
 

   
 
 
  
  Ζ παξνύζα κειέηε πξνϋπνινγηζκνύ 150.000€ κε θπα, αθνξά όιεο ηηο ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο νη νπνίεο 
πξέπεη λα γίλνπλ ζηα ζρνιηθά θηίξηα ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ, ώζηε λα είλαη αζθαιέο θαη ζύκθσλεο κε ην 
πξόηππν  ΔΛΟΣ HD 384.  
Αθόκα ζα γίλεη εγθαηάζηαζε αληιίαο νκβξίσλ θαη ειεθηξνπαξαγσγνύ δεύγνπο  ζην Γεκνηηθό ζρνιείν ηεο 
Πνξθπξηάδαο Καξινβάζνπ, ώζηε λα αληηκεησπηζηνύλ πιεκύξηθά θαηλόκελα ηα νπνία είραλ εκθαληζηεί 
πξόζθαηα. 
πγθεθξηκέλα ζα γίλνπ νη παξαθάησ εξγαζίεο ζε θάζε ζρνιείν: 
 
 
 
1. Δημοηικό τολείο Ορμοσ Καρλοβάζοσ  

 
1.  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε παξνρηθνύ ειεθηξνινγηθνύ θαισδίνπ ΝΤΤ 5ρ10 κκ2 καδί κε όια ηα   
κηθξνπιηθά. 
2. Γεληθόο κεηαιιηθόο ζηεγαλόο πίλαθαο κε πόξηα αζθαιείαο ε νπνία ζα θιεηδώλεη, θαη ζα πεξηέρεη όιεο ηηο 
απαηηνύκελεο δηαηάμεηο θαζώο επίζεο θαη ξέιε πξνζηαζίαο ηύπνπ Α ηάμεο. 
3. Γξακκή ΝΤΤ 3Υ10 κκ2 πξνο ηνλ ππνπίλαθα νξόθνπ ν νπνίνο βξίζθεηαη ζην γξαθείν ηνπ δηεπζπληή. 
4.  Γξακκή ΝΤΤ 3Υ10 κκ2 πξνο ηνλ ππνπίλαθα ηνπ ηζνγείνπ. 
5. Γξακκή ΝΤΤ 3Υ10 κκ2 από ηνλ Γεληθό πίλαθα πξνο ηνλ ππνπίλαθα ππνινγηζηώλ ηνπ ππνγείνπ. 
6. Γξακκή ΝΤΤ 3Υ6 κκ2 πξνο ηνλ ππνπίλαθα ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ 
7. Γηόξζσζε γείσζεο κε πιάθα ραιθνύ. 
8.Δθδνζε όισλ ησλ απαξαίηεησλ πηζηνπνηεηηθώλ - ΤΓΔ γηα επάπμεζε ηζρύνο από κνλνθαζηθή παξνρή ζε 
ηξηθαζηθή. 
 
         Πξνϋπνινγηζκόο   3850€  ρσξίο ΦΠΑ 
 
     
       
 
2. Νηπιαγωγείο Όρμοσ Καρλοβάζοσ  
 
1.  Οιεο νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ δηόξζσζε ηεο γείσζεο ώζηε λα είλαη θάησ από 2 Ω. . 
2. Διεγρνο θαη ζπληήξεζε αληηθεξαπληθνύ θινβνύ, θαζώο θαη γείσζε απηνύ.  
3.Δθδνζε όισλ ησλ απαξαίηεησλ πηζηνπνηεηηθώλ - ΤΓΔ . 
 
         Πξνϋπνινγηζκόο   800€  ρσξίο ΦΠΑ 
 

 

 

  3.Δημοηικό τολείο Μεζαίοσ Καρλοβάζοσ  

 
1.  Οιεο νη απαξαίηεηεο πξνκήζεηεο θαη εξγααζίεο  γηα ηελ αληηθαηάζηαζε όισλ ησλ ξειέ δηαθπγήο κε λέα 
ηύπνπ Α . 
2. Διεγρνο θαη αληηθαηάζηαζε όισλ ησλ θζαξκέλσλ ειεθηξνινγηθώλ πιηθώλ.  
3.Δθδνζε όισλ ησλ απαξαίηεησλ πηζηνπνηεηηθώλ - ΤΓΔ . 
 
