπ ζπληάρζεθε από ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο θαη έρεη σο εμήο: 

mailto:info@deyak.gr
http://www.deyak.gr/
ΑΔΑ: ΨΠΗΓΟΛΚ8-ΚΥΩ
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ΤΔΦΝΙΚH ΔΚΘΔΣΗ 

ΣΙΣΛΟ ΑΙΣΗΜΑΣΟ :  ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΙΑΚΟΠΣΩΝ ΜΕΗ ΣΑΗ 

1. ΚΟΠΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Σην θεληξηθό αληιηνζηάζην Σηαπξνρσξίνπ , ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλνη δπν κεηαζρεκαηηζηέο κέζεο ηάζεο ζε παξάιιειε 
ιεηηνπξγία,  ηζρύνο 400 KVA έθαζηνο, θαη ν αληίζηνηρνο πίλαθαο Μέζεο Τάζεο. Ο ελ ιόγσ πίλαθαο κέζεο ηάζεο 
απνηειείηαη από  έλα γεληθό δηαθόπηε αέξνο θαη δύν κεξηθνύο αζθαιηνδηαθόπηεο κε ηνπο αληίζηνηρνπο γεησηέο.  
Σην Βηνινγηθό επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηεο πόιεο ηνπ Κηιθίο ππάξρεη εγθαηεζηεκέλνο έλαο κεηαζρεκαηηζηήο κέζεο 
ηάζεο ηζρύνο 800 KVA, θαη ν αληίζηνηρνο πίλαθαο κέζεο ηάζεο. Ο ελ ιόγσ πίλαθαο κέζεο ηάζεο απνηειείηαη από έλα 
αζθαιεηνδηαθόπηε κέζεο ηαζεο κάξθαο ΑΒΒ, ηύπνπ SF6 κε κνλσηηθό αέξην, θαη ηνλ αληίζηνηρν γεησηή. 
Καη ζην θεληξηθό αληιηνζηάζην ηεο πόιεο ηνπ Κηιθίο ππάξρεη εγθαηεζηεκέλνο έλαο κεηαζρεκαηηζηήο κέζεο ηάζεο 
ηζρύνο 500 KVA, κε ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα κέζεο ηάζεο.  Ο ελ ιόγσ πίλαθαο κέζεο ηάζεο απνηειείηαη από έλα 
αζθαιεηνδηαθόπηε κέζεο ηαζεο κάξθαο ΑΒΒ, ηύπνπ SF6 κε κνλσηηθό αέξην, θαη ηνλ αληίζηνηρν γεησηή. 
 
Δπεηδή νη παξαπάλσ πίλαθεο κέζεο ηάζεο ιεηηνπξγνύλ γηα ρξνληθό δηάζηεκα κεγαιύηεξν ησλ 10  εηώλ, δίρσο  λα γίλεη 
γεληθή  ζπληήξεζε, κε ην παξώλ πξσηνγελέο αίηεκα πξνβιέπεηαη λα γίλεη ζπληήξεζε ζηνπο πίλαθεο κέζεο ηάζεο. 

2. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  

Α/Α Δίδνο εξγαζηώλ Μνλ. 
Μεηξ. 

Πνζνη Τηκή κνλ. Σύλνιν 

1 Δξγαζία πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο πίλαθα κέζεο ηάζεο ζην 
θεληξηθό αληιηνζηάζην Σηαπξνρσξίνπ . Η πξνιεπηηθή ζπληήξεζε 
ζα πεξηιακβάλεη ηα εμήο:  

1. Έιεγρν ηνπ κεραληθνύ κέξνπο όισλ ησλ δηαθνπηώλ 
Μ.Τ. (θαζηάληεο, σζηήξηα, ειαηήξηα), θαζαξηζκόο, 
ζπζθίμεηο, ιίπαλζε, ξπζκίζεηο. 

2. Έιεγρνο ησλ γεησηώλ θαη ησλ κεραληθώλ 
καλδαιώζεσλ ζε όινπο ηνπο δηαθόπηεο. Καζαξηζκόο, 
ζπζθίμεηο, ιίπαλζε. 

