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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την προµήθεια ηλεκτρολογικών υλικών και την εργασία αναβάθµισης των ηλεκτρολογικών 

πινάκων του ∆ιοικητηρίου της Π.Ε. Πιερίας 

(CPV:31600000-2 & 45310000-3)  

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010),«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης»  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Π.∆. 133/2010 «Οργανισµός της ΠΚΜ» (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010), όπως 

τροποποιήθηκε µε τις αρίθµ.81320+77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/τ.Β'/30-12-2016). 

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 

147/Α) όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει, αρ. 118 «Απευθείας ανάθεση».  

4. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τΑ/13-7-10) «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια»  

5. Τις διατάξεις του Ν.4013/11(ΦΕΚ204/τΑ/15-9-11) Ν.4013/2011 “Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση 

του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)– Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 

και άλλες διατάξεις” , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν.4038/2012 (ΦΕΚ/19/Α΄/2.2.2014) 

6. Τις διατάξεις του Π.∆.80/2016 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Φ.Ε.Κ. 145/Α΄/5-8-2016) 

7. Τις διατάξεις του N.4071/12(ΦΕΚ85/τΑ/11-4-12) ¨Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση 

και την αποκεντρωµένη διοίκηση ενσωµάτωση οδηγίας 2009/50/ΦΕΚ¨ 

8. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ143/Α/2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»  . 

9. Την ΚΥΑ Π1/2380/18.12.2012(ΦΕΚ 3400/Β΄/20.12.2012) περί λειτουργίας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) 
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10. Την αρίθµ.57654/22-05-2017 απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης “Ρύθµιση ειδικότερων 

θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης” 

11. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014/26-3-2014, περί “Απλούστευσης ∆ιαδικασιών Προµηθειών ∆ηµοσίου” 

12. Την αρίθµ.οικ.461114(9980)/18-11-2014 (ΦΕΚ 3129/Β/2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας “Μεταβίβαση συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 

εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ” στους 

Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραµµατέα και στους Προϊσταµένους Γενικών ∆ιευθύνσεων, 

Τµηµάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

13. Την αριθµ οικ.30140(386)/27-01-2017 (ΦΕΚ 335/Β/2017) Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων της Γενικής 

∆ιεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους 

Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραµµατέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και 

παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραµµατέα, στον Προϊστάµενο της 

Γενικής ∆ιεύθυνσης, καθώς και στους Προϊσταµένους των ∆ιευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων και 

Τµηµάτων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας. 

14. Την αριθµ.οικ.30110(385)/27-01-2017 (ΦΕΚ 390/Β/2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας ¨Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων των οργανικών µονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραµµατέα, καθώς και παροχή 

εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραµµατέα, στους Προϊσταµένους των 

Γενικών ∆ιευθύνσεων, των  ∆ιευθύνσεων/Αυτοτελών Τµηµάτων και Αυτοτελών Γραφείων της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει . 

15. Την αρίθµ.252/23/05-12-2016 (Α∆Α:ΨΒΨΝ7ΛΛ-2ΛΝ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της 

Π.Κ.Μ. περί έγκρισης προγράµµατος εκτελεστέων προµηθειών της Π.Κ.Μ. έτους 2017, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

16. Το αρίθµ.35369(68)/02-06-17 έγγραφο της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πιερίας, µε το οποίο 

µας διαβιβάστηκε σχετική τεχνική έκθεση.  

17. Το γεγονός ότι µε την αρίθµ.οικ.313074(2464)/26-07-2017 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας 

συγκροτήθηκε οµάδα εργασίας, η οποία θα προβεί στη σύνταξη συνολικής τεχνικής έκθεσης που θα 

αφορά στη συντήρηση του συνόλου των Η/Μ εγκαταστάσεων της Π.Ε. Πιερίας σε ετήσια βάση και ως εκ 

τούτου το τµήµα της ανωτέρω τεχνικής έκθεσης που αφορά στην ετήσια συντήρηση δεν θα 

συµπεριληφθεί στην παρούσα διαδικασία. 

18. Το αρίθµ. 216244(1694)/04-09-2017 (Α∆ΑΜ: 17REQ001893924) Πρωτογενές αίτηµα του Τµήµατος 

Προµηθειών της Υποδιεύθυνσης Οικονοµικού-Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Πιερίας.  

