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ΘΕΜΑ : Εργασίες A) Επισκευής του συστήματος συγχρονισμού- 

παραλληλισμού, Β) Εγκατάστασης προθέρμανσης, Γ) Συντήρησης, Δ) 

επιβεβαίωση-επίδειξη διαδικασιών λειτουργίας, Ε) τροποποίησης των 

διατάξεων αυτοματισμού και ΣΤ) Ελέγχου καλής λειτουργίας με 

φορτίο του συστήματος των Η/Ζ του Κεντρικού Κτιρίου στο πλαίσιο 

της ενσωμάτωσής τους με τα συστήματα τροφοδοσίας του 

πολυώροφου κτιρίου 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες στο συγκρότημα των δύο (2) μονάδων Η/Ζ 

(με σειριακούς αριθμούς 6517871 και 6517021) AJS 440E ισχύος 400KVA με κινητήρα SCANIA 

DC12 54A (10-84) και γεννήτρια τύπου STAMFORD HCKI434F και στους πίνακες αυτοματισμού-

παραλληλισμού τους: 

 

Φάση Ι: Άμεσα 

Α) Επισκευή του συστήματος αυτοματισμού-παραλληλισμού 

Η επισκευή να πραγματοποιηθεί τόσο επιμέρους στα Η/Ζ, όσο και στο σύστημα 

αυτοματισμού-παραλληλισμού, είτε με επέμβαση στα μηχανολογικά είτε στα ηλεκτρικά-

ηλεκτρονικά μέρη του συστήματος. 

Η επισκευή μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την αποκατάσταση: 

- της παρατηρούμενης υπερστροφίας του Η/Ζ1 (π.χ. 51.80Hz και 1554 στροφές) σε 

λειτουργία εν κενό. 

- της παρατηρούμενης υπερστροφίας και των δύο Η/Ζ σε δοκιμή παραλληλισμού εν κενό 

(π.χ. 51.70Hz στο Η/Ζ1, 51.20Hz στο Η/Ζ2 και μέτρηση ρεύματος περίπου 80Α) με παρουσίαση 

του σφάλματος «Electric Trip – Gen reverse power». 

- του συγχρονισμού-παραλληλισμού των Η/Ζ είτε εν κενό είτε με φορτίο. 

 

Β) Εγκατάσταση συστημάτων προθέρμανσης νερού των Η/Ζ 

Να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση συστημάτων προθέρμανσης νερού μηχανής στα δύο 

Η/Ζ. Περιλαμβάνεται η εγκατάσταση των απαιτούμενων παροχών ρεύματος. 

 

Γ) Συντήρηση του συγκροτήματος των Η/Ζ 

Η συντήρηση του συγκροτήματος των Η/Ζ περιλαμβάνει: 

- Αντικατάσταση του αντιψυκτικού υγρού του ψυγείου των κινητήρων με πενήντα (50) 

λίτρα ανά Η/Ζ (δηλαδή συνολικά εκατό (100) λίτρα) έτοιμου προς χρήση διαλύματος 

αντιψυκτικού σε απιονισμένο νερό με αντιδιαβρωτικά πρόσθετα για προστασία των μεταλλικών 

μερών κατάλληλο για όλους τους τύπους ψυγείων και προστασία από -18οC. 

- Καθαρισμός πτερυγίων-κυψελών ψυγείου. 

- Αλλαγή λιπαντικού ελαίου με τριάντα πέντε (35) λίτρα ανά Η/Ζ (δηλαδή συνολικά 

εβδομήντα (70) λίτρα) λάδι για πετρελαιοκινητήρα turbo SAE15W-40 συνθετικό. 
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- Καθαρισμός καθαριστή λαδιού. 

- Αντικατάσταση ενός (1) τεμαχίου ανά ΗΖ φίλτρου λαδιού (δηλαδή συνολικά δύο (2) 

τεμάχια), τύπου scania 1117285-6470 8M. 

- Αντικατάσταση ενός (1) τεμαχίου ανά ΗΖ φίλτρου πετρελαίου (δηλαδή συνολικά δύο 

(2) τεμάχια), τύπου scania 1763776 7096. 

- Αντικατάσταση ενός (1) τεμαχίου ανά ΗΖ φίλτρου νερού (δηλαδή συνολικά δύο (2) 

τεμάχια), τύπου scania 1393640 40853-1/00. 

- Καθαρισμός φίλτρων αέρα. 

- Έλεγχος και ρύθμιση ιμάντων. 