3.  Έιεγρνο, θαζαξηζκόο, ζπζθίμεηο θνριίσλ θαη 
πεξηθνριίσλ ησλ δπγώλ δηαλνκήο 20 KV, θαη ησλ 
ζπλδέζεσλ ηνπ πίλαθα κε ηα εηζεξρόκελα θαη 
εμεξρόκελα θαιώδηα κέζεο ηάζεο. 

4. Έιεγρνο, θαζαξηζκόο αθξνθηβσηίσλ κέζεο ηάζεο ζηηο 
θπςέιεο. 

5. Γνθηκή θαη ζέζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
 Μεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο  ζα δνζεί πηζηνπνηεηηθό ειέγρσλ 
θαη αζθαινύο  ιεηηνπξγίαο ηνπ πίλαθα  Μέζεο Τάζεο. 

ηεκ 1 900,00 900,00 

2 Δξγαζία πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο πίλαθα κέζεο ηάζεο ζην 
θεληξηθό αληιηνζηάζην Γαιιηθνύ . Η πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζα 
πεξηιακβάλεη ηα εμήο:  

1. Έιεγρν ηνπ κεραληθνύ κέξνπο ηνπ  δηαθόπηε  Μ.Τ. 
(θαζηάληεο, σζηήξηα, ειαηήξηα θιπ), θαζαξηζκόο, 
ζπζθίμεηο, ιίπαλζε, ξπζκίζεηο. 

2. Έιεγρνο ηνπ γεησηή  θαη ηεο  κεραληθήο καλδάισζεο 
ηνπ δηαθόπηε. Καζαξηζκόο, ζπζθίμεηο, ιίπαλζε. 

3. Έιεγρνο, θαζαξηζκόο, ζπζθίμεηο θνριίσλ θαη 
πεξηθνριίσλ ησλ ζπλδέζεσλ ηνπ πίλαθα κε ηα 
εηζεξρόκελα θαη εμεξρόκελα  θαιώδηα κέζεο ηάζεο 

4. Έιεγρνο, θαζαξηζκόο αθξνθηβσηίσλ κέζεο ηάζεο ζηηο 
θπςέιεο. 

5. Γνθηκή θαη ζέζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
 Μεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο  ζα δνζεί πηζηνπνηεηηθό ειέγρσλ 
θαη αζθαινύο  ιεηηνπξγίαο ηνπ πίλαθα  Μέζεο Τάζεο. 

ηεκ 1 500,00 500,00 

 Δξγαζία πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο πίλαθα κέζεο ηάζεο ζην 
Βηνινγηθό ηεο πόιεο ηνπ Κηιθίο.. Η πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζα 
πεξηιακβάλεη ηα εμήο:  
1. Έιεγρν ηνπ κεραληθνύ κέξνπο ηνπ  δηαθόπηε  Μ.Τ. 
(θαζηάληεο, σζηήξηα, ειαηήξηα θιπ), θαζαξηζκόο, ζπζθίμεηο, 
ιίπαλζε, ξπζκίζεηο. 
2. Έιεγρνο ηνπ γεησηή  θαη ηεο  κεραληθήο καλδάισζεο ηνπ 
δηαθόπηε. Καζαξηζκόο, ζπζθίμεηο, ιίπαλζε. 
3. Έιεγρνο, θαζαξηζκόο, ζπζθίμεηο θνριίσλ θαη πεξηθνριίσλ 
ησλ ζπλδέζεσλ ηνπ πίλαθα κε ηα εηζεξρόκελα θαη εμεξρόκελα  
θαιώδηα κέζεο ηάζεο 

ηεκ 1 500,00 500,00 

ΑΔΑ: ΨΠΗΓΟΛΚ8-ΚΥΩ
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4. Έιεγρνο, θαζαξηζκόο αθξνθηβσηίσλ κέζεο ηάζεο ζηηο 
θπςέιεο. 
5. Γνθηκή θαη ζέζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
 Μεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο  ζα δνζεί πηζηνπνηεηηθό ειέγρσλ 
θαη αζθαινύο  ιεηηνπξγίαο ηνπ πίλαθα  Μέζεο Τάζεο. 

    Σύλνιν : 1900,00 

    ΦΠΑ 24 % : 456,00 

    Άζξνηζκα : 2356,00 

3. ΑΛΛΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 

 Η ζπλνιηθή δαπάλε ησλ εξγαζηώλ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 1900,00 € πιένλ ΦΠΑ 24%. 