19. Την αρίθµ.1996/2017 (Πρακτικό 36ο/17-10-2017) (Α∆Α:7Ν4Β7ΛΛ-0ΓΟ) απόφαση της Ο.Ε. της Π.Κ.Μ. 

περί “Έγκρισης δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισµού Π.Ε. Πιερίας έτους 

2017 για την προµήθεια υλικών και την εργασία αναβάθµισης ηλεκτρολογικών πινάκων, µε την 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (κατόπιν πρόσκλησης)”. 

20. Την αρίθµ.454444(3467)/30-10-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (α/α 3241) (Α∆Α:6Ο9Σ7ΛΛ-

ΝΣΜ & Α∆ΑΜ:17REQ002177181) ποσού 12.400,00€  για την προµήθεια υλικών για την αναβάθµιση 
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των ηλεκτρολογικών πινάκων του ∆ιοικητηρίου της Π.Ε. Πιερίας, µε α/α 3103 στο Βιβλίο Εγκρίσεων 

και Εντολών Πληρωµής της Υπηρεσίας µας, σε βάρος του Ε.Φ. 721 ΚΑΕ 1311.01  

21. Την αρίθµ.454440(3466)/30-10-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (α/α 3242) (Α∆Α:72Θ17ΛΛ-

ΧΦΛ & Α∆ΑΜ:17REQ002177181) ποσού 7.440,00€  για την εργασία αναβάθµισης των 

ηλεκτρολογικών πινάκων του ∆ιοικητηρίου της Π.Ε. Πιερίας, µε α/α 3095 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 

Εντολών Πληρωµής της Υπηρεσίας µας, σε βάρος του Ε.Φ. 721 ΚΑΕ 0851.01. 

 

Ανακοινώνει    

ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, µετά από συλλογή και αξιολόγηση 

οικονοµικών προσφορών και µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάση τιµής για την προµήθεια ηλεκτρολογικών υλικών και την εργασία 

αναβάθµισης των ηλεκτρολογικών πινάκων του ∆ιοικητηρίου της Π.Ε.Πιερίας  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της παρούσας διαδικασίας δίδεται στο 

κεφάλαιο 1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισµό της Π.Ε. Πιερίας, οικονοµικού έτους 2017 και 

συγκεκριµένα: 

Α) για την προµήθεια ηλεκτρολογικών υλικών που θα απαιτηθούν για την ετήσια συντήρηση και την 

αναβάθµιση των ηλεκτρολογικών πινάκων του ∆ιοικητηρίου, ποσό  12.400,00€ συµπεριλαµβανοµένου 

ΦΠΑ και φόρου ανακύκλωσης από τον  Φορέα 721 και τον ΚΑΕ 1311.01  και  

Β) για την εργασία που θα απαιτηθεί για τη αναβάθµιση των ηλεκτρολογικών πινάκων του ∆ιοικητηρίου, 

ποσό 7.440,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ  από τον Φορέα 721 και τον ΚΑΕ 0851.01 

 Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 19.840,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24% 

(προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 16.000,00€ και ΦΠΑ 24%: 3.840,00 €) 

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η παρούσα πρόσκληση αφορά  στην προµήθεια ηλεκτρολογικών υλικών και στην εργασία αναβάθµισης 

των ηλεκτρολογικών πινάκων του ∆ιοικητηρίου της Π.Ε. Πιερίας, σύµφωνα µε την αρίθµ.35369(68)/02-06-

2017 τεχνική έκθεση της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πιερίας.  

Σύµφωνα µε την ανωτέρω Τεχνική Έκθεση για την εύρυθµη λειτουργία των ηλεκτρολογικών πινάκων και 

συνεπώς ολόκληρης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του κτιρίου, σύµφωνα µε το πρότυπο Κανονισµό 

Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) και Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, στο ισόγειο στον 1ο όροφο, 

στον 2ο όροφο και στον 3ο όροφο θα πρέπει: 

Α)  να αντικατασταθούν οι γραµµές παροχής, του κεντρικού πίνακα του κάθε ορόφου, από 5Χ16 mm2  σε 

ΝΥΥ 5Χ25 mm2  

Β) να αντικατασταθούν οι διακόπτες φορτίων του κεντρικού πίνακα του κάθε ορόφου, από 3Χ63 Α σε 

3Χ100 Α 

Γ) να αντικατασταθούν οι βιδωτές ασφάλειες του κεντρικού πίνακα κάθε ορόφου, από 3Χ63 Α σε 3Χ80 Α. 

