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ΘΕΜΑ : Συντήρηση Υποσταθμών Μέσης και Χαμηλής Τάσης κτιρίων Νέας Πτέρυγας και 

Κεντρικού Κτιρίου Γ. Ν. Πατρών 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Α. Συντήρηση Υποσταθμού Κτιρίου Νέας Πτέρυγας 

Η συντήρηση του υποσταθμού του κτιρίου της Νέας Πτέρυγας του Γ. Ν. Πατρών περιλαμβάνει τη 

συντήρηση των ακολούθων: 

- Κυψέλες Μέσης Τάσης: 

 Πεδίο Άφιξης ΔΕΗIM500/LA 10kA, 

 Πεδίο Αναχώρησης προς Κυψέλες Μέσης Τάσης Κεντρικού Κτιρίου (SM6 DM1-A/ LPCTs/ 

moter/ SepamS20),  

 Πεδίο Αναχώρησης προς Κυψέλες Μέσης Τάσης Κτιρίου Νέας Πτέρυγας (SM6 DM1-A/ 

LPCTs/ moter/ SepamS20), 

 Πεδίο Εισόδου IM500-LA/SM6,  

 Πεδίο Μετρήσεων CM-2/SM6, 

 Τρία (3) Πεδία προστασίας Μ/Σ DM1-W/SF1-SM6 

- Τρείς (3) Μετασχηματιστές Μέσης Τάσης 20KV/400V Ξηρού Τύπου SchneiderElectric 1250KVA 

- Γενικά Πεδία Χαμηλής Τάσης: Δεκαοκτώ (18) Πεδία τροφοδοτούμενα είτε από ΔΕΗ είτε από 

ΔΕΗ/ΗΖ και δύο (2) Πεδία τροφοδοτούμενα από UPS. 

- Τρία (3) Συστήματα Διόρθωσης Συντελεστή Ισχύος 

 

Η διαμόρφωση των είκοσι (20) πεδίων Χαμηλής Τάσης παρουσιάζεται συνοπτικά ως ακολούθως: 

ΑΑ Πεδίου Αριθμός x Είδος εξοπλισμού ΑΑ Πεδίου Αριθμός x Είδος εξοπλισμού 

Νο1 2 x ABB 44102, 4x SACE TMAX Νο11 1 xSACEEmax-E2 

No2 13 x ABB 44102 Νο12 1 xSACEEmax-E2 

No3 9 x ABB 44102 Νο13 13 x ABB 44102 

No4 2 x SACE Emax-X1 (ΔΕΗ-ΗΖ) Νο14 2 x SACE TMAX 

Νο5 7 x SACE TMAX Νο15 2 x SACE Emax-X1 (ΔΕΗ-ΗΖ) 

Νο6 4 x SACE TMAX Νο16 4 x ABB 44102, 4x SACE TMAX 

Νο7 1 xSACEEmax-E2, Αλεξικέραυνα 

παροχής και ασφάλειές τους 

Νο17 2 x SACE TMAX 

Νο8 1 xSACEEmax-E2 Νο18 13 x ABB 44102 

Νο9 4 x SACE TMAX Νο1-UPS40 2 x ABB 0T250E, 2 x ABB OT100F3 

13 x ABB OS63QD12 

Νο10 1xSACEEmax-E2 Νο1-UPS10 1 x ABB 0T80F3 

4 x ABB OS63QD12 
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Β. Συντήρηση Υποσταθμού Κεντρικού Κτιρίου 

Η συντήρηση του υποσταθμού του ΚεντρικούΚτιρίου του Γ. Ν. Πατρών περιλαμβάνει τη συντήρηση των 

ακολούθων: 

- Κυψέλες Μέσης Τάσης: 

 Πεδίο Άφιξης (SM6 IMC/LA 10kA), 

 Πεδίο Διασύνδεσης (SM6 IMC/LA 10kA), 

 ΠεδίοΜετρήσεων (CM375, 3xVTs, PM210MG/ summing transformers), 

 Τρία (3) Πεδία αναχώρησης/προστασίας Μ/Σ (SM6 DM1-A/LPCTs/moter/SepamS20) 

- Τρείς (3) Μετασχηματιστές Μέσης Τάσης 20KV/400V Ξηρού Τύπου 

1000KVASchneiderElectricEcodesignTrihalDyn11 uk=6% 

- Γενικά Πεδία Χαμηλής Τάσης: Είκοσι (20) ΠεδίαABBAr-Tu τροφοδοτούμενα είτε από ΔΕΗ είτε από 

ΔΕΗ/ΗΖ και δύο (2) Πεδία τροφοδοτούμενα από UPS. 