 Σρεηηθό CPV:     71314100-3  (Ηιεθηξνινγηθέο ππεξεζίεο) 

 Η αίηεζε ζην ΓΔΓΓΗΔ γηα ηελ δηαθνπή ειεθηξνδόηεζεο ζα γίλεη από ηελ ΓΔΥΑ Κηιθίο. Η ππεύζπλε δήισζε 
αζθαινύο ιεηηνπξγίαο γηα ηελ επαλαζύλδεζε ζα γίλεη από ηνλ αλάδνρν ηεο  παξαπάλσ ππεξεζίαο. 

Η  εθηέιεζε ηεο ελ ιόγσ ππεξεζίαο, είλαη άθξσο απαξαίηεηε γηα ηελ άκεζε εμππεξέηεζε ησλ 
αλαγθώλ  ηεο Τπεξεζίαο.  

Η παξνύζα ζύκβαζε πξνηείλεηαη λα γίλεη ζύκθσλα κε ην άξζξν 328 ηνπ Ν.4412/2016 πνπ 

πξνβιέπεη όηη: 

«1.Πποζθςγή ζηη διαδικαζία ηηρ απεςθείαρ ανάθεζηρ επιηπέπεηαι όηαν η εκηιμώμενη αξία ηηρ 
ζύμβαζηρ, σωπίρ ΦΠΑ, είναι ίζη ή καηώηεπη από ηο ποζό ηων είκοζι σιλιάδων (20.000) εςπώ. 

2.Η απεςθείαρ ανάθεζη διενεπγείηαι από ηιρ απμόδιερ ςπηπεζίερ ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ, σωπίρ 

να απαιηείηαι η ζςγκπόηηζη ζςλλογικού οπγάνος για ηο ζκοπό αςηόν. 
3.Μεηά ηην έκδοζη ηηρ απόθαζηρ απεςθείαρ ανάθεζηρ, η αναθέηοςζα απσή δημοζιεύει αςηή 

ζηο ΚΗΜΔΗΣ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 66. Η απόθαζη ανάθεζηρ πεπιέσει καη’ ελάσιζηο: 
α) ηην επωνςμία και ηα ζηοισεία επικοινωνίαρ ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ, 
β) πεπιγπαθή ηος ανηικειμένος ηηρ ζύμβαζηρ και ηηρ αξίαρ ηηρ, 

γ) όνομα και ζηοισεία επικοινωνίαρ ηος οικονομικού θοπέα ζηον οποίο αναηίθεηαι η ζύμβαζη, 
δ) κάθε άλλη πληποθοπία πος η αναθέηοςζα απσή κπίνει απαπαίηηηη. 

4.Αν παπαβιαζθεί η ςποσπέωζη ηηρ παπ. 3, η ζύμβαζη είναι αςηοδίκαια άκςπη….» 
 
ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ηξόπνπ εθηέιεζεο ηεο σο άλσ ππεξεζίαο. 

 
Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε :  

 
 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηδίσο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 328 ηνπ Ν.4412/2016, 

 ηελ ππ’ αξηζκό ΕΑΔ_198/07-11-2018 έθζεζε αλάιεςεο δαπάλεο κε ΑΔΑ_ 9ΡΦ0ΟΛΚ8-

Λ27, θαη ηε  βεβαίσζε ηνπ Δηεπζπληή ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ ύπαξμε 

δηαζέζηκνπ    πνζνύ.   

 ηηο αλάγθεο ηεο Δεκνηηθήο Επηρείξεζεο  

 ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε 

 
Αποθάζιζε ομόθωνα και 

 Εγθξίλεη Σελ Σερληθή Έθζεζε- Μειέηε  πνπ ζπληάρζεθε από ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηεο 

Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο. 

 

 Εγθξίλεη  σο ηξόπν εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν «ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΔΙΑΚΟΠΣΩΝ ΜΕΗ ΣΑΗ», Πξνϋπνινγηζκνύ 1.900,00€ (πιένλ ΦΠΑ) ηε  δηαδηθαζία ηεο 

απεπζείαο αλάζεζεο κεηά από Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, (επηζπλάπηεηαη θαη 

απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζεο). 