∆)  να αντικατασταθούν οι γραµµές παροχής του υποπίνακα του κάθε ορόφου προς τον κεντρικό πίνακα 

του κάθε ορόφου από ΝΥΥ 5Χ10 mm2 σε ΝΥΥ 5Χ16 mm2  σε µεταλλική σχάρα 100X50  

Ε) να αντικατασταθούν οι διακόπτες φορτίων του υποπίνακα του κάθε ορόφου, από 3Χ40  Α σε 3Χ63 Α 

ΣΤ)  να αντικατασταθούν οι βιδωτές ασφάλειες του υποπίνακα του κάθε ορόφου, από 3Χ25 Α σε 3Χ50 Α. 
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Επιπλέον όλων των παραπάνω θα πρέπει σε  όλους τους ορόφους του κτιρίου (ισόγειο και πέντε ορόφους) 

να εγκατασταθούν στους έξι κεντρικούς πίνακες και στους έξι υποπίνακες ρελέ διαρροής (διακόπτες 

αντιηλεκτροπληξιακούς) 3Χ63 Α σύνολο 12 τεµαχίων.  

Ως εκ τούτου η παρούσα πρόσκληση αφορά στην: 

Α. Προµήθεια των κάτωθι υλικών που θα τοποθετηθούν για τις παραπάνω αλλαγές µαζί µε τα υλικά που 

χρειάζονται για την συντήρηση ενός χρόνου:  

 

ΛΙΣΤΑ ΥΛΙΚΩΝ 
α/α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Καλώδιο UPT Cat5e 610 m 
2 Λάµπα Φθ. L 18W/10-765 400 ΤΕΜ 
3 Λάµπα Φθ. L 36W/10-765 50 ΤΕΜ 
4 Λάµπα Φθ. L 58W/10-765 25 ΤΕΜ 
5 Στάρτερ 4-22 151 200 ΤΕΜ 
6 Στάρτερ 4-65 111 50 ΤΕΜ 
7 LED A60 ECONOMY E27 15W 4000K 1250LM για γλόµπο 20 ΤΕΜ 
8 Πρίζα Τ/Φ ΜΙΝΙ CAT 5 ΑΘΩΡ.ΕΠ.Ι 20 ΤΕΜ 
9 Πρίζα ΤΗΛ. 2Χ6P4C ∆ιπλή BLIS 20 ΤΕΜ 

10 Πολύπριζο Πενταπλό & Καλώδιο & ∆ιακόπτης 20 ΤΕΜ 
11 ΜΠΑΛΑΣΤ 36 W Λαµπτήρων φθορισµού 20 ΤΕΜ 
12 ΜΕΤ/ΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣΤ 58 W  10 ΤΕΜ 
13 ΚΛΙΠΣ ΤΗΛ. 8P8C ΣΥΝ∆ΕΣ –RJ45 100 ΤΕΜ 
14 ΚΛΙΠΣ ΠΛΑΣΤ.2C 100 ΤΕΜ 
15 ΦΥΣΙΓΓΙΟ Ε18 ΝΕΟΖΕΤ 25Α 20 ΤΕΜ 
16 ΦΥΣΙΓΓΙΟ Ε18 ΝΕΟΖΕΤ 35Α 20 ΤΕΜ 
17 ΦΥΣΙΓΓΙΟ Ε18 ΝΕΟΖΕΤ 50Α 20 ΤΕΜ 
18 ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΝΕΟΖΕΤ 80Α 10 ΤΕΜ 
19 ΦΥΣΙΓΓΙΟ Ε18 ΝΕΟΖΕΤ 63Α 20 ΤΕΜ 
20 ΦΥΣΙΓΓΙΟ T.T. 25Α 20 ΤΕΜ 
21 ΦΥΣΙΓΓΙΟ . E33 T.T 35Α 20 ΤΕΜ 
22 ΦΥΣΙΓΓΙΟ . E33 T.T 63Α 20 ΤΕΜ 
23 ΚΑΝΑΛΙ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ 2m ΚΑΜΠΥΛΩΤΟ 75Χ18 ΓΚΡΙ 10m 
24 ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 25Χ25 ΛΕΥΚΟ 20 m 
25 ΝΤΟΥΙ ΦΘΟΡΙΟΥ  ΑΣΦΑΛ.ΚΟΥΜΠΩΤΟ Ν20 200 ΤΕΜ 
26 Τηλεφωνικό καλώδιο µαύρο για συσκευή τηλεφώνου GT 

