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ΣΕΤΦΟ 1 

 

Σ Ε Φ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε  Η - Σ Ε Φ Ν Ι Κ Ε   Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Υ Ε   

 

1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

1.1Αντικείμενο εργασιών 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση υπηρεσίας για εργασίες συντήρησης 

και επισκευής υποσταθμών (Τ/) Μέσης Σάσης εγκαταστάσεων της ΔΕΤΑΛ, που θα 

περιλαμβάνει εργασίες Περιοδικού Ελέγχου, Προληπτικής υντήρησης και Επισκευής. Οι 

προς συντήρηση (Τ/) με τον εξοπλισμό τους είναι οι παρακάτω: 

 

1) Ε.Ε.Λ Μυτιλήνης (περιοχή ΚΑΡΑ ΣΕΠΕ) 

Περιλαμβάνει δύο (2) Τ/ με τον εξής εξοπλισμό για τον κάθε ένα: 

 Μετασχηματιστή ισχύος 1000 KVA, ελαίου 

 Γενικό Πίνακα Μ.Σ. 

 Γενικό Πίνακα Φ.Σ. 
Οι επιπλέον εργασίες που αφορούν τους Τ/ αυτούς είναι οι παρακάτω: 

 Αντικατάσταση δύο (2) διακοπτών Φ.Σ. και ενός (1) διακόπτη μεταγωγής οι 

οποίοι διαθέτουν σύστημα μανδάλωσης. 

 Αντικατάσταση της υφιστάμενης εκτός λειτουργίας συστοιχίας πυκνωτών. 

2) Α/ Ακαθάρτων ¨Δ.Ε.Η¨ 

Περιλαμβάνει ένα (1) Τ/ με τον παρακάτω εξοπλισμό: 

 Μετασχηματιστές ισχύος 630 KVA, ελαίου 

 Γενικό Πίνακα Μ.Σ. 

 Γενικό Πίνακα Φ.Σ. 
Δεν απαιτούνται επιπλέον εργασίες πέραν του ελέγχου και της συντήρησης του. 

3) Α/ Ακαθάρτων ¨ΛΙΜΑΝΙ¨ 

 Μετασχηματιστές ισχύος 630 KVA, ελαίου 

 Γενικό Πίνακα Μ.Σ. 

 Γενικό Πίνακα Φ.Σ. 
Οι επιπλέον εργασίες που απαιτούνται για τον Τ/ είναι η αντικατάσταση των δύο (2) 

διακοπτών Μ.Σ. και των ασφαλειών τους. 

4) Α/ Ύδρευσης ¨ΤΔΑΣΑ¨  

Περιλαμβάνει δύο (2) Τ/ με τον εξής εξοπλισμό για τον κάθε ένα: 

 Μετασχηματιστές ισχύος 500 KVA, ελαίου 

 Γενικό Πίνακα Μ.Σ. 

 Γενικό Πίνακα Φ.Σ. 
Οι επιπλέον εργασίες που αφορούν τους Τ/ αυτούς είναι οι παρακάτω: 
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 Ενεργοποίηση συναγερμών Buchholz relay και διασύνδεση τους με το Scada 

 Αποκατάσταση καλωδίωσης από πυρκαγιά και διασύνδεση των ενδείξεων του 

συστήματος βελτίωσης συνιμητόνου με το Scada. 

5) Α/ Ύδρευσης υνδέσμου Λουτροπόλεως Θερμής  

Ο εξοπλισμός του Τ/ έχει τα εξής στοιχεία: 

 15-20/0,4 KV με Μετασχηματιστή ισχύος 400 KVA. 

Οι εργασίες που προ απαιτούνται για την λειτουργία του Τ/ αυτού περιλαμβάνουν την 

επισκευή, μέτρηση και συντήρηση του εγκατεστημένου και μη συνδεδεμένου Μ/ Μ.Σ.. 