- Έλεγχος για τυχόν διαρροές συστήματος ψύξης, συστήματος λίπανσης, συστήματος 

εισαγωγής και εξαγωγής αερίων/καυσαερίων και συστήματος καυσίμου. 

- Έλεγχος και ρύθμιση εγχυτών, ακροφυσίων και βαλβίδων. 

- Έλεγχος κατάστασης καυσαερίων – έλεγχος εξάτμισης κινητήρα. 

- Έλεγχος συσσωρευτών. 

- Έλεγχος φόρτισης μπαταριών από δυναμό και από φορτιστή πίνακα. 

- Έλεγχος οργάνων. 

- Έλεγχος εξόδου Η/Ζ. 

- Έλεγχος προστασιών Η/Ζ. 

- Έλεγχος εντολών/λειτουργιών (μίζας, εναλλακτήρα κινητήρα, κλπ.). 

- Έλεγχος αντικραδασμικών βάσεων. 

- Συντήρηση πινάκων Η/Ζ και πίνακα αυτοματισμού-παραλληλισμού. 

- Καθαρισμός Η/Ζ. 

- Καταγραφή μετρήσεων. 

- Έλεγχος καλής λειτουργίας εν κενό και με φορτίο. 

 

Δ) Επιβεβαίωση - επίδειξη διαδικασιών αυτόματης, εξαναγκασμένης και 

χειροκίνητης λειτουργίας παραλληλισμού καλής λειτουργίας υπό φορτίο 

Να επιβεβαιωθούν οι διαδικασίες αυτόματης, εξαναγκασμένης και χειροκίνητης 

λειτουργίας των Η/Ζ μεμονωμένα και με παραλληλισμό. Να γίνει επίδειξη-εκπαίδευση του 

προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας (περίπου δέκα (10) άτομα) για κάθε περίπτωση λειτουργίας 

των Η/Ζ. Να αναρτηθούν πλαστικοποιημένες στην Ελληνική Γλώσσα βασικές οδηγίες χειρισμών. 

 

 

Φάση ΙΙ: Κατά την ενσωμάτωση του πολυώροφου τμήματος του κεντρικού 

νοσοκομείου 

Ε) Τροποποίηση των διατάξεων αυτοματισμού-παραλληλισμού 

Στο πλαίσιο του έργου «Αναβάθμιση Κεντρικού Κτιρίου Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» 

και προμήθεια – εγκατάσταση ιατρικού, ξενοδοχειακού και λοιπού εξοπλισμού» με Ανάδοχο την 

εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε., τα Η/Ζ του Κεντρικού Κτιρίου θα αναλάβουν επιπλέον της τροφοδοσίας 

των φορτίων του διωρόφου τμήματος του Κεντρικού Κτιρίου, την τροφοδοσία των φορτίων του 
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πολυώροφου τμήματος. 

Οι εργασίες τροποποίησης των διατάξεων αυτοματισμού-παραλληλισμού αφορούν τα 

ακόλουθα: 

Ε.1) Παροχή των ακόλουθων επαφών από το υφιστάμενο σύστημα αυτοματισμού-

παραλληλισμού των Η/Ζ στο νέο σύστημα μεταγωγής ΔΕΗ-Η/Ζ του ΓΠΧΤ που θα εγκατασταθεί 

από την εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε.: 

- ένα (1) ψηφιακό σήμα (DO-NO επαφή) για την εκκίνηση λειτουργίας των Η/Ζ 

- ένα (1) ψηφιακό σήμα (DO-NO επαφή) για την παύση λειτουργίας των Η/Ζ 

Ε.2) Αποξήλωση των υφιστάμενων διατάξεων ελέγχου μεταγωγής και εκκίνησης-παύσης 

των Η/Ζ. Ο αυτόματος έλεγχος της εκκίνησης-παύσης των Η/Ζ θα πραγματοποιείται 

αποκλειστικά με βάση τα σήματα της παραγράφου Ε.1. 