TC16 4C 
100 m 

27 ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΝΥΥ 5Χ25 210 m 
28 ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ  DILOS1 3p 100A 6 ΤΕΜ 
29 ΒΑΣΗ ΑΣΦ. 100Α ΝEOZED ΜΕ ΚΑΛΥΜΑ(για 80Α 

φυσίγγιο) 
3Χ21= 63,00 ΤΕΜ 

30 ΠΩΜΑ ΝΕΟΖΕΤ 100 Α (FREDER) (για 80Α φυσίγγιο) 3Χ21= 63,00 ΤΕΜ 
31 ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΝΕΟΖΕΤ   80Α 3Χ21= 63,00 ΤΕΜ 
32 ΡΕΛΕ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ 4p 80A 30mA AC 6 ΤΕΜ 
33 ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ   DILOS1 3p 80A 6 ΤΕΜ 
34 ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΝΕΟΖΕD 3p 63 A (για 63Α φυσίγγιο) 21 ΤΕΜ 
35 ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ε18 ΝΕΟΖΕD  63Α 3Χ21= 63,00 ΤΕΜ 
36 ΦΥΣΙΓΓΙΟ Ε18 ΝΕΟΖΕD  63Α 3Χ21= 63,00 ΤΕΜ 
37 ΡΕΛΕ ∆ΙΑΦΥΓΗΣ 4p 63A 30mA AC 6 ΤΕΜ 
38 ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΝΕΟΖΕD 3p 63 A (για 50 Α φυσίγγιο) 3Χ21= 63,00 ΤΕΜ 
39 ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ε18 ΝΕΟΖΕD  63 A (για 50 Α 

φυσίγγιο) 
3Χ21= 63,00 ΤΕΜ 

40 ΦΥΣΙΓΓΙΟ Ε18 ΝΕΟΖΕΤ  50Α 3Χ21= 63,00 ΤΕΜ 
41 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΧΑΡΑ 55Χ100Χ0,8 CRELI ΜΕ ΥΛΙΚΑ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 
150 m 

42 ΝΤΟΥΙ Ε27 20 ΤΕΜ 
43 ΛΑΜΠΕΣ LED 16 W ή 15 W 20 ΤΕΜ 
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Β. Εργασίες για τη αναβάθµιση των ηλεκτρολογικών πινάκων του ∆ιοικητηρίου, όπως αυτές 

περιγράφονται παραπάνω. 

 

2.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Όλα τα προϊόντα, θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένα και να πληρούν τις προδιαγραφές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. Ο υποψήφιος ανάδοχος - εγκαταστάτης πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό συστήµατος διαχείρισης 

από διαπιστευµένο οργανισµό, συστήµατος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001, καθώς και OHSAS 

18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008 υγείας και ασφάλειας σε κατασκευή και συντήρηση Έργων και 

Εγκαταστάσεων Η/Μ εργασιών, καθώς και : 

α) ή ηλεκτρολογικό πτυχίο εργοληπτών τουλάχιστον Α 1 τάξης για ηλεκτροµηχανολογικά 

β) ή άδεια ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη 2ης οµάδας 1ης ειδικότητας 

γ) ή βεβαίωση εγγραφής στα Νοµαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία ηλεκτρολογικών 

 

3.ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν: 

α) Τα Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά και αλλοδαπά), 

β) Ενώσεις επαγγελµατιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

γ) Συνεταιρισµοί, 

δ) Κοινοπραξίες, 

 που δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσας, έχουν συσταθεί και λειτουργούν   

νόµιµα, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

Για τις ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα οριζόµενα στις 

διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4412/2016. 

Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν περιβληθεί συγκεκριµένη νοµική µορφή για την 

υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συµµετοχής. H αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα να 

υποχρεώσει την επιλεγείσα ένωση να περιβληθεί συγκεκριµένης νοµικής µορφής, εάν της ανατεθεί η 

σύµβαση, στο µέτρο που η περιβολή αυτής της νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση 

της σύµβασης. Τα µέλη της ένωσης ευθύνονται έκαστος έναντι της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, 

αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας. 