.     
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ΣΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΗ 

  ΘΕΜΑ: ΤΝΣΗΡΗΕΙ ΥΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ    

ΔΗΜΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΑΜΟΤ 



 

Πξνϋπνινγηζκόο   1450€  ρσξίο ΦΠΑ 
 

 

4. 1ο Νηπιαγωγείο Καρλοβάζοσ  
 
1.  Οιεο νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο θαη πξνκήζεηεο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ξειέ δηαθπγήο κε λέσλ ηύπνπ Α  
2.Δθδνζε όισλ ησλ απαξαίηεησλ πηζηνπνηεηηθώλ - ΤΓΔ . 
 

 

         Πξνϋπνινγηζκόο   800€  ρσξίο ΦΠΑ 
 

 

 5. Νηπιαγωγείο   Μεζαίοσ Καρλοβάζοσ  
 
1.  Οιεο νη απαξαίηεηεο πξνκήζεηεο θαη εξγααζίεο  γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ γεληθνύ πηλαθα ηνπ ζρνιείνπ 
κε λέν πίλαθα πιήξε κε όιεο ηηο απαηηνύκελεο δηαηάμεηο πξνζηαζίαο θαζώο επίζεο θαη ξειέ ηύπνπ Α . 
2. Διεγρνο θαη αληηθαηάζηαζε όισλ ησλ θζαξκέλσλ ειεθηξνινγηθώλ πιηθώλ.  
3.Δθδνζε όισλ ησλ απαξαίηεησλ πηζηνπνηεηηθώλ - ΤΓΔ . 
 
 
         Πξνϋπνινγηζκόο  2680€  ρσξίο ΦΠΑ 
 

 

 

6. Δημοηικό τολείο - Νηπιαγωγείο Τδρούζζας  
 
1.  Οιεο νη απαξαίηεηεο πξνκήζεηεο θαη εξγααζίεο  γηα ηελ αληηθαηάζηαζε όισλ ησλ ξειέ δηαθπγήο κε λέα 
ηύπνπ Α . 
2. Διεγρνο θαη αληηθαηάζηαζε όισλ ησλ θζαξκέλσλ ειεθηξνινγηθώλ πιηθώλ.  
 3.  Οιεο νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ δηόξζσζε ηεο γείσζεο ώζηε λα είλαη θάησ από 2 Ω. . 
4.Δθδνζε όισλ ησλ απαξαίηεησλ πηζηνπνηεηηθώλ - ΤΓΔ . 
 
Πξνϋπνινγηζκόο   1200€  ρσξίο ΦΠΑ 
 
 

 

7. Νηπιαγωγείο  Λιμάνι Καρλοβάζοσ  
 
1.  Οιεο νη απαξαίηεηεο πξνκήζεηεο θαη εξγααζίεο  γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ γεληθνύ πηλαθα ηνπ ζρνιείνπ 
κε λέν πίλαθα πιήξε κε όιεο ηηο απαηηνύκελεο δηαηάμεηο πξνζηαζίαο θαζώο επίζεο θαη ξειέ ηύπνπ Α . 
2. Διεγρνο θαη αληηθαηάζηαζε όισλ ησλ θζαξκέλσλ ειεθηξνινγηθώλ πιηθώλ.  
3.  Οιεο νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ δηόξζσζε ηεο γείσζεο ώζηε λα είλαη θάησ από 2 Ω.  
4.Δθδνζε όισλ ησλ απαξαίηεησλ πηζηνπνηεηηθώλ - ΤΓΔ . 

