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ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.448,00€ (Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 
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Προς: Τμήμα Προμηθειών υλικών 
& εξοπλισμού υπηρεσιών 

 
Επιθεώρηση – συντήρηση & επισκευή υποσταθμών 
μέσης τάσης Δημοτικών Κτιρίων 

 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 Η παρούσα μελέτη, αφορά στην επιθεώρηση, συντήρηση και επισκευή των υποσταθμών 
μέσης τάσης της ΔΕΗ (ΔΕΔΔΗΕ), που βρίσκονται εγκατεστημένοι στα Δημοτικά κτίρια – γήπεδα του 
Δήμου Νικαίας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, για χρονικό διάστημα ενός έτους. 

Ο Δήμος προχωρά στην ανάθεση της ετήσιας επιθεώρησης, συντήρησης και επισκευή σε 
εξωτερικό συνεργάτη, λόγω της έλλειψης του απαιτούμενου ανθρωπίνου δυναμικού και υλικοτεχνικής 
υποδομής. 

Πιο αναλυτικά οι χώροι στους οποίους βρίσκονται τοποθετημένοι οι υποσταθμοί, είναι το 
Δημοτικό Κατάστημα Δημοτικής ενότητας Νίκαιας (Π. Τσαλδάρη 10), το γυμναστήριο  Μηχανική 
Καλλιέργεια (Θηβών & Παπαφλέσσα), το κολυμβητήριο Νίκαιας «ΠΛΑΤΩΝ» (Π. Ράλλη & Θηβών), το 
γήπεδο «ΙΩΝΙΚΟΥ» (Γρ. Λαμπράκη & Παρνασσού), Κλειστό Γυμναστήριο Βόλεϊ «Μελίνα Μερκούρη» 
(Αγίας Άννης & Κολοκοτρώνη).  

 
 

α/α Διευθύνσεις υποσταθμών Τηλ. Επικοινωνίας 

1 
Νέο Δημοτικό Κατάστημα  Δημοτικής 
ενότητας Νικαίας (Π. Τσαλδάρη 10 ) 

2104278279 

2 
Γυμναστήριο Μηχανική Καλλιέργεια (Θηβών & 
Παπαφλέσσα) 

2104906986 

3 
Κολυμβητήριο Νίκαιας «ΠΛΑΤΩΝ» (Π. Ράλλη 
& Θηβών) 

2104919139 
2104333300 

4 
Γήπεδο «ΙΩΝΙΚΟΥ» (Γρ. Λαμπράκη & 
Παρνασσού) 

2104906986 

5 
Κλειστό Γυμναστήριο Βόλεϊ  «Μελίνα 
Μερκούρη» (Αγίας Άννης & Κολοκοτρώνη) 

2104919139 
2104333300 

   
 
 



 
Υποσταθμοί Μέσης Τάσης των εγκαταστάσεων μας: 
 

 του Νέου Δημαρχείου Νίκαιας που αποτελείται από ένα (1) τεμ. Μ/στη μόνωσης ελαίου ισχύος 
630 KVA.  

 του Πολυχώρου «Μάνος Λοΐζος» που αποτελείται από ένα (1) τεμ. Μ/στη μόνωσης ξηρού τύπου 
(ρητίνης) ισχύος 1000 KVA. 

 του Πολυχώρου Αθλητισμού «Πλάτων» που αποτελείται από ένα (1) τεμ. Μ/στή μόνωσης ελαίου 
ισχύος 630 ΚVA.  

 του Γηπέδου «Ιωνικού» που αποτελείται από ένα (1) τεμ. Μ/στη μόνωσης ελαίου ισχύος 630 
KVA.  

 του Κλειστού Γυμναστηρίου Βόλεϊ «Μελίνα Μερκούρη». 
 

Ο προσφέρων υποχρεούται να βεβαιώσει εγγράφως την σύννομη λειτουργία τους, καθώς και την 
σωστή λειτουργία τους με όρους οικονομίας και ασφάλειας. Ο προσφέρων υποχρεούται να δώσει 
προσφορά, για το σύνολο των παρακάτω εργασιών.    