 

 

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι συµµετέχοντες οικονοµικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν την προσφορά τους σε φάκελο, ο οποίος 

πρέπει να είναι σφραγισµένος και να περιλαµβάνει τα κάτωθι: 

Α) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι µέχρι την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: 

1) ∆εν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη απόφαση, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί για κάποιο από τα παραπτώµατα (όπως, συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, 

απάτη, τροµοκρατικά εγκλήµατα, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παιδική 

εργασία), που αναφέρονται στο άρθρο 73 παράγραφος 1 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016). Σε όλες 

τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι µέλη του  διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό, κάθε άτοµο υποχρεούται να συµπληρώσει και να υπογράψει ξεχωριστή υπεύθυνη 

ΑΔΑ: ΨΥ6Κ7ΛΛ-168



 6 

δήλωση, σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονοµικό φορέα και 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016, συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων περί 

προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 

τους διαχειριστές, και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου  

αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

2) Ότι δεν τελούν σε πτώχευση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή πτωχευτικού 

συµβιβασµού.( Άρθρο 73 παράγραφος 4 περ.β) του ανωτέρω νόµου. 

3) Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο και εξακολουθούν να είναι εγγεγραµµένοι µέχρι τη λήξη της 

προθεσµίας κατάθεσης της προσφοράς.( Άρθρο 75 παράγραφος 2 του ανωτέρω νόµου). 

4) Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ( κύριας 

και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.( Άρθρο 73 παράγραφος 2 του ανωτέρω 

νόµου)  

5) Ότι έλαβαν γνώση των όρων της εν λόγω πρόσκλησης και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα 

6) Θα προσκοµίσουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και έγγραφα, όταν τους ζητηθούν, προκειµένου να 

αποδείξουν την ακρίβεια των δηλωθέντων. 

Στις περιπτώσεις που ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση θα 

πρέπει να συνοδεύεται από τα νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης της 

εταιρίας, όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, κλπ., 

ανάλογα µε τη νοµική µορφή του υποψηφίου οικονοµικού φορέα. 

 

Β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

1) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι: 

Όλα τα προϊόντα, είναι πιστοποιηµένα και  πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2) Αντίγραφο πιστοποιητικού συστήµατος διαχείρισης από διαπιστευµένο οργανισµό, συστήµατος 

διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 καθώς και OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008 υγείας και ασφάλειας 

σε κατασκευή και συντήρηση Έργων και Εγκαταστάσεων Η/Μ εργασιών που να αφορούν τον υποψήφιο 

Ανάδοχο. 

3) Ο υποψήφιος ανάδοχος συντηρητής απαιτείται να υποβάλει: 

- ή αντίγραφο ηλεκτρολογικού πτυχίου εργοληπτών τουλάχιστον Α 1 τάξης για ηλεκτροµηχανολογικά 

- ή αντίγραφο άδειας ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη 2ης οµάδας 1ης ειδικότητας 

- ή αντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής στα Νοµαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία ηλεκτρολογικών 

 

 

Γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, η οποία συντάσσεται σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  (ΠΙΝΑΚΑΣ Ι & ΙΙ) της παρούσας και υπογράφεται από τον προσφέροντα. 

Η οικονοµική προσφορά των συµµετεχόντων θα αφορά το σύνολο των ειδών και των εργασιών των 

Πινάκων  Ι & ΙΙ του Παραρτήµατος Ι-Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς και δεν υπάρχει η δυνατότητα, 

για υποβολή προσφοράς µόνο των ειδών του Πίνακα Ι ή των εργασιών του Πίνακα ΙΙ. Επίσης δεν υπάρχει 
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η δυνατότητα, για υποβολή προσφοράς µέρους µόνο των ζητούµενων ειδών και εργασιών των Πινάκων Ι 

& ΙΙ. 

Η προσφερόµενη συνολική τιµή, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την 

συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη σύµφωνα µε τα ανωτέρω.  

Σε περίπτωση προσφορών µε το ίδιο οικονοµικό τίµηµα θα γίνει διαπραγµάτευση µε τους υποψηφίους 

και αν και πάλι δεν προκύψει µειοδότης θα γίνει κλήρωση. 

Οι νόµιµες κρατήσεις υπέρ τρίτων θα βαρύνουν τον Προµηθευτή - Ανάδοχο και θα γίνονται  σύµφωνα µε 

τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν κάθε φορά το ∆ηµόσιο Λογιστικό . 