- Στα ανωτέρω πεδία συμπεριλαμβάνονται δύο (2) Συστήματα Διόρθωσης Συντελεστή Ισχύος 

- PLC Υποσταθμού Honeywell Excel 5000 

- UPSΑυτοματισμών Υποσταθμού 1KVAABB/ZhangzhouKehuaDM1000 

 

Η διαμόρφωση Χαμηλής Τάσης παρουσιάζεται συνοπτικά ως ακολούθως: 

ΑΑ Πεδίου Αριθμός x Είδος εξοπλισμού 

Νο1 – Είσοδος ΜΣ1 – 
Ζεύξη μπαρών 

2 xABBEmax2 lu1600 – EkipDip με μηχανική και ηλεκτρική μανδάλωση, 
Μετασχηματιστής έντασης 1600/5, Αναλυτής ενέργειας ΑΒΒ ΔΜΤΜΕ-Ι-485-96, 3x 
αμπερόμετραRutechTGT-96 0 -3,2kA, ΒολτόμετροTAIFATF96 0-500V με 
μεταγωγέα, Αλεξικέραυνο γραμμής 3φOVRT1 4L 25kA, Ασφάλειες 

No2 – Είσοδος ΜΣ2 1xABBEmax2 lu1600 – EkipDipμεμηχανικήκαιηλεκτρικήμανδάλωση, 
Μετασχηματιστήςέντασης 1600/5, ΑναλυτήςενέργειαςΑΒΒΔΜΤΜΕ-Ι-485-96, 
3xαμπερόμετραRutechTGT-96 0 -3,2kA, ΒολτόμετροTAIFATF96 0-
500Vμεμεταγωγέα, Αλεξικέραυνογραμμής 3φOVRT1 4L 25kA, Ασφάλειες 

No3 – Είσοδος ΜΣ3 – 
Ζεύξη μπαρών 

2 xABBEmax2 lu1600 – EkipDip με μηχανική και ηλεκτρική μανδάλωση, 
Μετασχηματιστής έντασης 1600/5, , Αναλυτής ενέργειας ΑΒΒ ΔΜΤΜΕ-Ι-485-96, 
3x αμπερόμετρα RutechTGT-96 0 -3,2kA, ΒολτόμετροTAIFATF96 0-500V με 
μεταγωγέα, Αλεξικέραυνο γραμμής 3φOVRT1 4L 25kA, Ασφάλειες 

No4 – Πεδίο 
Πυκνωτών A 

1 xT6N800 PR221DS/P-LSI, ΗλεκτρονικόςρυθμιστήςμεασφάλειεςRVC12, 12 xUA50-
30-00 35 kVAr, 12 x CLMD33-30 30 kVAr, 36 xΒΟΧΝ00 - 80Α 

Νο5 – Πεδίο 
Πυκνωτών B 

1 xT6N800 PR221DS/P-LSI, Ηλεκτρονικόςρυθμιστής με ασφάλειες RVC12, 12 
xUA50-30-00 35 kVAr, 12 x CLMD33-30 30 kVAr, 36 x ΒΟΧ Ν00 - 80Α 

Νο6 – 6Διακόπτες 2 x Τ5Ν400 PR221DS/P-LSI, 2 x Τ5Ν630 PR221DS/P-LSI, 1 x XT2N160R160 Ekip LS/I, 
1x XT2N160R100 Ekip LS/I 

Νο7– 8Διακόπτες 1 x XT2N160R160 Ekip LS/I, 4x XT2N160R100 Ekip LS/I, 3 x XT2N160R63 Ekip LS/I 

Νο8 – 8Διακόπτες 8xXT2N160R63 Ekip LS/I 

No8β – 4 Διακόπτες 3xXT2N160R63 Ekip LS/I, 1xXT2N160R25Ekip LS/I 

Νο9– 8Διακόπτες 1x XT2N160R100 Ekip LS/I, 7x XT2N160R63Ekip LS/I 

Νο10 – Πεδίο 
μεταγωγής ΔΕΗ/ΗΖ 

2 xABBEmax2 lu1600 – EkipDip με μηχανική και ηλεκτρική μανδάλωση, 
Μετασχηματιστής έντασης 1250/5, Αναλυτής ενέργειας ΑΒΒ ΔΜΤΜΕ-Ι-485-96, 3x 
αμπερόμετρα RutechTGT-96 0 -3,2kA, ΒολτόμετροTAIFATF96 0-500V με 
μεταγωγέα, Ασφάλειες, Επιλογικός διακόπτης, Αυτοματισμός μεταγωγής 
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Νο10α –4 Διακόπτες 1 x Τ7S 1000 PR231/LS/I, 3 x XT2N160R100 Ekip LS/I 

Νο11 – 8Διακόπτες 2 x XT2N160R63 Ekip LS/I, 4 x XT2N160R100Ekip LS/I, 2 x XT2N160R160Ekip LS/I 