 

 

         Πξνϋπνινγηζκόο  2550€  ρσξίο ΦΠΑ 
 

 

 

8. Δημοηικό τολείο Κονηακαιίκων  
 
1.  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε παξνρηθνύ ειεθηξνινγηθνύ θαισδίνπ ΝΤΤ 5ρ10 κκ2 καδί κε όια ηα   
κηθξνπιηθά. 
2. Γεληθόο κεηαιιηθόο ζηεγαλόο πίλαθαο κε πόξηα αζθαιείαο ε νπνία ζα θιεηδώλεη, θαη ζα πεξηέρεη όιεο ηηο 
απαηηνύκελεο δηαηάμεηο θαζώο επίζεο θαη ξέιε πξνζηαζίαο ηύπνπ Α ηάμεο. 
3.Τπνγεηνπνίεζε  Γξακκήο  ΝΤΤ 3Υ10 κκ2 πξνο ηνλ ππνπίλαθα Νεπηαγσγείνπ . 
4. Τπνγεηνπνίεζε  Γξακκήο  ΝΤΤ 3Υ6 κκ2 πξνο ηνλ ππνπίλαθα ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ  
5. Τπνγεηνπνίεζε  Γξακκήο  ΝΤΤ 3Υ6 κκ2 πξνο ηνλ ππνπίλαθα ηεο ιπόκελεο Αίζνπζαο.  



 

6. Αληηθαηάζηαζε ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο κε θαλάιηα ζην παιαη'ν θηίξην θαη απνμεισζε ησλ γξακκώλ απν 
ηελ ςεπδνξνθή. 
7. Δγθαηάζηαζε λέαο γείσζεο ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΛΟΣ HD 384. 
8.Δθδνζε όισλ ησλ απαξαίηεησλ πηζηνπνηεηηθώλ - ΤΓΔ γηα επάπμεζε ηζρύνο από κνλνθαζηθή παξνρή ζε 
ηξηθαζηθή. 
 

 

Πξνϋπνινγηζκόο   7850€  ρσξίο ΦΠΑ 
 

 

9.Δημοηικό ζτολείο Λέκκας  
 

1.  Οιεο νη απαξαίηεηεο πξνκήζεηεο θαη εξγααζίεο  γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ γεληθνύ πηλαθα ηνπ ζρνιείνπ 
κε λέν πίλαθα πιήξε κε όιεο ηηο απαηηνύκελεο δηαηάμεηο πξνζηαζίαο θαζώο επίζεο θαη ξειέ ηύπνπ Α . 
2. Διεγρνο θαη αληηθαηάζηαζε όισλ ησλ θζαξκέλσλ ειεθηξνινγηθώλ πιηθώλ.  
3.  Οιεο νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ δηόξζσζε ηεο γείσζεο ώζηε λα είλαη θάησ από 2 Ω.  
4. Tνπνζέηεζε εμσηεξηθώλ ειεθηξηθώλ θαισδίσλ ζε θαλάιηα. 
5. Αληηθαηάζηαζε πίλαθα ιεβεηνζηαζίνπ κε όιεο ηηο αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο. 
6.Δθδνζε όισλ ησλ απαξαίηεησλ πηζηνπνηεηηθώλ - ΤΓΔ . 
 
Πξνϋπνινγηζκόο   2354€  ρσξίο ΦΠΑ 

 

 

 

10. ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Καρλοβάζοσ  

 
1.  Διεγρνο θαη κεηξεζε αληίζηαζεο παξνρηθνύ θαισδίνπ. 
2. Αληηθαηάζηαζε ηνπ ππάξρνληνο γεληθνύ  πίλαθα κε  κεηαιιηθό ζηεγαλό πίλαθαο κε πόξηα αζθαιείαο ε 
νπνία ζα θιεηδώλεη, θαη ζα πεξηέρεη όιεο ηηο απαηηνύκελεο δηαηάμεηο θαζώο επίζεο θαη ξέιε πξνζηαζίαο 
ηύπνπ Α ηάμεο όπνπ είλαη απαξαίηεην. 
3. Αληηθαηάζηαζε όισλ ησλ ππνπηλάθσλ ηνπ θηηξίνπ κε λένπο πίλαθεο νη νπνίνη ζα πεξηέρνπλ όιεο ηηο 
αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΛΟΣ HD 384. 
4. Eιεγρνο θαη αληηθαηάζηαζε θζαξκέλνπ ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ. 
5.Δθδνζε όισλ ησλ απαξαίηεησλ πηζηνπνηεηηθώλ - ΤΓΔ . 
 