Φόροι, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη µη ρητά 

καθοριζόµενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει να συνυπολογισθούν στην 

προσφορά του. 

 

5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Το σύνολο της ανάθεσης της παρούσας διαδικασίας (προµήθεια υλικών και εργασίες) θα πρέπει να 

πραγµατοποιηθεί µέχρι το τέλος του 2017. 

Η αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής της αναθέτουσας αρχής θα προβεί στην παραλαβή των ειδών της 

παρούσης και θα βεβαιώσει την πραγµατοποίηση των παρεχόµενων υπηρεσιών της παρούσης που 

απαιτούνται για την αναβάθµιση των ηλεκτρολογικών πινάκων του ∆ιοικητηρίου,  εκδίδοντας τα σχετικά 

πρωτόκολλα παραλαβής & βεβαιώσεις παροχής εργασιών αντίστοιχα. 

 

 

6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι που θα αναλάβουν την προµήθεια των ειδών και τις εργασίες της παρούσης 

υποχρεούνται να τα εκπληρώσουν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα και µε τους όρους και 

συµφωνίες της συναφθείσας σύµβασης/σεων. 

Συγκεκριµένα ο ανάδοχος που θα αναλάβει την αναβάθµιση των ηλεκτρολογικών πινάκων του 

∆ιοικητηρίου της παρούσης υποχρεούται: 

Να φροντίζει για την τήρηση της τάξεως και της καθαριότητας στους χώρους όπου θα εκτελεστούν οι 

σχετικές εργασίες. 

Να φροντίζει για την ασφάλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού, το οποίο υποχρεούται να έχει 

ασφαλισµένο.  

Η Π.Ε. Πιερίας απαλλάσσεται πλήρως από κάθε ποινική και αστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα που 

µπορεί να συµβεί κατά τη διάρκεια εκτελέσεως των πάσης φύσεως εργασιών της παρούσας, τόσο στο 

προσωπικό του αναδόχου, όσο και σε τρίτα πρόσωπα ή αντικείµενα. Κάθε ευθύνη τέτοιου είδους βαρύνει 

αποκλειστικά και µόνο τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αποκαθιστά µε δαπάνες του κάθε ζηµία, 

φθορά ή βλάβη που θα συµβεί.  

Οποιαδήποτε φθορά ή ζηµία που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου, σε οποιαδήποτε 

υπάρχουσα κατασκευή, βαρύνει τον ανάδοχο, που είναι υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει και να 

επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν ζηµία ή φθορά στην προηγούµενή τους κατάσταση. 
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7. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους µέχρι τις 10/11/2017 ηµέρα Παρασκευή και 

ώρα 9.00 π.µ 

Οι σφραγισµένοι φάκελοι που θα περιέχουν όλα όσα αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 4.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ υποβάλλονται : 

α) είτε ταχυδροµικά προς την Υποδιεύθυνση Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων, Τµήµα Προµηθειών της 

Π.Ε. Πιερίας, 28ης Οκτωβρίου 40 - ΤΚ 60132 ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

β) είτε µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Υποδιεύθυνση Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων της 

Π.Ε. Πιερίας 

Προσφορές που θα υποβληθούν µετά τη ανωτέρω ηµέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσµες και δεν 

παραλαµβάνονται. 

Οι υποβληθείσες προσφορές θα ανοιχτούν στο γραφείο του Τµήµατος Προµηθειών της Υποδ/νσης 

Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Πιερίας την Παρασκευή 10/11/2017 και ώρα 9.30 π.µ. 

 

Σε κάθε περίπτωση, στο εξωτερικό µέρος του φακέλου θα αναγράφονται τα ακόλουθα: 

Προς: 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Γενική ∆/νση Εσωτερικής Οργάνωσης & Λειτουργίας 

∆/νση Οικονοµικού Π.Κ.Μ. 

Υποδιεύθυνση Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων  

Τµήµα Προµηθειών 

Ταχ. ∆ιεύθυνσή: 28ης Οκτωβρίου 40, Τ.Κ. 601 32 Κατερίνη 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Συµµετοχή στη διαδικασία ανάθεσης για την προµήθεια ηλεκτρολογικών υλικών και την εργασία αναβάθµισης 

των ηλεκτρολογικών πινάκων του ∆ιοικητηρίου της Π.Ε. Πιερίας 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα:  

- Για το προς ανάθεση έργο: στα τηλ. 2351354144- 146-191 της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων    

Π.Ε.Πιερίας  

- Για θέµατα υποβολής των προσφορών κλπ: στο τηλ. 2351351246-245-238, Τµήµα Προµηθειών 

Υποδιεύθυνσης Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε.Πιερίας    

 

Η παρούσα πρόσκληση είναι αναρτηµένη στη ∆ιαύγεια, και στο δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής  

http://pieria.pkm.gov.gr.  