O ανάδοχος πρέπει να είναι ειδικευμένος στην συντήρηση υποσταθμών μέσης τάσης σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία (άδεια ηλεκτρολόγου από Υπουργείο Βιομηχανίας, εταιρία εγγεγραμμένη στο 
οικείο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο) και είναι υποχρεωμένος να προβεί σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες προκειμένου οι υποσταθμοί να λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
της νομοθεσίας.  Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται στην τήρηση βιβλίου παρακολούθησης συντήρησης 
των υποσταθμών,  όπου θα καταγράφονται τα πλήρη στοιχεία των υποσταθμών, όλες οι επισκέψεις 
τους, οι επισκευές τους και όλες οι τυχόν ελλείψεις που διαπιστώνει, αφού προηγουμένως τις 
κοστολογεί. Επίσης υποχρεούται να προσκομίζει εγγράφως στην υπηρεσία μας, τα παραπάνω. Στο 
βιβλίο καταχωρούνται όλες οι  σημαντικές ενέργειες επί των υποσταθμών (έλεγχοι, συντήρηση και 
μεταβολές στη συντήρηση, μετατροπές, ατυχήματα, υποδείξεις του συντηρητή προς τον ιδιοκτήτη και 
κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την παρακολούθηση του ιστορικού των υποσταθμών) και πρέπει να 
είναι διαθέσιμο σε ζήτηση του ιδιοκτήτη και της ΔΕΗ (ΔΕΔΔΗΕ). 

Ο ανάδοχος μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στη ΔΕΗ 
(Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής, ΚΗΚ.Μ.Τ.) ότι είναι ο συντηρητής των υποσταθμών μας (μέσω 
επιστολής ηλεκτρολόγου μηχανικού για ΕΗΕ Μ.Τ.) και να μας κοινοποιήσει την γνωστοποίηση. 
Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να κοινοποιεί το χρονοδιάγραμμα των επισκέψεων στην υπηρεσία έτσι 
ώστε κατά τη διάρκεια συντήρησης των υποσταθμών να παρευρίσκεται επιτόπου και υπάλληλος της 
υπηρεσίας , να προσκομίζει στην υπηρεσία μας τα «ημερολόγια λειτουργίας και δελτία συντήρησης Υ/Σ» 
μετά από κάθε επίσκεψή του, όπου θα αναφέρονται οι εργασίες που έγιναν, οι παρατηρήσεις που 
διαπιστώθηκαν, καθώς και οι προτάσεις του για την καλύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία των 
υποσταθμών.     

Ο ανάδοχος υποχρεούται σε διαγνωστικό έλεγχο όλων των εγκαταστάσεων και στις απαραίτητες 
εργασίες για την αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων των υποσταθμών, με εξάλειψη των βλαβών, των απορρυθμίσεων,  καθώς και τον 
καθαρισμό τους, όπου χρειάζεται, σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και των διατάξεων ασφαλείας. 
  
 Όλα τα ανταλλακτικά που πιθανώς να χρειασθούν για ενδεχόμενες επισκευές, θα πρέπει να 
πληρούν τις προϋποθέσεις της σήμανσης CE και να είναι σύννομα με την αντίστοιχη ελληνική νομοθεσία.    
 
 Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να φέρει πιστοποιητικό ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015. 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην πρώτη επιθεώρηση των υποσταθμών εντός 20 ημερών 
από την υπογραφή της σύμβασής του και εντός μηνός να μας παραδώσει κατάλογο τυχόν επισκευών – 
ελλείψεων που θεωρεί απαραίτητες, προκειμένου να εκδοθούν οι βεβαιώσεις καλής λειτουργίας των 
υποσταθμών.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί άμεσα στις κάτωθι υποχρεώσεις συντήρησης και 
επιθεώρησης, των Υποσταθμών Μέσης Τάσης των εγκαταστάσεων μας: 
 
 
 
 
 
 



Α) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (μία ανά έτος) 
Ο ανάδοχος υποχρεούται σε μία (1) ετήσια, προληπτική συντήρηση υποσταθμού, Μ.Τ, που θα 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες: 
 