Ε.3) Παροχή των ακόλουθων σημάτων επικοινωνίας από το υφιστάμενο σύστημα 

αυτοματισμού-παραλληλισμού προς το νέο σύστημα BMS που θα εγκατασταθεί από την εταιρεία 

ΕΚΤΕΡ Α.Ε.: 

- Ένδειξη λειτουργίας ηλεκτρογεννήτριας Νο1 (DI-NO επαφή) 

- Ένδειξη λειτουργίας ηλεκτρογεννήτριας Νο2 (DI-NO επαφή) 

- Ένδειξη βλάβης ηλεκτρογεννήτριας Νο1 (DI-NC επαφή) 

- Ένδειξη βλάβης ηλεκτρογεννήτριας Νο2 (DI-NC επαφή) 

- Ένδειξη θέσης αυτόματου διακόπτη χαμηλής τάσης ΗΖ1 (DI-NO επαφή) 

- Ένδειξη θέσης αυτόματου διακόπτη χαμηλής τάσης ΗΖ2 (DI-NO επαφή) 

- Διατήρηση των σημάτων επικοινωνίας από το υφιστάμενο σύστημα αυτοματισμού-

παραλληλισμού προς το υφιστάμενο σύστημα BMS του Διώροφου Τμήματος του 

Κεντρικού Κτιρίου, εφόσον αυτό είναι δυνατόν. 

Ε.4) Σύνδεση των μπουτόν «επείγουσας παύσης» (μανιτάρια) των οικίσκων των Η/Ζ έτσι 

ώστε σε περιπτώσεις ανάγκης τα Η/Ζ να σταματούν χειροκίνητα από τον χώρο των οικίσκων και 

συγχρόνων να αποκλείεται νέα εκκίνηση προτού γίνει χειροκίνητη επαναφορά. Όσο το μπουτόν 

«επείγουσας παύσης» θα παραμένει ενεργοποιημένο, να ηχεί η σειρήνα βλάβης της 

ηλεκτρογεννήτρια στον πίνακα αυτοματισμού-παραλληλισμού και να είναι ενεργοποιημένη η 

ένδειξη βλάβης ηλεκτρογεννήτριας προς το BMS.  

Ε.5) Διατήρηση των λοιπών χαρακτηριστικών του αυτοματισμού-παραλληλισμού. 

Καταγραφή παραμέτρων λειτουργίας. 

Οι εργασίες ελέγχου θα πραγματοποιηθούν σε συνεννόηση με το Γ. Ν. Πατρών, τις 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ και την εταιρεία ΕΚΤΕΡ, σε χρονικό σημείο που θα διασφαλίζεται η 

ομαλή τροφοδοσία των φορτίων από την υφιστάμενη μεταγωγή στην καινούργια μεταγωγή. 

 

ΣΤ) Ελέγχου καλής λειτουργίας υπό φορτίο 

Να πραγματοποιηθούν όλες οι απαιτούμενες δοκιμές σε αυτόματη, εξαναγκασμένη και 

χειροκίνητη λειτουργία υπό φορτίο. Οι δοκιμές υπό φορτίο θα πραγματοποιηθούν σε 

καθορισμένο χρόνο που θα προσδιοριστεί από τη συμφωνία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ, ΕΚΤΕΡ, 

ΓΝΠ και Αναδόχου του παρόντος, ώστε να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες δοκιμής (επαρκές 
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μέγεθος φορτίων, πλήρης λειτουργία εγκατάστασης ΓΠΧΤ ΕΚΤΕΡ, μη εφημερία ΓΝΠ κλπ.). 

Κατά τον έλεγχο καλής λειτουργίας θα πραγματοποιηθεί η επιβεβαίωση της συνεργασίας 

λειτουργίας των συστημάτων αυτών με τα ΓΠΧΤ και το BMS που θα έχει εγκαταστήσει η ΕΚΤΕΡ.  

Οι εργασίες ελέγχου θα πραγματοποιηθούν εφόσον έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι 

εργασίες των προηγούμενων παραγράφων. 

 

 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 Το νοσοκομείο θα παρέχει στον Ανάδοχο το πλήρες αρχείο που διαθέτει για το σύστημα 

των Η/Ζ, καθώς και οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτείται για την υλοποίηση των εργασιών, είτε 

από το ΓΝΠ, είτε από την εταιρεία ΕΚΤΕΡ, με έγγραφη επικοινωνία. 

 

 - Χρόνος Υλοποίησης 

 Η υλοποίηση των εργασιών της φάσης Ι να πραγματοποιηθεί σε συνεννόηση με το Γ. Ν. 

Πατρών άμεσα από την εντολή του νοσοκομείου. Το νοσοκομείο δεν αποδέχεται καθυστέρηση 

υλοποίησης των εργασιών πέραν του ενός (1) μήνα π.χ. λόγω αποστολής υλικών από το 

εξωτερικό. Η υλοποίηση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά ημέρα μη-εφημερίας 

του νοσοκομείου από τις 08:30π.μ. και να ολοκληρωθούν στο συντομότερο δυνατό χρονικό 

διάστημα με την κατά το δυνατόν αδιάλειπτη τροφοδοσία των φορτίων (ΔΕΗ – διαθεσιμότητα 

Η/Ζ). 