 

                                                                                                         Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
                                                                                                 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ                   

 
 
 

                                                                                                  ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

 

Ο/Η…………………………………………….καταθέτει την οικονοµική προσφορά του/της 

αποδεχόµενος/η πλήρως τους όρους που περιγράφονται στην µε αρ. πρωτ. ………….…………..και µε 

αρ. Α∆Α ………………..………..πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια 

ηλεκτρολογικών υλικών και την εργασία αναβάθµισης των ηλεκτρολογικών πινάκων του ∆ιοικητηρίου 

της Π.Ε. Πιερίας 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι  

α/α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Τιµή ανά 
µονάδα 

µέτρησης 
(χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολική τιµή 
είδους 

( χωρίς ΦΠΑ) 

1 Καλώδιο UPT Cat5e 610 m   

2 Λάµπα Φθ. L 18W/10-765 400 ΤΕΜ   

3 Λάµπα Φθ. L 36W/10-765 50 ΤΕΜ   

4 Λάµπα Φθ. L 58W/10-765 25 ΤΕΜ   

5 Στάρτερ 4-22 151 200 ΤΕΜ   

6 Στάρτερ 4-65 111 50 ΤΕΜ   

7 LED A60 ECONOMY E27 15W 4000K 1250LM για 
γλόµπο 20 ΤΕΜ   

8 Πρίζα Τ/Φ ΜΙΝΙ CAT 5 ΑΘΩΡ.ΕΠ.Ι 20 ΤΕΜ   

9 Πρίζα ΤΗΛ. 2Χ6P4C ∆ιπλή BLIS 20 ΤΕΜ   

10 Πολύπριζο Πενταπλό & Καλώδιο & ∆ιακόπτης 20 ΤΕΜ   

11 ΜΠΑΛΑΣΤ 36 W Λαµπτήρων φθορισµού 20 ΤΕΜ   

12 ΜΕΤ/ΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣΤ 58 W 10 ΤΕΜ   

13 ΚΛΙΠΣ ΤΗΛ. 8P8C ΣΥΝ∆ΕΣ –RJ45 100 ΤΕΜ   

14 ΚΛΙΠΣ ΠΛΑΣΤ.2C 100 ΤΕΜ   

15 ΦΥΣΙΓΓΙΟ Ε18 ΝΕΟΖΕΤ 25Α 20 ΤΕΜ   

16 ΦΥΣΙΓΓΙΟ Ε18 ΝΕΟΖΕΤ 35Α 20 ΤΕΜ   

17 ΦΥΣΙΓΓΙΟ Ε18 ΝΕΟΖΕΤ 50Α 20 ΤΕΜ   

18 ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΝΕΟΖΕΤ 80Α 10 ΤΕΜ   

19 ΦΥΣΙΓΓΙΟ Ε18 ΝΕΟΖΕΤ 63Α 20 ΤΕΜ   

20 ΦΥΣΙΓΓΙΟ T.T. 25Α 20 ΤΕΜ   

21 ΦΥΣΙΓΓΙΟ . E33 T.T 35Α 20 ΤΕΜ   

22 ΦΥΣΙΓΓΙΟ . E33 T.T 63Α 20 ΤΕΜ   

23 ΚΑΝΑΛΙ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ 2m ΚΑΜΠΥΛΩΤΟ 75Χ18 ΓΚΡΙ 10m   

24 ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 25Χ25 ΛΕΥΚΟ 20 m   

25 ΝΤΟΥΙ ΦΘΟΡΙΟΥ  ΑΣΦΑΛ.ΚΟΥΜΠΩΤΟ Ν20 200 ΤΕΜ   
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α/α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Τιµή ανά 
µονάδα 

µέτρησης 
(χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολική τιµή 
είδους 

( χωρίς ΦΠΑ) 