Γενικοί έλεγχοι 

 Οπτικός έλεγχος κύριου εξοπλισμού Υποσταθμού 
 Οπτικός έλεγχος βοηθητικού εξοπλισμού 
 Οπτικός έλεγχος οργάνων μέτρησης και ενδείξεων 
 Οπτικός έλεγχος καλωδίων ισχύος και βοηθητικών 
 Έλεγχος φωτισμού, σήμανσης, προστατευτικών μέσων 
 Ακουστικός έλεγχος 
 Καταγραφή κατάστασης εξοπλισμού 

 
Χώρος γενικού πίνακα χαμηλής τάσης 

 Έλεγχος της κανονικής λειτουργίας του γενικού διακόπτη Χ.Τ. 
 Έλεγχος συσφίξεων διακοπτών – ακροδεκτών καλωδίων Γ.Δ.  Χ.Τ. 
 Έλεγχος πυκνωτών και ρύθμιση συνφ 

 
Χώρος πίνακα μέσης τάσης  

 Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των διακοπτών μέσης τάσης 
 Έλεγχος σωστής λειτουργίας μηχανισμών οπλισμού διακοπής των διακοπτών 
 Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των διακοπτών 
 Έλεγχος πηνίων εργασίας διακοπτών 
 Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των ασφαλειών 
 Έλεγχος των ζυγών και σύσφιξη των μπουλονιών 
 Έλεγχος και συντήρηση των μονωτήρων  
 Έλεγχος μονώσεων πίνακα Μ.Τ. 
 Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των βοηθητικών κυκλωμάτων  
 Γενικός καθαρισμός του εσωτερικού του Πίνακα Μ.Τ. 
 Έλεγχος ακροκιβωτίων  
 Έλεγχος φυσιγγίων Μ.Τ. 
 Λίπανση μηχανικών μερών διακόπτη Μ.Τ. 
 Έλεγχος γειώσεων πίνακα   
 Έλεγχος λειτουργικότητας διακόπτη Μ.Τ. 
 Γενικός καθαρισμός του χώρου των πινάκων Μ.Τ. 

 
Χώρος μετασχηματιστών   
Για Μ/Σ Ελαίου 

 Έλεγχος στάθμης ελαίου Μ/Σ 
 Έλεγχος διαρροής ελαίου Μ/Σ  
 Έλεγχος καλής κατάστασης κελύφους Μ/Σ   
 Αντικατάσταση silica gel Μ/Σ (αναπνευστικά όργανα) 
 Δειγματοληψία ελαίου προς διάσπαση και εύρεση της διηλεκτρικής του αντοχής 
 Έλεγχος και συντήρηση ακροκιβωτίων των καλωδίων Μ.Τ.   
 Έλεγχος και καθαρισμός των καλωδίων Μ.Τ. και Χ.Τ. στο χώρο των Μ/Σ 
 Έλεγχος και συντήρηση των μονωτήρων του Μ/Σ 
 Έλεγχος αερισμού και θερμοκρασίας  
 Εξωτερικός καθαρισμός του Μ/Σ  
 Έλεγχος μονώσεων Μ/Σ 
 Έλεγχος συστημάτων – οργάνων προστασίας Μ/Σ και δοκιμή σωστής λειτουργίας 
 Μέτρηση γειώσεων τριγώνου ουδετέρου κόμβου Μ/Σ και μεταλλικών μερών  
 Έλεγχοι συσφίξεων 
 Μέτρηση μονώσεων Μ/Σ 
 Έλεγχος καλωδίων και μέτρηση μονώσεων καλωδίων Μ.Τ. 
 Γενικός καθαρισμός του χώρου του Μ/Σ 

 