 

1.2 Περιοχή εργασιών  

Οι περιοχές εργασιών των Τ/ είναι οι εξής: 

 Ε.Ε.Λ Μυτιλήνης (περιοχή ΚΑΡΑ ΣΕΠΕ) 

Οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων πόλης Μυτιλήνης βρίσκονται στην περιοχή 

του ΚΑΡΑ ΣΕΠΕ 1,5 km Βόρεια της πόλης της Μυτιλήνης. 

 Α/ Ακαθάρτων Δ.Ε.Η & ΛΙΜΑΝΙ 

Σα αντλιοστάσια ακαθάρτων με την επωνυμία ¨ΛΙΜΑΝΙ¨ και ¨Δ.Ε.Η¨ βρίσκονται στην 

πλατεία απφούς στο λιμάνι της Μυτιλήνης και στο βόρειο όριο της πόλης στην 

περιοχή Κουρτζή. 

 Α/ Ύδρευσης ¨ΤΔΑΣΑ¨ 

Σο αντλιοστάσιο ύδρευσης ¨ΤΔΑΣΑ¨ απέχει περίπου 18 Km από την πόλη της 

Μυτιλήνης και βορειοδυτικά του Κόλπου Γέρας. 

 Α/ Ύδρευσης υνδέσμου Λουτροπόλεως Θερμής  

Σο αντλιοστάσιο ύδρευσης υνδέσμου Λουτροπόλεως Θερμής απέχει περίπου 10 Km 

από την πόλη της Μυτιλήνης στην περιοχή Λάρισος. 

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΡΓΑΙΑ-ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΥΕ 

2.1. Γενικά 

Οι εργασίες για την συντήρηση Τποσταθµών µέσης τάσης πρέπει να υλοποιούνται 

βάσει των διεθνών κανονισμών VDE & IEC αλλά και των ελληνικών ΕΛΟΣ & ∆ΕΗ. 

Σο απαιτούμενο πρόγραµµα συντήρησης περιλαμβάνει τις εργασίες που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.3. της παρούσης. Η υλοποίηση του προγράµµατος 

στο σύνολο του είναι αρμοδιότητα του Παρόχου Τπηρεσιών (Π.Τ.). 

Με το πέρας των εργασιών συντήρησης θα εκδίδεται αναφορά ετήσιας συντήρησης 

και θα γίνεται από τον Π.Τ. ενημέρωση του αρχείου του υποσταθμού µε τις εργασίες 

που πραγματοποιήθηκαν µε παράλληλο πλάνο µμελλοντικών εργασιών συντήρησης. 

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται (έκτακτες ή προγραµµατισµένες), πάντα έπειτα 

από συνεννόηση µε τον Προϊστάμενο του σχετικού Σμήματος της ∆ΕΤΑΛ. 

Ο Π.Τ. θα πρέπει να έχει στην διάθεση του όλο το απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό για 

την υλοποίηση των μετρήσεων και ελέγχων, και του εξοπλισμού που απαιτείται για 

τον έλεγχο της διηλεκτρικής αντοχής ελαίου & της αναζωογόνησης - αφύγρανσης 

ελαίου των μετασχηματιστών. 

 

2. Σο προσωπικό που θα διαθέσει o Π.Τ. θα πρέπει να διαθέτει άδεια εξασκήσεως 

επαγγέλματος για εργασία σε υποσταθμούς µέσης τάσης. Επιπρόσθετα ο Π.Τ. θα 

διαθέτει έναν (1) ∆ιευθύνοντα Μηχανικό για τον γενικό συντονισμό των εργασιών, ο 

οποίος θα κατέχει και θέση Σεχνικού Ασφαλείας (θα πρέπει να έχει τα απαιτούμενα 

από τον νόμο προσόντα όπως περιγράφονται στο άρθρο 5 του Ν.1568/85, στα 

άρθρα 4 και 5 του Π.∆. 294/88 και στο άρθρο 4 του Π.∆. 17/96) και ο οποίος θα 

πρέπει να υποβάλλει στην ∆ΕΤΑΛ υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του διορισμού του 

και των ευθυνών του ως Σεχνικός Ασφάλειας. 