Πξνϋπνινγηζκόο   28500€  ρσξίο ΦΠΑ 

 

 

   11. Δημοηικό τολείο Μαραθοκάμποσ  
 
1.  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε παξνρηθνύ ειεθηξνινγηθνύ θαισδίνπ ΝΤΤ 5ρ10 κκ2 καδί κε όια ηα   
κηθξνπιηθά. 
2. Αληηθαηάζηαζε Γεληθνύ κεηαιιηθνύ ζηεγαλνύ πίλαθα κε πόξηα αζθαιείαο ε νπνία ζα θιεηδώλεη, θαη ζα 
πεξηέρεη όιεο ηηο απαηηνύκελεο δηαηάμεηο θαζώο επίζεο θαη ξέιε πξνζηαζίαο ηύπνπ Α ηάμεο. 
3. Γηόξζσζε γείσζεο . 
4.Διεγρνο θαη αληηθαηάζηαζε θζαξκέλνπ ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ. 
5.Δθδνζε όισλ ησλ απαξαίηεησλ πηζηνπνηεηηθώλ - ΤΓΔ . 
 
Πξνϋπνινγηζκόο   2100€  ρσξίο ΦΠΑ 

 

 

  12. Γσμνάζιο Μαραθοκάμποσ   

 
1.  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε παξνρηθνύ ειεθηξνινγηθνύ θαισδίνπ ΝΤΤ 5ρ10 κκ2 καδί κε όια ηα   
κηθξνπιηθά. 
2. Αληηθαηάζηαζε Γεληθνύ κεηαιιηθνύ ζηεγαλνύ πίλαθα κε πόξηα αζθαιείαο ε νπνία ζα θιεηδώλεη, θαη ζα 
πεξηέρεη όιεο ηηο απαηηνύκελεο δηαηάμεηο θαζώο επίζεο θαη ξέιε πξνζηαζίαο ηύπνπ Α ηάμεο. 
3. Γηόξζσζε γείσζεο . 
4.Διεγρνο θαη αληηθαηάζηαζε θζαξκέλνπ ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ. 
5.Διεγρνο θαη επηζθεπή αιεμηθέξαπλνπ. 



 

6. Αληηθαηάζηαζε όισλ ησλ ππνπηλάθσλ κε λένπο. 
7.Δθδνζε όισλ ησλ απαξαίηεησλ πηζηνπνηεηηθώλ - ΤΓΔ . 
 
Πξνϋπνινγηζκόο   5300€  ρσξίο ΦΠΑ 

 

 

 

13. Λύκειο Μαραθοκάμποσ  

 
1.Διεγρνο παξνρηθνύ θαισδίνπ. 
2. Αληηθαηάζηαζε Γεληθνύ κεηαιιηθνύ ζηεγαλνύ πίλαθα κε πόξηα αζθαιείαο ε νπνία ζα θιεηδώλεη, θαη ζα 
πεξηέρεη όιεο ηηο απαηηνύκελεο δηαηάμεηο θαζώο επίζεο θαη ξέιε πξνζηαζίαο ηύπνπ Α ηάμεο. 
3. Γηόξζσζε γείσζεο . 
4.Διεγρνο θαη αληηθαηάζηαζε θζαξκέλνπ ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ. 
5. Αληηθαηάζηαζε πίλαθα  Γπκλαζηεξίνπ κε κεηαιιηθό  ζηεγαλό πίλαθα κε πόξηα αζθαιείαο ε νπνία ζα 
θιεηδώλεη, θαη ζα πεξηέρεη όιεο ηηο απαηηνύκελεο δηαηάμεηο θαζώο επίζεο θαη ξέιε πξνζηαζίαο ηύπνπ Α 
ηάμεο. 
6.Δθδνζε όισλ ησλ απαξαίηεησλ πηζηνπνηεηηθώλ - ΤΓΔ . 
 
Πξνϋπνινγηζκόο   5700€  ρσξίο ΦΠΑ 
 

 

 

14. Δημοηικό τολείο - Νηπιαγωγείο Πλαηάνοσ 
 
1. Αληηθαηαζηαζε θεληξηθνύ πίλαθα. θαη παξνρήο. 
2.Διεγρνο θαη αληηθαηάζηαζε όισλ ησλ θζαξκέλσλ ειεθηξνινγηθώλ πιηθώλ.  
3.Οιεο νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ δηόξζσζε ηεο γείσζεο ώζηε λα είλαη θάησ από 2 Ω.  
4.Δθδνζε όισλ ησλ απαξαίηεησλ πηζηνπνηεηηθώλ - ΤΓΔ . 
 