Για Μ/Σ Ξηρού Τύπου (Ρητίνης) 
 Έλεγχος ρητίνης Μ/Σ και μαγνητικού πυρήνα 
 Έλεγχος καλής κατάστασης κελύφους Μ/Σ 
 Έλεγχος και συντήρηση των ακροκιβωτίων των καλωδίων Μ.Τ.  
 Έλεγχος και καθαρισμός των καλωδίων Μ.Τ. και Χ.Τ. στο χώρο των Μ/Σ 
 Έλεγχος αερισμού  και θερμοκρασίας 
 Εξωτερικός καθαρισμός του Μ/Σ 
 Έλεγχος μονώσεων Μ/Σ 
 Έλεγχος συστημάτων – οργάνων προστασίας Μ/Σ και δοκιμή σωστής λειτουργίας 
 Μέτρηση γειώσεων τριγώνου ουδέτερου κόμβου Μ/Σ και μεταλλικών μερών 
 Έλεγχοι συσφίξεων 
 Μέτρηση μονώσεων Μ/Σ 
 Μέτρηση αντιστάσεων Μ/Σ (πηνία Μ.Τ. και Χ.Τ.) 
 Έλεγχος καλωδίων και μέτρηση μονώσεων καλωδίων Μ.Τ. 
 Γενικός καθαρισμός του χώρου του Μ/Σ 
 Έλεγχος περιμετρικής γείωσης χώρου 
 Έλεγχος κυψελών Μ.Τ. – ασφαλειοαποζευκτών  
 Έλεγχος ασφαλειών προστασίας Μ/Σ 
 Μέτρηση αντιστάσεων Μ/Σ (πηνία Μ.Τ. και Χ.Τ.) 

 
Για τις ανωτέρω εργασίες απαιτείται διακοπή ρεύματος, διάρκειας έως 3 ώρες για κάθε Υ/Σ. 
 
 
Β) ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ (δύο ανά έτος) 
Ο ανάδοχος υποχρεούται σε δύο (2) επιθεωρήσεις για κάθε υποσταθμό (ανά εξάμηνο) οι οποίες θα 
περιλαμβάνουν τις ακόλουθες εργασίες : 

 Οπτικός έλεγχος κύριου εξοπλισμού υποσταθμού 
 Οπτικός έλεγχος βοηθητικού εξοπλισμού 
 Οπτικός έλεγχος οργάνων μέτρησης και ενδείξεων 
 Οπτικός έλεγχος καλωδίων ισχύος και βοηθητικών 
 Έλεγχος πεδίου πυκνωτών 
 Έλεγχος: φωτισμού, πυρασφάλειας(έλεγχος – αναγόμωση πυροσβεστήρων), σήμανσης 

(ανάρτηση πινακίδων σημάνσεως κινδύνου στις πόρτες των υποσταθμών και όπου αλλού 
κρίνεται αναγκαίο), προστατευτικών μέσων ασφαλούς χειρισμού (ύπαρξη απαιτούμενου 
τάπητα, γαντιών κλπ.), έλεγχος επιπέδων υγρασίας χώρων Μ/Σ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
ΔΕΗ (έλεγχος - συντήρηση αφυγραντήρων)    

 Καταγραφή κατάστασης εξοπλισμού 
 Γενικός καθαρισμός των χώρων, των πινάκων Μ.Τ. και των Μ/Σ, των μονωτήρων καθώς και των 

υπολοίπων εξαρτημάτων στους χώρους, ως και τους πίνακες Χ.Τ.  
 
 Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση της άμεσης μετάβασης τεχνικού του, όλο το 24ωρο,  
στους χώρους  των υποσταθμών μας, εντός τεσσάρων (4) ωρών από την αναγγελία της βλάβης, όπου θα 
γίνεται έλεγχος για το μέγεθος και το κόστος του προβλήματος και προσδιορισμός του χρόνου 
αποκατάστασής του. Για το λόγω αυτό ο ανάδοχος υποχρεούται να μας κοινοποιήσει τηλέφωνο 
έκτακτης ανάγκης που θα λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως και τις αργίες. 
 Υποχρέωση του αναδόχου είναι οι τεχνικοί του, να φέρουν τις απαραίτητες άδειες που ορίζει η 
ισχύουσα νομοθεσία. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται και τα κάτωθι: 
 