ΑΔΑ: ΨΠΗΓΟΛΚ8-ΚΥΩ
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 Εγθξίλεη θαη δεζκεύεη πίζησζε πνζνύ 2.356,00€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 62.07.01.04 

(ΕΠΙΚΕΤΕ & ΤΝΣΗΡΗΕΙ ΛΟΙΠΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ) θαη ηνπ Κ.Α. 54.00.29 (ΦΠΑ 

ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ) ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έηνπο 2018. 

 

 Η ρξεκαηνδόηεζε ηεο ππεξεζίαο  ζα γίλεη από ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο Επηρείξεζεο  θαη ζα 
βαξύλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Κ.Α. 62.07.01.04 (ΕΠΙΚΕΤΕ & ΤΝΣΗΡΗΕΙ 
ΛΟΙΠΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ) θαη ηνπ Κ.Α. 54.00.29 (ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ) ηνπ νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2018, όπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 
 

 Σν Δ.. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 
 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 24-359/08-11-2018. 
 
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

 
 

 
Ο Πξόεδξνο Δ.. ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο 

 

 
 

 
Δεκήηξηνο ηζκαλίδεο 

Δήκαξρνο Κηιθίο  
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
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 

Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος: 

ΓΙΑ ΣΗΝ : ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΙΑΚΟΠΣΩΝ ΜΕΗ ΣΑΗ 

Με ηελ παξνύζα πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο  παξαθαινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη  όπσο 
καο απνζηείινπλ  ζπκπιεξσκέλν ην  έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.  

 Η  νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα  θαηαηεζεί μέτρι ηην …………….. 2018  και ώρα 13:00  ζηο 
πρωηόκολλο ηης ΔΕΤΑ Κιλκίς.  

Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα είλαη ζθξαγηζκέλνο,  ζα  θαηαηεζεί ζην πξσηόθνιιν 
ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, θαη ζα αλαγξάθεη εμσηεξηθά ηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ζαο, θαη ηνλ ηίηιν  

« Οικονομική προζθορά για ηην προληπηική ζσνηήρηζη διακοπηών Μέζης Σάζης» 

Σο άνοιγμα ηων οικονομικών προζθορών θα γίνει ηην ίδια ημέρα και ώρα 13:15.  Όζνη 
επηζπκνύλ κπνξνύλ λα είλαη παξόληεο ζην άλνηγκα ησλ πξνζθνξώλ. 

 

Πληροθορίες για ηον διαγωνιζμό:  

Αξκόδηνο γηα δηεπθξηλήζεηο θαη πιεξνθνξίεο είλαη ν θ. Κνξθνηίδεο Κσλζηαληίλνο, Ηιεθηξνιόγνο 
Μεραληθόο ΠΔ.  
Σειέθσλν επηθνηλσλίαο: 23410 29330 (ηειεθσληθό θέληξν ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο).  
Ώξεο επηθνηλσλίαο 8:00 – 14:30 
ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΕΡΓΑΙΩΝ  : 
Λόγσ ηνπ επείγνληνο ραξαθηήξα ηεο ππεξεζίαο , ζα αλαγξαθεί ππνρξεσηηθά ν ρξόλνο 
νινθιήξσζεο    ησλ εξγαζηώλ.  Η κε αλαγξαθή ηνπ ρξόλνπ  είλαη ιόγνο απόξξηςεο  ηεο 
πξνζθνξάο 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Α/Α Δίδνο εξγαζηώλ Μνλ. 
Μεηξ. 

Πνζνη. Σηκή κνλ. ύλνιν 

1 Δξγαζία πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο πίλαθα κέζεο ηάζεο ζην θεληξηθό 
αληιηνζηάζην ηαπξνρσξίνπ . Η πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζα 
πεξηιακβάλεη ηα εμήο:  

6. Έιεγρν ηνπ κεραληθνύ κέξνπο όισλ ησλ δηαθνπηώλ Μ.Σ. 
(θαζηάληεο, σζηήξηα, ειαηήξηα), θαζαξηζκόο, ζπζθίμεηο, 
ιίπαλζε, ξπζκίζεηο. 

7. Έιεγρνο ησλ γεησηώλ θαη ησλ κεραληθώλ καλδαιώζεσλ ζε 
όινπο ηνπο δηαθόπηεο. Καζαξηζκόο, ζπζθίμεηο, ιίπαλζε. 