Πξνϋπνινγηζκόο   1850€  ρσξίο ΦΠΑ 

 

 

15. Δημοηικό τολείο - Νηπιαγωγείο Κοσμαίικων  

 
1. Αληηθαηαζηαζε θεληξηθνύ πίλαθα κε ξειέ ηύπνπ Α. θαη παξνρήο 
2.Διεγρνο θαη αληηθαηάζηαζε όισλ ησλ θζαξκέλσλ ειεθηξνινγηθώλ πιηθώλ.  
3.Οιεο νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ δηόξζσζε ηεο γείσζεο ώζηε λα είλαη θάησ από 2 Ω.  
4.Αληηθαηαζηαζε πίλαθα λεπηαγσγείνπ θαη παξνρήο ε νπνία ζα ζπλδέεηαη απν ηνλ γεληθό πίλαθα. 
4.Δθδνζε όισλ ησλ απαξαίηεησλ πηζηνπνηεηηθώλ - ΤΓΔ . 
 
Πξνϋπνινγηζκόο   1850€  ρσξίο ΦΠΑ 
 
 
16. Δημοηικό ζτολείο Πορθσριάδας Καρλοβάζοσ 
 
1. Ζιεθηξνπαξαγσγό Εεύγνο 30KVA.   
2. Αληιία ζνιώλ θαη αθαζάξησλ ηξηθαζηθή   ηζρύνο 5,5HP, θαη παξνρήο Q=72m3/h  ζε καλνκεηξηθό ύςνο .H 
= 8,00m , ειεθηξηθόο πίλαθαο θαη πδξαπιηθό δίθηπν απνξξνήο 
 
.   
Πξνϋπνινγηζκόο   20992,88€  ρσξίο ΦΠΑ 
 
 
17. Δημοηικό τολείο  Καλλιθέας  
 
1.  Οιεο νη απαξαίηεηεο πξνκήζεηεο θαη εξγααζίεο  γηα ηελ αληηθαηάζηαζε όισλ ησλ ξειέ δηαθπγήο κε λέα 
ηύπνπ Α . 
2. Διεγρνο θαη αληηθαηάζηαζε όισλ ησλ θζαξκέλσλ ειεθηξνινγηθώλ πιηθώλ.  
 3.Δθδνζε όισλ ησλ απαξαίηεησλ πηζηνπνηεηηθώλ - ΤΓΔ . 
 



 

Αθόκα ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη όιεο νη απαηηνύκελεο πξνκήζεηεο θαη εξγαζίεο γηα ηελ αζθαιή θαη θαιή 
ιεηηνπξγία όισλ ησλ αλσηέξσλ.     
 
Πξνϋπνινγηζκόο   850€  ρσξίο ΦΠΑ 

 

 

18.Γσμνάζίο Καρλοβάζοσ  

 
1.  Οιεο νη απαξαίηεηεο πξνκήζεηεο θαη εξγααζίεο  γηα ηελ αληηθαηάζηαζε όισλ ησλ ξειέ δηαθπγήο κε λέα 
ηύπνπ Α . 
2. Διεγρνο θαη αληηθαηάζηαζε όισλ ησλ θζαξκέλσλ ειεθηξνινγηθώλ πιηθώλ.  
 3.Δθδνζε όισλ ησλ απαξαίηεησλ πηζηνπνηεηηθώλ - ΤΓΔ . 
 
Πξνϋπνινγηζκόο   3800€  ρσξίο ΦΠΑ 
 
 
 
         ΚΑΡΛΟΒΑΗ 22/5/2020 

                                                                                         

 
 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 
 

ΚΟΝΣΟΡΗΑΝΟ ΒΑΗΛΔΗΟ 
 
 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ 
ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΣΔ  

   Ο ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ ΓΝΖ  
ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΓΖΜΟΤ 
ΓΤΣΗΚΖ ΑΜΟΤ 

 
 

ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ 
ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ  
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