1) Η αξία όλων των μικροϋλικών που θα χρησιμοποιηθούν κατά τις συντηρήσεις – επιθεωρήσεις  
(υλικά καθαρισμού, silica gel, ελαίου κλπ.). 
2) Οι μεταβάσεις του συνεργείου που αφορούν την μία (1) συντήρηση, τις δύο (2) επιθεωρήσεις του 
κάθε υποσταθμού μας και κάθε άλλη που κρίνει αναγκαία ο ανάδοχος συντηρητής.  
3) Ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση προμήθεια διαφόρων υλικών που θα χρειαστούν, για την 
αποκατάσταση τυχόν  προβλημάτων στον κάθε υποσταθμό μας, ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί 
αποθήκη υλικών από τα πιο συνήθη ανταλλακτικά για την άμεση αποκατάσταση των πιθανόν βλαβών, 
καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 
4)   Ο ανάδοχος υποχρεούται στην αποστολή αποτελεσμάτων ελέγχων και μετρήσεων, εγγράφως 
στην υπηρεσία μας (ημερολόγιο λειτουργίας και δελτίο συντήρησης Υ/Σ).  
 
      Ο ανάδοχος υποχρεούται στην αντικατάσταση υλικών και ανταλλακτικών, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης, αφού προηγουμένως κοστολογήσει και ενημερώσει εγγράφως την υπηρεσία μας.   
      Η κάθε επιπλέον μετάβαση του συνεργείου του αναδόχου [εκτός των τριών που αφορούν τη μία (1) 
συντήρηση και τις δύο (2) επιθεωρήσεις του κάθε Υποσταθμού μας], που κρίνεται αναγκαία κατά τον 
ανάδοχο δεν θα χρεώνεται επιπλέον. 

Υποχρέωση του αναδόχου αποτελεί η επαναφορά των αυτόματων διακοπτών Μέσης και Χαμηλής 
Τάσης σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος, υπαιτιότητας Δ.Ε.Η. ή άλλης αιτίας, με  επιπλέον 
επιβάρυνσής μας, κατόπιν μεταξύ μας συνεννόησης. Επίσης υποχρέωσή του, είναι η αποκατάσταση 
βλάβης στην Χαμηλή Τάση από τον γενικό πίνακα Χαμηλής Τάσης προς την εσωτερική εγκατάσταση 
κατόπιν μεταξύ μας συνεννόησης και επιβάρυνσής μας. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση πιστοποιητικού Μηχανολόγου – Ηλεκτρολόγου για την 
επαναφορά του ηλεκτρικού ρεύματος για κάθε περίπτωση, με επιπλέον συμπεφωνημένη επιβάρυνση. 

Υποχρέωση του αναδόχου η μηχανολογική κάλυψη των Υποσταθμών μας προς την Δ.Ε.Η. 
(και οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση προς Δ.Ε.Η., ΔΕΔΔΗΕ ή άλλη υπηρεσία) κατόπιν συνεννόησής μας και 
συμπεφωνημένης επιβάρυνσής μας. 
       Οποιαδήποτε άλλη επισκευή κρίνει ο ανάδοχος ότι είναι αναγκαία, κατά τη διάρκεια του χρόνου 
συντήρησης των υποσταθμών, υποχρεούται στην έγγραφη ενημέρωσή μας αφού προηγουμένως την 
προκοστολογήσει.      
        Για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών είτε απαιτείται διακοπή ρεύματος είτε όχι, ο ανάδοχος 
υποχρεούται προηγουμένως να έρθει σε συνεννόηση με την υπηρεσία μας. Επίσης ο ανάδοχος 
επιβαρύνεται με όλα τα μικροϋλικά που πιθανών να προκύψουν.   

 
 
 
 

Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος 
 

Ο Δ/ντης Τ.Υ. 
 

 
 
 

Ξανθάκος Σπύρος 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

 
 
 

Ζαρώμας Π. Αντώνης 
πτυχ. Μηχανολόγος Μηχ/κος 

 
 
 

Γιώργος Αυγέρος 
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

 
 
 

                                  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

            
                           
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                                                                             

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                        

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  

ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  
Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 10 
Ταχ. Κώδικας: 18450                                                         
Πληροφορίες: Ξανθάκος Μ. Σπύρος                     
Τηλ.: 213 2075 214                                  
Φαξ:213 2075 371                                                                          
Website: http://www.nikaia-rentis.gov.gr    
E-mail: s.xanthakos@nikaia-rentis.gov.gr  
 

