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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙEΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ 5&6 ΤΗΣ Ε.Ι.Ο ΣΤΗ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΑΡΙΝΑ Δ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία καλεί τους ενδιαφερόμενους προκειμένου να
αποστείλουν προσφορές έως ποσού 11.000,00 ευρώ για την εγκατάσταση δυο νέων πινάκων
(ένα σε κάθε μια από τις δύο προβλήτες), με τροφοδοσία τους από τον υπάρχοντα κεντρικό
πίνακα. Από τους νέους πίνακες θα τροφοδοτούνται ανεξάρτητα το καθένα, από τα επιμέρους
12 pillar που υπάρχουν σε κάθε προβλήτα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αυτονομία τους με
δυνατότητα φορτιού 16Α έκαστο. (ακολουθεί αναλυτική περιγραφή εργασιών και σχέδια) . Η
αποστολή προσφορών ισχύει μέχρι 8/7/2022 και ώρα 12:00 αποστολή στο mail
secretariat@eio.gr .
Με εκτίμηση,

ΑΚ/μσ

Η Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Ανδρονίκη Αναστασίου

Γεώργιος Καμνής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ 5&6 ΤΗΣ Ε.Ι.Ο ΣΤΗ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
Δ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.
Εγκατάσταση δυο νέων πινάκων (ένα σε κάθε προβλήτα 5 & 6), με τροφοδοσία
τους από τον υπάρχοντα κεντρικό πίνακα. Από τους νέους πίνακες θα
τροφοδοτούνται ανεξάρτητα το καθένα, τα επιμέρους 12 pillar που υπάρχουν
σε κάθε προβλήτα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αυτονομία τους με δυνατότητα
φορτιού 16Α έκαστο. σχ.)
Η τροφοδοσία των νέων πινάκων θα γίνει από τον υπάρχοντα Γεν. πίνακα με
κατάλληλο καλώδιο προβλεπόμενης διατομής.
Σε κάθε νέο πίνακα όπως και σε κάθε ένα από τα 12 pillar του κάθε προβλήτα
θα τοποθετηθούν κατάλληλα ρελέ διαφυγής.(Συν. σχ)
Στα pillar κάθε εξέδρας (12+12) θα εγκατασταθούν αυτόματες ασφάλειες 16Α
βραδείας τήξεως.
Τα απομακρυσμένα pillar θα τροφοδοτηθούν με κατάλληλο καλώδιο
προβλεπόμενης διατομής. (Συν. σχ).
Τα υπάρχοντα καλώδιά των pillar αν είναι καλής κατάστασης ,θα
χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση κάποιων εξ' αυτών (όπου οι αποστάσεις το
επιτρέπουν) με τους νέους κεντρικούς πίνακες των εξεδρών.
Τα καλώδιά για τη μηχανική τους προστασία (όπου απαιτείται) θα οδεύουν
εντός σωληνώσεων ή σχαρών καταλλήλου διατομής.
Θα γίνει έλεγχος γειώσεων, και αν απαιτηθεί αντικατάστασή του καλωδίου ή
άλλες εργασίες θα ενημερωθεί η Ε.Ι.Ο για το κόστος.
Θα χορηγηθεί πιστοποιητικό καταλληλότητας της εγκατάστασης προς τη ΔΕΗ
Πέρα των περιγραφόμενων εργασιών και υλικών, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος
του συνόλου της εγκατάστασης. Σε περίπτωση που προκύψουν θέματα
ασφάλειας τόσο στην λειτουργία των εγκαταστάσεων όσο και προ τον

Επίσημος χορηγός ενδυμασίας

ανθρώπινο παράγοντα, θα ενημερωθεί η Ε.Ι.Ο για να ληφθούν τα καταλληλά
μέτρα.
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για το έργο θα είναι επωνύμων εταιρειών
και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Για τις εργασίες θα χρησιμοποιηθεί εξειδικευμένο προσωπικό υπό την
επίβλεψη μηχανικού και θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία
και την ασφάλεια των εργαζομένων.
Θα δοθεί χρονική εγγύηση των παρεχομένων εργασιών.
Οι εργασίες θα αρχίσουν άμεσα με την κατακύρωση του διαγωνισμού.
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