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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
 

Ο Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας «ΑΝ∆ΡΟΜΑΝΑ» 

του ∆ήµου ∆εσκάτης πρόκειται να προβεί στην προµήθεια και τοποθέτηση 

ηλεκτρολογικού υλικού στο δηµοτικό κτίριο που του παραχωρήθηκε από τον ∆ήµο 

∆εσκάτης µε την υπ΄αριθµ. 191/2012 απόφαση ∆ηµ. Συµβουλίου  για χρήση 

∆ηµοτικού  Ωδείου, εξαιτίας των αυξηµένων αναγκών σε ηλεκτρικό ρεύµα λόγω 

της χρήσης κλιµατιστικών για τη θέρµανση των χώρων, µε σκοπό τη µείωση των 

δαπανών θέρµανσης. 

Επίσης απαιτείται αντικατάσταση των φθαρµένων αναλώσιµων και τοποθέτηση 

νέων ηλεκτρολογικών διατάξεων για την εναρµόνιση των παλαιών εγκαταστάσεων 

του κτιρίου µε τους νέους κανονισµούς εσωτερικών εγκαταστάσεων. 

Για το σκοπό απαιτείται η προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού(λαµπτήρες, καλώδια, 

ρευµατοδότες, ρελέ, γειώσεις κλπ). 

Για το σκοπό αυτό πρόκειται να γίνει αλλαγή των ηλεκτρικών πινάκων καθώς και 

των ηλεκτρικών παροχών. Ειδικότερα, πρόκειται να γίνει προµήθεια των 

παρακάτω υλικών: 

� Ηλεκτρικός Πίνακας τριφασικός, χωνευτός, διαστάσεων 54Χ42 cm, τεσσάρων 

σειρών, που θα περιλαµβάνει τα παρακάτω: 

1. Ασφάλειες αυτόµατες Β10Α:7 τεµ. 

2. Ασφάλειες αυτόµατες Β16Α:12 τεµ. 

3. Ασφάλειες αυτόµατες Β20Α:1 τεµ. 

4. Ασφάλειες αυτόµατες Β40Α:3 τεµ. 

 



5. Γέφυρα σύνδεσης καλωδίων 

6. Λαµπάκια ένδειξης λειτουργίας 

7. Ασφάλεια αυτόµατη Β45Α 

8. ∆ιακόπτη αυτόµατο 3Χ63Α 

9. Ρελέ διαφυγής έντασης 63Α 

� Ηλεκτρικός Πίνακας τριφασικός, εξωτερικός, διαστάσεων 57Χ27 cm, τριών  

σειρών, που θα περιλαµβάνει τα παρακάτω: 

1. Ασφάλειες αυτόµατες Β10Α:4 τεµ. 

2. Ασφάλειες αυτόµατες Β16Α:2 τεµ. 

3. Ασφάλειες αυτόµατες Β20Α:2 τεµ. 

4. Ασφάλειες αυτόµατες Β40Α:3 τεµ. 

5. Γέφυρα σύνδεσης καλωδίων 

6. Λαµπάκια ένδειξης λειτουργίας 

7. Ασφάλεια αυτόµατη Β40Α 

8. ∆ιακόπτη αυτόµατο 3Χ45Α 

9. Ρελέ διαφυγής έντασης 40Α 

� Ηλεκτρικός Πίνακας τριφασικός, εξωτερικός, διαστάσεων 37Χ27 cm, δύο 

σειρών, που θα περιλαµβάνει τα παρακάτω: 

1. Ασφάλειες αυτόµατες Β16Α:2 τεµ. 

2. Ασφάλειες αυτόµατες Β20Α:2 τεµ. 

3.Ασφάλειες αυτόµατες Β25Α:4 τεµ. 

4.Γέφυρα σύνδεσης καλωδίων 

5.Λαµπάκια ένδειξης λειτουργίας 

6.Ασφάλεια αυτόµατη Β40Α 

7.∆ιακόπτη αυτόµατο 3Χ45Α 

8.Ρελέ διαφυγής έντασης 40Α 

 

� Ρευµατοδότες τύπου σούκο 40 τεµ. 

� Σκαφάκια φθορίου 2Χ36 κοµπλέ 20 τεµ. 

� Γραµµή παροχής ∆ΕΗ 5Χ16+ 1,5mm2 + ΚΑΝΑΛΙ:20 Μ 

� Γραµµή παροχής Ηλ.Πίνακα 5Χ16mm2 +ΚΑΝΑΛΙ: 45Μ 

� Τρίγωνο γείωσης πλήρες 

� Γραµµές πριζών κλιµατιστικών-αλλαγές κυκλωµάτων-µε κανάλια όδευσης 

καλωδίων 420µ. και µικροϋλικά στερέωσης 

 

Ενδεικτική τιµή όλων των προαναφερόµενων υλικών:5.200,00€+1.248,00€                

( ΦΠΑ 24%) =6.448,00€ 



Εργασία τοποθέτησης και έλεγχος των ηλεκτρολογικών διατάξεων (υφιστάµενων 

και νέων) του κτιρίου:2.500,00 € +600,00€ ( ΦΠΑ 24%) =3.100,00€ 

 

Η προµήθεια και η παροχή υπηρεσίας θα πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία της 

ανάθεσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 2, 118 και 120 του Ν. 

4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016). 

Προς απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από διαδικασίες 

σύναψης δηµοσίων συµβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 

παρακαλούµε, και για αυτόν µόνο που θα αναδειχθεί ανάδοχος, θα πρέπει να 

µας προσκοµίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις 

περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών 

(Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

β. Φορολογική ενηµερότητα για κάθε νόµιµη χρήση εκτός είσπραξης χρηµάτων. 

γ. Ασφαλιστική ενηµερότητα για κάθε νόµιµη χρήση εκτός είσπραξης χρηµάτων.                                        

(άρθρο 80 παρ.4 του Ν.4412/2016) 

δ. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο. 

  (άρθρο 75 παρ. 2 του Ν.4412/2016) 

ε. Αποδεικτικά στοιχεία τεχνικής ικανότητας. (άρθρο 80 παρ. 5 του Ν.4412/2016) 

στ. Εφόσον πρόκειται για  νοµικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης 

του νοµικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016). 

Οι προσφορές θα κατατίθενται στα γραφεία του ΝΠ∆∆ στο ∆ηµοτικό κατάστηµα 

∆εσκάτης έως την Τρίτη 27/06/2017 και ώρα 14:00 µ.µ.. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε το Γραφείο του ΝΠ∆∆, τηλ. 

24623 51122 στις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

        
                                               Η Πρόεδρος 

                                    
 
                                                                          Στάθη Σοφία  