 Η υλοποίηση των εργασιών της φάσης ΙΙ να πραγματοποιηθεί όπως ορίζεται στη σχετική 

παράγραφο της Τεχνικής Περιγραφής. 

 

 - Κόστος – Προσφορά Αναδόχου 

 Στην προσφορά του Αναδόχου να κατατεθούν οι τιμές κόστους εργασιών και υλικών ανά 

παράγραφο (Α έως ΣΤ) 

 Επιπλέον ο Ανάδοχος να καταθέσει στην προσφορά του τιμοκατάλογο επιπλέον υλικών 

και εργασιών που ενδέχεται να προκύψουν για την ολοκλήρωση των εργασιών της παραγράφου 

Α. 

 Στο κόστος των εργασιών περιλαμβάνεται το κόστος των μικροϋλικών που απαιτούνται 

για την πραγματοποίηση των εργασιών. 

 Σε περίπτωση που απαιτούνται επιπλέον υλικά/εργασίες, ο Ανάδοχος να παρέχει άμεσα 

προσφορά στο νοσοκομείο. Το νοσοκομείο δεν δεσμεύεται για την προμήθεια/υλοποίηση των 

προτεινόμενων υλικών/εργασιών από τον Ανάδοχο. 

 

 - Παραδοτέα 

 Μετά το πέρας των εργασιών να παραδοθεί στο Τεχνικό Τμήμα του νοσοκομείου, πέρα 

των παραδοτέων που προσδιορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή, πρωτότυπο Δελτίο Εργασιών 

και τεχνική έκθεση με την περιγραφή των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν, ηλεκτρολογικά 

σχέδια της καινούργιας κατάστασης του εξοπλισμού και έκθεση με την κατάσταση του 

εξοπλισμού και ενδεχόμενες απαιτούμενες βελτιώσεις/παρεμβάσεις. 
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 Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την απομάκρυνση των αχρήστων από τους χώρους και την 

παράδοση του εξοπλισμού σε λειτουργία σε κάθε στάδιο υλοποίησης των εργασιών του. 

 

 - Προσωπικό Αναδόχου 

 Ο Ανάδοχος να διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό με αποδεδειγμένη 

εμπειρία στο αντικείμενο των εργασιών και τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες 

εκτέλεσης εργασιών, οι οποίες να κατατεθούν στο νοσοκομείο πριν την έναρξη των εργασιών.  

 

 - Μέτρα Ασφαλείας  

 Ο Ανάδοχος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας κατά την διάρκεια των 

εργασιών για την ασφάλεια των εργαζομένων του, του παρευρισκόμενου προσωπικού, καθώς 

και των εγκαταστάσεων. 

  

 - Εγγύηση καλής λειτουργίας 

 Ο Ανάδοχος να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών 

αναφορικά με τις εργασίες που θα πραγματοποιήσει και τα υλικά που θα παρέχει.  

 

Εκτιμώμενο κόστος:  

Εννέα χιλιάδες και εξακόσια πενήντα ευρώ (9.650,00€) πλέον ΦΠΑ 

 

Επισυνάπτεται πίνακας με τα αιτούμενα από τον Ανάδοχο κόστη (Πίνακας 1) 

Α/Α 
Περιγραφή Εργασίας Είδος 

Προσφερόμενο 

Κόστος 

ΦΑΣΗ Ι 

Α Επισκευή Συστήματος-Αυτοματισμού Παραλληλισμού Εργασία  

Υλικά  

Β Εγκατάσταση προθέρμανσης νερού των Η/Ζ Εργασία  

Υλικά  

Γ Συντήρηση των Η/Ζ SN: 6517021 Εργασία  

Υλικά  

SN: 6517871 Εργασία  

Υλικά  

Δ Εκπαίδευση προσωπικού Εργασία  

 ΦΑΣΗ ΙΙ 

Ε Τροποποίηση διατάξεων αυτοματισμού-

παραλληλισμού 

Εργασία  

Υλικά 

ΣΤ Έλεγχος καλής λειτουργίας με 

φορτίο 

 Εργασία  

Πίνακας1: Πίνακας τιμών 