Τποχρέωση του Π.Τ. θα είναι η διατήρηση ημερολογιακής κατάστασης (σε έντυπη 

και σε ηλεκτρονική µορφή) η οποία θα ενημερώνεται έπειτα από κάθε 

πραγματοποιθείσα εργασία (έκτακτη ή προγραµµατισµένη). Έπειτα από την 

διεξαγωγή της εκάστοτε εργασίας και την συμπλήρωση του σχετικού εντύπου, ο Π.Τ. 

θα παραδίδει το συμπληρωμένο έντυπο ελέγχου υπογεγραµµένο (και σε ηλεκτρονική 

µορφή). 

Σα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν ή θα µμισθωθούν από τον Π.Τ. για την 

εκτέλεση των εργασιών θα διαθέτουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα ακαταλληλότητας 

και βεβαιώσεις πληρωμής τελών. 



Οι έκτακτες επεμβάσεις στους Τ/ θα γίνονται µε εντολή της ∆ΕΤΑΛ και η 

αποκατάστασή τους θα πρέπει να γίνει εντός 24 ωρών. 

 

2.2. Γενικές υποχρεώσεις του Π.Τ 

Ο Π.Τ υποχρεούται να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες ελέγχων, δοκιμών και 

µετρήσεων (παρ. 2.3 της παρούσης), των εγκαταστάσεων που προαναφέρθηκαν, για 

την ανίχνευση, πρόληψη και επισκευή κάθε βλάβης, ζημιάς και κάθε κακής, 

επισφαλούς ή αντιοικονομικής λειτουργίας τους. Προς τούτο θα προγραµµατίζει την 

προμήθεια πάσης φύσεως αναγκαίων υλικών και µικρουλικών και θα ενημερώνει 

έγκαιρα την Σεχνική Τπηρεσία για την προμήθεια τους. 

Ο Π.Τ. υποχρεούται να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες για την έκδοση ή 

ανανέωση αδειών λειτουργίας ή επαναλειτουργίας εγκαταστάσεων (πιστοποιητικά για 

την ∆ΕΗ κλπ), και θα ετοιμάζει προς τούτο όλα τα απαιτούμενα προς τούτο σχέδια, 

έγγραφα, Τπεύθυνες Δηλώσεις και λοιπά στοιχεία τα οποία θα υπογράφονται από 

δικούς του Μηχανικούς. 

Ο Π.Τ. υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα µέτρα για την προστασία και 

την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και υποχρεούται µε δαπάνες του να 

αποκαθιστά τυχόν ζημιές που θα προκληθούν από δική του υπαιτιότητα. 

Ο Π.Τ. υποχρεούται να µη παρακωλύει την εκτέλεση εργασιών από εργολήπτες που 

χρησιμοποιούνται από την ∆ΕΤΑΛ ή άλλη Τπηρεσία, σε εργασίες που δεν 

περιλαμβάνονται στη ύβασή του και να διευκολύνει αυτές µε τα µέσα που 

χρησιμοποιούνται από αυτόν, ρυθμίζοντας έτσι τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ώστε 

κανένα εμπόδιο να µη παρεμβάλλεται από αυτόν στις εκτελούμενες υπηρεσίες από 

τον κύριο των εγκαταστάσεων, άλλη Τπηρεσία ή από άλλους αναδόχους. Για τούτο 

θα ειδοποιείται εγγράφως ο Π.Τ. από την ∆ΕΤΑΛ. 

Ο Π.Τ. θα πρέπει να µεριµνήσει για την τήρηση όλων των κατά το νόμο 

απαιτούμενων στοιχείων για την απρόσκοπτη και ομαλή παροχή των υπηρεσιών 

καθώς και για την εφαρμογή των επιβαλλόμενων μέτρων ασφάλειας και υγιεινής για 

όλη την διάρκεια της συβάσεως. 