Επιθεώρηση – συντήρηση & επισκευή υποσταθμών 
μέσης τάσης Δημοτικών Κτιρίων 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 
α/α Υποσταθμοί Είδος Τιμή μονάδας (€) 

1 
Νέο Δημοτικό Κατάστημα  
Δημοτικής ενότητας Νικαίας 

1 συντήρηση & 2 επιθεωρήσεις 240,00 

2 Πολυχώρος «Μάνος Λοΐζος» 1 συντήρηση & 2 επιθεωρήσεις 240,00 

3 Πολυχώρος Αθλητισμού «Πλάτων» 1 συντήρηση & 2 επιθεωρήσεις 240,00 

4 Γήπεδο «ΙΩΝΙΚΟΥ» 1 συντήρηση & 2 επιθεωρήσεις 240,00 

5 
Κλειστό Γυμναστήριο Βόλεϊ  
«Μελίνα Μερκούρη» 

1 συντήρηση & 2 επιθεωρήσεις 240,00 

 
 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

1 Πιθανές επισκευές & επισκευές μετ’ ανταλλακτικών 4.000,00 € 

 
 

Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος 
 

Ο Δ/ντης Τ.Υ. 
 

 
 
 

Ξανθάκος Σπύρος 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

 
 
 

Ζαρώμας Π. Αντώνης 
πτυχ. Μηχανολόγος Μηχ/κος 

 
 
 

Γιώργος Αυγέρος 
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

 
 
 
 



 
            
                           
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                                                                             

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                          

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  

ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  
Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 10 
Ταχ. Κώδικας: 18450                                                         
Πληροφορίες: Ξανθάκος Μ. Σπύρος                     
Τηλ.: 213 2075 214                                  
Φαξ:213 2075 371                                                                          
Website: http://www.nikaia-rentis.gov.gr    
E-mail: s.xanthakos@nikaia-rentis.gov.gr   
  

Επιθεώρηση – συντήρηση & επισκευή υποσταθμών 
μέσης τάσης Δημοτικών Κτιρίων 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ Ι) 

α/α Υποσταθμοί Είδος Ποσότητα Τιμή μονάδας (€) Σύνολο (€) 

1 
Νέο Δημοτικό Κατάστημα  
Δημοτικής ενότητας Νικαίας 

1 συντήρηση & 2 
επιθεωρήσεις 

1 240,00 240,00 

2 Πολυχώρος «Μάνος Λοΐζος» 
1 συντήρηση & 2 
επιθεωρήσεις 

1 240,00 240,00 

3 Πολυχώρος Αθλητισμού «Πλάτων» 
1 συντήρηση & 2 
επιθεωρήσεις 

1 240,00 240,00 

4 Γήπεδο «ΙΩΝΙΚΟΥ» 
1 συντήρηση & 2 
επιθεωρήσεις 

1 240,00 240,00 

5 
Κλειστό Γυμναστήριο Βόλεϊ  «Μελίνα 
Μερκούρη» 

1 συντήρηση & 2 
επιθεωρήσεις 

1 240,00 240,00 

    Μερικό Σύνολο 1.200,00 
    Φ.Π.Α. (24%) 288,00 
    Σύνολο 1.488,00 

 
 
 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ) 
α/α Είδος Ποσότητα Τιμή μονάδος (€) Σύνολο (€) 

1 Πιθανές επισκευές & επισκευές μετ’ ανταλλακτικών 1 4.000,00 4.000,00 

   Μερικό Σύνολο 4.000,00 

   Φ.Π.Α. (24%) 960,00 

   Σύνολο 4.960,00 

 
 
 
 
 



 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΠΙΝΑΚΑΣ Ι + ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ) 
α/α ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Ι 1.200,00 
2 ΙΙ 4.000,00 

Μερικό Σύνολο 5.200,00 
ΦΠΑ 24% 1.248,00 

Σύνολο 6.448,00 

 
 

Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος 
 

Ο Δ/ντης Τ.Υ. 
 

 
 
 

Ξανθάκος Σπύρος 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

 
 
 

Ζαρώμας Π. Αντώνης 
πτυχ. Μηχανολόγος Μηχ/κος 

 
 
 

Γιώργος Αυγέρος 
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

 
 
 

 