26 Τηλεφωνικό καλώδιο µαύρο για συσκευή 
τηλεφώνου GT TC16 4C 100 m   

27 ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΝΥΥ 5Χ25 210 m   

28 ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ  DILOS1 3p 100A 6 ΤΕΜ   

29 ΒΑΣΗ ΑΣΦ. 100Α ΝEOZED ΜΕ ΚΑΛΥΜΑ(για 80Α 
φυσίγγιο) 

3Χ21= 
63,00 ΤΕΜ   

30 ΠΩΜΑ ΝΕΟΖΕΤ 100 Α (FREDER) (για 80Α 
φυσίγγιο) 

3Χ21= 
63,00 ΤΕΜ   

31 ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΝΕΟΖΕΤ   80Α 3Χ21= 
63,00 ΤΕΜ   

32 ΡΕΛΕ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ 4p 80A 30mA AC 6 ΤΕΜ   

33 ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ   DILOS1 3p 80A 6 ΤΕΜ   

34 ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΝΕΟΖΕD 3p 63 A (για 63Α 
φυσίγγιο) 21 ΤΕΜ   

35 ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ε18 ΝΕΟΖΕD  63Α 3Χ21= 
63,00 ΤΕΜ   

36 ΦΥΣΙΓΓΙΟ Ε18 ΝΕΟΖΕD  63Α 3Χ21= 
63,00 ΤΕΜ   

37 ΡΕΛΕ ∆ΙΑΦΥΓΗΣ 4p 63A 30mA AC 6 ΤΕΜ   

38 ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΝΕΟΖΕD 3p 63 A (για 50 Α 
φυσίγγιο) 

3Χ21= 
63,00 ΤΕΜ   

39 ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ε18 ΝΕΟΖΕD  63 A (για 50 Α 
φυσίγγιο) 

3Χ21= 
63,00 ΤΕΜ   

40 ΦΥΣΙΓΓΙΟ Ε18 ΝΕΟΖΕΤ  50Α 3Χ21= 
63,00 ΤΕΜ   

41 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΧΑΡΑ 55Χ100Χ0,8 CRELI ΜΕ 
ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 150 m   

42 ΝΤΟΥΙ Ε27 20 ΤΕΜ   

43 ΛΑΜΠΕΣ LED 16 W ή 15 W 20 ΤΕΜ   

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (χωρίς ΦΠΑ) : ………………………………….. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) : ……………………………………… 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙ∆Α 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι Ι  

 
ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΤΙΜΗ 
(ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

(ΜΕ ΦΠΑ) 

Εργασίες για τη αναβάθµιση των ηλεκτρολογικών πινάκων του ∆ιοικητηρίου: 

Α)  αντικατάσταση των γραµµών παροχής, του κεντρικού πίνακα του κάθε ορόφου, από 

5Χ16 mm2  σε ΝΥΥ 5Χ25 mm2  

Β)  αντικατάσταση των διακοπτών φορτίων του κεντρικού πίνακα του κάθε ορόφου, από 

3Χ63 Α σε 3Χ100 Α 

Γ)  αντικατάσταση των βιδωτών ασφαλειών του κεντρικού πίνακα κάθε ορόφου, από 

3Χ63 Α σε 3Χ80 Α. 

∆)  αντικατάσταση των γραµµών παροχής του υποπίνακα του κάθε ορόφου προς τον 

κεντρικό πίνακα του κάθε ορόφου από ΝΥΥ 5Χ10 mm2 σε ΝΥΥ 5Χ16 mm2  σε 

µεταλλική σχάρα 100X50  

Ε)  αντικατάσταση των διακοπτών φορτίων του υποπίνακα του κάθε ορόφου, από 3Χ40  

Α σε 3Χ63 Α 

ΣΤ) αντικατάσταση των βιδωτών ασφαλειών του υποπίνακα του κάθε ορόφου, από 

3Χ25 Α σε 3Χ50 Α. 

Επιπλέον σε  όλους τους ορόφους του κτιρίου (ισόγειο και πέντε ορόφους) εγκατάσταση 

στους έξι κεντρικούς πίνακες και στους έξι υποπίνακες ρελέ διαρροής (διακόπτες 

αντιηλεκτροπληξιακούς) 3Χ63 Α σύνολο 12 τεµαχίων.  

 

 

  

 

 

∆ιευκρινιστική σηµείωση: Η προσφορά θα αφορά το σύνολο των υπηρεσιών της στήλης  ¨ΕΙ∆ΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ¨ 

 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙ∆Α 
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