Ο Π.Τ. θα οφείλει να λαμβάνει κάθε φορά τα ανάλογα, για την κάθε περίπτωση, 

µέτρα ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημιάς, έχοντας 

αυτός αποκλειστικά όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε ατύχημά που θα 

συμβεί από υπαιτιότητα αυτού ή του εργατοτεχνικού του προσωπικού. 

Ο Π.Τ. υποχρεούται να τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από τους σχετικούς κανονισμούς 

και διατάξεις µέτρα υγιεινής του εργατοτεχνικού προσωπικού θα επιβαρύνουν 

αποκλειστικά και µόνον τον Π.Τ. 

 

2.3. Εργασίες και έλεγχοι Τ/ 

Οι εργασίες έλεγχοι ορίζονται σε αυτές που γίνονται ανά διαστήματα «ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ 

ΕΛΕΓΦΟ» για την καταγραφή ηλεκτρικών παραμέτρων, θερμοκρασιών, λειτουργίας 

συστημάτων και άλλες και στην ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ του Τποσταθμού. Η 

συχνότητα συντήρησης και των περιοδικών ελέγχων ορίζονται από τον αρμόδιο 

µηχανικό αφού έχει λάβει υπ΄όψιν παραμέτρους όπως η κρισιμότητα των φορτίων οι 

συνθήκες περιβάλλοντος, τα φορτία του Τποσταθμού. 

Ο ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΕΛΕΓΦΟ θα πρέπει να γίνεται κατ΄ ελάχιστο µία φορά το µήνα ενώ 

η ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ του Τποσταθμού θα πρέπει να γίνεται κατ΄ ελάχιστο 

µια φορά ανά έτος. 

Α. Ο ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΕΛΕΓΦΟ περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

• Οπτικός έλεγχος κύριου εξοπλισμού Τποσταθμού 

• Οπτικός έλεγχος βοηθητικού εξοπλισμού 

• Οπτικός έλεγχος οργάνων µμέτρησης και ενδείξεων 

• Οπτικός έλεγχος καλωδίων ισχύος και βοηθητικών 

• Έλεγχος λειτουργίας κυκλωμάτων προστασίας 

• Έλεγχος λειτουργίας πεδίου Πυκνωτών 

• Έλεγχος φωτισμού, πυρασφάλειας, σήμανσης, προστατευτικών µέσων 

• Ακουστικός έλεγχος 

• Καταγραφή κατάστασης εξοπλισμού 

 

Β. Η ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ περιλαμβάνει τις εργασίες του περιοδικού ελέγχου 



και επί πρόσθετα: 

Β.1 ΕΣΗΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΗ ΣΑΗ 20KV 

Η ετήσια συντήρηση του πίνακα µέσης τάσης περιλαμβάνει κατ΄ελάχιστο τις 

παρακάτω εργασίες: 

• Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των διακοπτών Μέσης Σάσης (open-close) 

• Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των µηχανισµών οπλισμού διακοπής των 

διακοπτών 

• Έλεγχος λειτουργίας των µηχανικών µανδαλώσεων πόρτας διακόπτη µέσης 

τάσης 

• Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των διακοπτών 

• Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των ασφαλειών 

• Έλεγχος των ζυγών και συσφίξεις όπου αυτό απαιτηθεί 

• Έλεγχος και συντήρηση των µονωτήρων 

• Έλεγχος µονώσεων πίνακα Μ.Σ. 

• Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των βοηθητικών κυκλωμάτων 

• Γενικός καθαρισμός του εσωτερικού του Πίνακα Μ.Σ. 

• Έλεγχος φυσιγγίων Μ.Σ. 

• Λίπανση µηχανικών µερών διακόπτη Μ.Σ. 

