
ΘΕΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ Γ.Ν.Π. “Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ”  

ΣΧΕΤ.:  

 

 Εισηγούμαστε την συντήρηση των υποσταθμών του Γ.Ν.Π. “Ο Άγιος Ανδρέας”, καθώς η 

συντήρησή τους είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την ασφάλεια των νοσηλευομένων, των επισκεπτών 

και του προσωπικού του νοσοκομείου, με βάση την ακόλουθη τεχνική περιγραφή. 

Τεχνική Περιγραφή Εργασιών Συντήρησης Υποσταθμών Μ.Τ. Γ.Ν.Π. “Ο Άγιος Ανδρέας” 

Α) Υποσταθμός Μέσης Τάσης Κτιρίου “Γ. Γεννηματάς”: Συντήρηση των δυο (2) 

Μετασχηματιστών Ελαίου ισχύος 1000KVA έκαστος 20KV/400V, Κυψέλες Μέσης Τάσης, 

Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης και  Συστήματος Διόρθωσης Συντελεστή Ισχύος 

Έλεγχος διαρροής και στάθμης ελαίου Μ/Σ 

Αλλαγή του αφυγραντικού υλικού (silica gel) αναπνευστικών οργάνων Μετασχηματιστών 

Καθαρισμός της πορσελάνης των μονωτήρων (bushings) 

Έλεγχος του Buchholz ρελέ 

Έλεγχος ακροκιβωτίων (μέτρηση αποστάσεων των άκρων horn tips) 

Ανασύσταση - αφύγρανση ελαίου Μ/Σ (500 kgr) για την ανύψωση του επιπέδου της 

διηλεκτρικής του αντοχής – Διακοπή ρεύματος 6-8 ώρες 

Δειγματοληψία ελαίου προς διάσπαση και εύρεση της διηλεκτρικής του αντοχής προ και μετά 

την ανασύσταση 

Συμπλήρωση φιλτραρισμένου ελαίου αν χρειαστεί μετά την ανασύσταση του 

Καθαρισμός των χώρων, των Μ/Σ, των διακοπτών, των καλωδιώσεων και σύσφιξη αυτών 

Έλεγχος αερισμού και θερμοκρασίας Μ/Σ 

Μέτρηση γειώσεων τριγώνου ουδέτερου κόμβου και μεταλλικών μερών (λειτουργίας και 

προστασίας) 

Μέτρηση μονώσεων Μ/Σ 

Μέτρηση αντιστάσεων Μ/Σ (Πηνίων Μ.Τ. και Χ.Τ.) 

Έλεγχος διατάξεων προστασίας Μετασχηματιστών 

Έλεγχος καλής λειτουργίας κυψελών Μέσης Τάσης:  

Μέτρηση μονώσεων καλωδίων Μ.Τ.  

Έλεγχος διατάξεων μέτρησης και ενδείξεων και αντικατάσταση εφόσον κριθεί απαραίτητο: 

Αμπερομέτρων, βολτομέτρων, μετασχηματιστών εντάσεως, τάσεως και ενδεικτικών λυχνιών 

Συντήρηση και έλεγχος καλής λειτουργίας οργάνων λειτουργίας, διακοπής και προστασίας:  

ασφαλειοαποζευκτών, ασφαλειοδιακοπτών, γειωτών, μονωτήρων, ακροκιβωτίων μέσης τάσης, 
επαφών (συσφίξεις), μόνωσης υλικών μέσης τάσης, λίπανση μεταλλικών μερών διακοπτών 

μέσης τάσης 

Συντήρηση και έλεγχος Γ.Π.Χ.Τ.: έλεγχος, καθαρισμός και συσφίξεις επαφών διακοπτών, 

ασφαλειών, ζυγών, λίπανση μηχανικών μερών στους διακόπτες χαμηλής τάσης, έλεγχος καλής 

λειτουργίας οργάνων μέτρησης και ενδείξεων 



Έλεγχος καλής λειτουργίας του συστήματος αυτόματης μεταγωγής, απόρριψης φορτίων και 

παραλληλισμού 

Έλεγχος και συντήρηση πεδίου πυκνωτών διόρθωσης συντελεστή ισχύος 

Έλεγχος προστατευτικών μέσων ασφαλούς χειρισμού 

 

B) Υποσταθμός Μέσης Τάσης Νέας Πτέρυγας: Συντήρηση των τριών (3) 

Μετασχηματιστών Ξηρού Τύπου Schneider Electric 1250KVA έκαστος 20KV/400V, 

Κυψέλες Μέσης Τάσης, Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης και  Συστήματος Διόρθωσης 

Συντελεστή Ισχύος 

Καθαρισμός των χώρων, των Μ/Σ, των διακοπτών, των καλωδιώσεων και σύσφιξη αυτών 

Έλεγχος αερισμού και θερμοκρασίας Μ/Σ 

Έλεγχος συσκευών ελέγχου της θερμοκρασίας των Μ/Σ ξηρού τύπου και των σειρήνων 

Μέτρηση γειώσεων τριγώνου ουδέτερου κόμβου και μεταλλικών μερών (λειτουργίας και 

προστασίας) 

Μέτρηση μονώσεων Μ/Σ 

Μέτρηση αντιστάσεων Μ/Σ (Πηνίων Μ.Τ. και Χ.Τ.) 