8.  Έιεγρνο, θαζαξηζκόο, ζπζθίμεηο θνριίσλ θαη πεξηθνριίσλ 
ησλ δπγώλ δηαλνκήο 20 KV, θαη ησλ ζπλδέζεσλ ηνπ πίλαθα κε 
ηα εηζεξρόκελα θαη εμεξρόκελα θαιώδηα κέζεο ηάζεο. 

9. Έιεγρνο, θαζαξηζκόο αθξνθηβσηίσλ κέζεο ηάζεο ζηηο 
θπςέιεο. 

10. Γνθηκή θαη ζέζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
 Μεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο  ζα δνζεί πηζηνπνηεηηθό ειέγρσλ θαη 
αζθαινύο  ιεηηνπξγίαο ηνπ πίλαθα  Μέζεο Σάζεο. 

ηεκ 1 900,00 900,00 

2 Δξγαζία πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο πίλαθα κέζεο ηάζεο ζην θεληξηθό 
αληιηνζηάζην Γαιιηθνύ . Η πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζα πεξηιακβάλεη ηα 
εμήο:  

6. Έιεγρν ηνπ κεραληθνύ κέξνπο ηνπ  δηαθόπηε  Μ.Σ. (θαζηάληεο, 
σζηήξηα, ειαηήξηα θιπ), θαζαξηζκόο, ζπζθίμεηο, ιίπαλζε, 
ξπζκίζεηο. 

ηεκ 1 500,00 500,00 
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7. Έιεγρνο ηνπ γεησηή  θαη ηεο  κεραληθήο καλδάισζεο ηνπ 
δηαθόπηε. Καζαξηζκόο, ζπζθίμεηο, ιίπαλζε. 

8. Έιεγρνο, θαζαξηζκόο, ζπζθίμεηο θνριίσλ θαη πεξηθνριίσλ ησλ 
ζπλδέζεσλ ηνπ πίλαθα κε ηα εηζεξρόκελα θαη εμεξρόκελα  
θαιώδηα κέζεο ηάζεο 

9. Έιεγρνο, θαζαξηζκόο αθξνθηβσηίσλ κέζεο ηάζεο ζηηο 
θπςέιεο. 

10. Γνθηκή θαη ζέζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
 Μεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο  ζα δνζεί πηζηνπνηεηηθό ειέγρσλ θαη 
αζθαινύο  ιεηηνπξγίαο ηνπ πίλαθα  Μέζεο Σάζεο. 

 Δξγαζία πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο πίλαθα κέζεο ηάζεο ζην Βηνινγηθό 
ηεο πόιεο ηνπ Κηιθίο.. Η πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζα πεξηιακβάλεη ηα 
εμήο:  
1. Έιεγρν ηνπ κεραληθνύ κέξνπο ηνπ  δηαθόπηε  Μ.Σ. (θαζηάληεο, 
σζηήξηα, ειαηήξηα θιπ), θαζαξηζκόο, ζπζθίμεηο, ιίπαλζε, ξπζκίζεηο. 
2. Έιεγρνο ηνπ γεησηή  θαη ηεο  κεραληθήο καλδάισζεο ηνπ δηαθόπηε. 
Καζαξηζκόο, ζπζθίμεηο, ιίπαλζε. 
3. Έιεγρνο, θαζαξηζκόο, ζπζθίμεηο θνριίσλ θαη πεξηθνριίσλ ησλ 
ζπλδέζεσλ ηνπ πίλαθα κε ηα εηζεξρόκελα θαη εμεξρόκελα  θαιώδηα 
κέζεο ηάζεο 
4. Έιεγρνο, θαζαξηζκόο αθξνθηβσηίσλ κέζεο ηάζεο ζηηο θπςέιεο. 
5. Γνθηκή θαη ζέζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
 Μεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο  ζα δνζεί πηζηνπνηεηηθό ειέγρσλ θαη 
αζθαινύο  ιεηηνπξγίαο ηνπ πίλαθα  Μέζεο Σάζεο. 

ηεκ 1 500,00 500,00 

    ύλνιν : 1900,00 

    ΦΠΑ 24 % : 456,00 

    Άζξνηζκα : 2356,00 

 
 
 
 
  Ο ζπληάμαο 
   

 
 
 

Κνξθνηίδεο Κσλ/λνο 
Ηιεθηξνιόγνο Μεραληθόο  
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