• Έλεγχος γειώσεων πίνακα 

• Έλεγχος έδρασης πίνακα 

• Γενικός καθορισμός του πίνακα Μ.Σ. και περιβάλλοντα χώρου 

 

Β.2 ΕΣΗΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΜΕΣΑΦΗΜΑΣΙΣΩΝ ΙΦΤΟ 

Η ετήσια συντήρηση µετασχηµατιστή περιλαμβάνει κατ΄ελάχιστο τις παρακάτω 

εργασίες: 

• Έλεγχος στάθµης ελαίου Μετασχηµατιστή 

• Έλεγχος διαρροής ελαίου Μετασχηµατιστή 

• Έλεγχος κατάστασης κελύφους Μετασχηµατιστή 

• Αντικατάσταση silica gel Μετασχηµατιστή 

• Εξαερισμός από σώμα και µμονωτήρες 

• ∆ειγµατοληψία ελαίου για έλεγχο διηλεκτρικής αντοχής πριν και µετά την 

διαδικασία της αναζωογόνησης-αφύγρανσης. Επιτυχής και ολοκληρωµένη 

θεωρείται η ανωτέρω διαδικασία εφόσον επιτευχθεί τιµή διηλεκτρικής αντοχής 

του ελαίου τουλάχιστον 50 KV. 

• Εφόσον προκύπτει κατά την µέτρηση της διηλεκτρικής αντοχής τιµή 

µικρότερη ή ίση των 30KV τότε θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί 

αναζωογόνηση-αφύγρανση του ελαίου του µετασχηµατιστή ώστε να 

επιτευχθεί τιµή διηλεκτρικής αντοχής τουλάχιστον 50KV. 

• Έλεγχος ρητίνης Μετασχηµατιστή και µαγνητικού πυρήνα 

• Έλεγχος και συντήρηση των ακροκιβωτίων των καλωδίων µέσης τάσης 

• Έλεγχος και καθαρισµός των καλωδίων µέσης και χαµηλής τάσης στο χώρο 

των Μετασχηµατιστών 

• Έλεγχος και συντήρηση των µονωτών του Μετασχηµατιστή 

• Έλεγχος θερµοκρασίας 

• Έλεγχος εξαερισµού χώρου Μετασχηµατιστή 

• Έλεγχος ελαιολεκάνης για τυχόν διαρροές 

• Έλεγχος έδρασης Μετασχηµατιστή 

• Έλεγχος µονώσεων Μετασχηµατιστή µε MEGGER 5.000 ή 10.000 V 

• Έλεγχος συστηµάτων προστασίας Μετασχηµατιστή και δοκιµή σωστής 

λειτουργίας 

• Μέτρηση γειώσεων ουδέτερου κόµβου Μετασχηµατιστή και µεταλλικών 

µερών 

• Έλεγχοι συσφίξεων 

• Μέτρηση µονώσεων Μετασχηµατιστή 

• Μέτρηση αντιστάσεων Μετασχηµατιστή (πηνία Μ.Σ και Φ.Σ) 

• Μέτρηση µονώσεων καλωδίων µέσης τάσης 

• Γενικός καθαρισµός του χώρου του Μετασχηµατιστή και περιβάλλοντα χώρου 

 



 

Β.3 ΕΣΗΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΦΑΜΗΛΗ ΣΑΗ 

Η ετήσια συντήρηση του πίνακα χαµηλής τάσης περιλαµβάνει κατ΄ελάχιστο τις 

παρακάτω εργασίες: 

• Έλεγχος καλής λειτουργίας του γενικού διακόπτη Φ.Σ. 

• Έλεγχος καλής λειτουργίας επιµέρους διακόπτων ισχύος 

• Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των βοηθητικών κυκλωµάτων του Τ/ 

• Έλεγχος των ζυγών και συσφίξεων όπου αυτό απαιτηθεί 

• Καθαρισµός µονωτήρων πίνακα 

• Έλεγχος καλής λειτουργίας οργάνων µέτρησης και ενδείξεων 

• Έλεγχος συστοιχίας πυκνωτών 

• Μέτρηση γειώσεων πίνακα χαµηλής τάσης 

• Έλεγχος έδρασης πίνακα 

• Καθαρισµός πίνακα και περιβάλλοντα χώρου 

 

3. ΦΡΟΝΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΑΙΩΝ – ΕΚΣΙΜΗΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

 

3.1.Οι έξι υποσταθµοί χρήζουν περιοδικού ελέγχου & προληπτικής συντήρησης. Οι 

περισσότερες εργασίες συντήρησης στους υποσταθµούς θα είναι 

προγραµµατισµένες και θα πραγµατοποιούνται Κυριακή ώστε να υπάρχει καθόλου ή 

ελάχιστη όχληση στην οµαλή υδροδότηση των καταναλωτών. Οι έκτακτες εργασίες – 

επεµβάσεις θα γίνονται κατόπιν εντολής της ∆ΕΤΑΛ. 

Προκειµένου να κοστολογηθεί η παροχή υπηρεσιών σε ετήσια βάση και να συνταχθεί 

ο προϋπολογισµός της παρεχόµενης υπηρεσίας , ο χρόνος απασχόλησης εκτιµάται 

σε εργατοώρες , χωρίς αυτό να έχει περιοριστικό χαρακτήρα, ως ακολούθως: 

α) Οι εργασίες της Προληπτικής υντήρησης για κάθε υποσταθµό υπολογίζονται 

σε: 

• Σρεις (3) ώρες τεχνίτη µηνιαίως (προγραµµατισµένες εργασίες) 

• µία (1) ώρα τεχνίτη µηνιαίως (έκτακτες εργασίες) 

β)Οι εργασίες του Περιοδικού Ελέγχου για κάθε υποσταθµό υπολογίζονται σε επτά 

(7) ώρες ετησίως. 

γ) Ο συνολικός εκτιµώµενος χρόνος για τις προδιαγραφόµενες εργασίες ανέρχεται 

σε πενήντα πέντε (55) ώρες απασχόλησης τεχνίτη ετησίως µε τιµή εργατοώρας 

27,00 ευρώ. Κόστος ανά υποσταθµό 1.485,00 ευρώ. 

 

3.2 Για τις υπηρεσίες του ∆ιευθύνοντα Μηχανικού (συντονισµός των εργασιών, 

σύνταξη εγγράφων, σχεδίων, Τπεύθυνων ∆ηλώσεων & καθήκοντα Σεχνικού 

Ασφαλείας), η ετήσια κατ΄αποκοπή αµοιβή, ανά υποσταθµό υπολογίζεται σε 600,00 

ευρώ. 

 

3.3. Ο εκτιµώµενος προϋπολογισµός εργασιών συντήρησης ενός υποσταθµού (παρ. 

3.1 & 3.2) υπολογίζεται για ένα έτος σε 2.085,00 ευρώ. 

 

3.4 Ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες 

 

3.5. Προϋπολογισµός υπηρεσίας. 

Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



α/α  ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ  
Μον. 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Σιµή Μον. 

(ευρώ) 

Δαπάνη 

(ευρώ) 

1.  

Περιοδικός 

Έλεγχος & 

Προληπτική 

υντήρηση 

Τποσταθµού, 

σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα 

παράγραφο 2 

της 

παρούσης 

κατ΄αποκοπή  7 2.085,00 14.595,00 

2. 

Επιπλέον 

εργασίες 

αντικατάστασης 

διακοπτών, 

πυκνωτών, 

ασφαλειών και 

διασύνδεση 

Scada 

κατ΄αποκοπή 7 686 4.802,00 

 

∆ΑΠΑΝΗ (χωρίς 

Υ.Π.Α) 
19.397,00 

Υ.Π.Α. 17%  3.297,49 

ΤΝΟΛΙΚΗ 

∆ΑΠΑΝΗ:  
22.694,49 

 

 

 

Οι συντάξαντες: 

 

Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ Η/Μ ΔΕΤΑΛ 

 

 

 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Σ.Τ. ΔΕΤΑΛ 

 

ΚΑΡΑΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ 

ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ ΣΕ 

ΠΑΡΑΚΕΤΑ ΥΙΝΔΑΝΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ ΣΕ 

 
 