Έλεγχος διατάξεων προστασίας Μετασχηματιστών 

Έλεγχος καλής λειτουργίας κυψελών Μέσης Τάσης- Πεδίο Εισόδου IM500-LA/SM6, Πεδίο 

Μετρήσεως CM-2/SM6, Πεδίο προστασίας Μ/Σ DM1-W/SF1-SM6:  

Μέτρηση μονώσεων καλωδίων Μ.Τ.  

Έλεγχος διατάξεων μέτρησης: Αμπερομέτρων, βολτομέτρων, μετασχηματιστών εντάσεως, 
τάσεως και ενδεικτικών λυχνιών και αντικατάσταση καμένων λυχνιών και τυχόν χαλασμένων 

οργάνων 

Συντήρηση και έλεγχος καλής λειτουργίας οργάνων λειτουργίας, διακοπής και προστασίας: 

αποζευκτών SF6 24kV, 630A, ασφαλειών, γειωτών, αυτόματων διακοπτών ισχύος SF6 SF1 

Merlin Gerin 24kV συμπεριλαμβανομένου του τηλεχειριζόμενου μηχανισμού λειτουργίας RI για 
την τάνυση των ελατηρίων, βοηθητικών επαφών, πηνίων απόζευξης, ηλεκτρονόμων 

δευτερογενούς προστασίας ηλεκτρονικού τύπου με ψηφιακές ενδείξεις τύπου SEPAM 1000+S20 

M.G. 220VAC, μονωτήρων, ακροκιβωτίων μέσης τάσης, επαφών (συσφίξεις), μόνωσης υλικών 

μέσης τάσης, μεταλλικών μερών διακοπτών μέσης τάσης 

Συντήρηση και έλεγχος Γενικών Πινάκων Χαμηλής Τάσης: έλεγχος, καθαρισμός και συσφίξεις 

επαφών, έλεγχος λειτουργίας οργάνων μετρήσεων και ενδείξεων, ασφαλειοδιακοπτών, λίπανση 

μηχανικών μερών στους διακόπτες χαμηλής τάσης 

Έλεγχος καλής λειτουργίας του συστήματος αυτόματης μεταγωγής, απόρριψης φορτίων και 

παραλληλισμού 

Έλεγχος και συντήρηση πεδίου πυκνωτών διόρθωσης συντελεστή ισχύος  

Έλεγχος προστατευτικών μέσων ασφαλούς χειρισμού 

 

Γ) Συντήρηση Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης Δορυφορικού Κτιρίου (Πρώην 409) 



Καθαρισμός των χώρων 

Έλεγχος καλής κατάστασης και μονώσεως καλωδίων, έλεγχος ακροδεκτών και συνδέσεων 

καλωδίων, καθαρισμός και συσφίξεις επαφών. 

Έλεγχος καλής λειτουργίας των διατάξεων μέτρησης και ενδείξεων και αντικατάσταση των μη 

λειτουργικών. 

Έλεγχος και συντήρηση διατάξεων λειτουργίας διακοπής και προστασίας και λίπανση 

μηχανικών μερών στους διακόπτες χαμηλής τάσης. 

Έλεγχος ζυγών, γειώσεων και συστημάτων δευτερογενούς προστασίας, συντήρηση ή επισκευή 

τυχόν βλαβών. 

Έλεγχος των συστημάτων ελέγχου των Η/Ζ και της αυτόματης μεταγωγής των φορτίων ανάγκης 

Έλεγχος και συντήρηση πεδίου πυκνωτών διόρθωσης συντελεστή ισχύος  

Γενικοί Όροι: 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την παράδοση των υποσταθμών σε πλήρη και καλή λειτουργία και 

την εγγύηση πλήρους και καλής λειτουργίας ενός έτους αναφορικά με τα υλικά που θα 

χρησιμοποιήσει και τις εργασίες που θα παρέχει. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά ότι διαθέτουν άρτια 

εκπαιδευμένο προσωπικό, κατάλληλο εξοπλισμό για όλες τις απαιτούμενες από την τεχνική 

περιγραφή εργασίες και πρόσφατη εμπειρία σε παρόμοια έργα σε νοσηλευτικό ίδρυμα.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται με την προσφορά των εργασιών συντήρησης να καταθέσει κατάλογο 

με οικονομική προσφορά για τα πάσης φύσεως υλικά που ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει κατά 

την διαδικασία της συντήρησης. 

Οι εργασίες αυτές θα πραγματοποιηθούν σε χρονικό διάστημα προσυμφωνημένο με την Τεχνική 
Υπηρεσία του νοσοκομείου και υποχρεωτικά με την παρουσία προσωπικού της Τεχνικής 

Υπηρεσίας. Λόγω της φύσης των εργασιών και της απαιτούμενης διακοπής ρεύματος στα κτίρια 

των υπό συντήρηση υποσταθμών, η συντήρηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο ημέρα 

Κυριακή μη-εφημερίας του νοσοκομείου. 

Ο Ανάδοχος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας κατά την διάρκεια των εργασιών για 

την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, την προστασία των εργαζόμενων της εταιρίας και του 

προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

Μετά το πέρας των εργασιών θα παραδοθούν στο νοσοκομείο ξεχωριστά για κάθε υποσταθμό και 

κτίριο πρωτότυπο δελτίο εργασιών και πίνακας υλικών που χρησιμοποιήθηκαν και αναλυτική 

κατάσταση των μετρήσεων που απαιτούνται από την τεχνική περιγραφή. 

Εκτιμώμενο κόστος: 8000.00€+ΦΠΑ 

  

 