Νο12 – 8Διακόπτες 1 x XT2N160R25Ekip LS/I, 5 x XT2N160R63 Ekip LS/I, 2 x XT2N160R100Ekip LS/I 

Νο12-13 – 8Διακόπτες 8 x XT2N160R63 Ekip LS/I 

Νο13 – 6Διακόπτες 5x XT2N160R25Ekip LS/I, 1 x XT2N160R63 Ekip LS/I 

Νο14 – Είσοδος από 
ΓΠΧΤ 

1 x Τ7S 1000 PR231/LS/I, Μετασχηματιστής έντασης 1000/5, 3 x 
ΑμπερόμετραRutechTGT-96 0 -3,2kA, ΒολτόμετροTAIFATF96 0-500V με 
μεταγωγέα, Ασφάλειες, Ενδεικτικές λυχνίες led 

Νο15 – 3 Διακόπτες 1 x T5N400 PR221DS/P-LSI, 2 x ΧΤ4Ν250R250EkipLS/I 

Νο16 – 8Διακόπτες 2x XT2N160R25Ekip LS/I, 3 x XT2N160R63 Ekip LS/I, 3 x XT2N160R100Ekip LS/I 

Νο16β – 8Διακόπτες 7 x XT2N160R63 Ekip LS/I, 1 x XT2N160R100Ekip LS/I 

Νο17 – 8Διακόπτες 6 x XT2N160R63 Ekip LS/I, 2 x XT2N160R100Ekip LS/I 

Νο18 – 4Διακόπτες 1 x XT2N160R25Ekip LS/I, 3 x XT2N160R63Ekip LS/I 

Νο1-UPS40 Είσοδοι 
και 12Διακόπτες 

2 xXT2N160R63 EkipLS/I, Μηχανική μανδάλωση 2 διακοπτών, Ηλεκτρική 
μανδάλωση 3 διακοπτών, Ασφάλειες, Ενδεικτικές λυχνίες led,  12 
xXT2N160R63EkipLS/I, Μικροαυτόματοι 

UPS 2ορ– 
10Διακόπτες 

3x160A, R35A και3x ΑΒΒ S203M-NA C25, 1x ABB S204M C40, 3x ABB S202M C16, 
1x ABB S203M-NA C16, K16A 

 

Ακολουθεί η ανάλυση των εργασιών: 

 

1. Κυψέλες μέσης τάσης:  

Η συντήρηση των κυψελών μέσης τάσης για τα πεδία αφίξεων, αναχωρήσεων, διασύνδεσης, μετρήσεων 

και προστασίας περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες εργασίες: 

- Μέτρηση μονώσεων καλωδίων Μ.Τ. 

- Καθαρισμός χώρου.  

- Καθαρισμός πινάκων. Γενικός καθαρισμός του εσωτερικού των πινάκων. 

- Έλεγχος έδρασης πίνακα 

- Έλεγχος γειώσεων πίνακα 

- Έλεγχος μονώσεων πινάκων 

- Έλεγχος ακροκιβωτίων 

- Έλεγχος και συντήρηση των μονωτήρων 

- Έλεγχος των ζυγών και συσφίξεις  

- Συσφίξεις κοχλιών 

- Λίπανση συνδέσμων 

- Έλεγχος διατάξεων μέτρησης και ενδεικτικών λυχνιών: αμπερομέτρων, βολτομέτρων, 

μετασχηματιστών εντάσεως, τάσεως και ενδεικτικών λυχνιών 

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

 αποζευκτών,  

 ασφαλειών,  

 γειωτών,  

 αυτόματων διακοπτών ισχύος συμπεριλαμβανομένου του τηλεχειριζόμενου μηχανισμού 
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λειτουργίας για την τάνυση των ελατηρίων,  

 βοηθητικών επαφών, πηνίων απόζευξης, ηλεκτρονόμων δευτερογενούς προστασίας 

ηλεκτρονικού τύπου με ψηφιακές ενδείξεις  

Οι ανωτέρω συντηρήσεις-έλεγχοι περιλαμβάνουν: 

 Καθαρισμό, λίπανση μεταλλικών μερών και έλεγχο καλής λειτουργίας αποζευκτών, 

γειωτών και διακοπτών 

 Έλεγχο της σωστής λειτουργία των μηχανισμών οπλισμού των διακοπτών 

 Έλεγχο της σωστής λειτουργίας των μανδαλώσεων θυρών πεδίων διακοπτών μέσης τάσης 

 Έλεγχο πηνίων εργασίας διακοπτών 

 Έλεγχος σωστής λειτουργίας βοηθητικών κυκλωμάτων 

 Έλεγχος φυσιγγίων Μέσης Τάσης 

- Έλεγχος και συντήρηση αλεξικέραυνων γραμμών 

 

2. Μετασχηματιστές Μέσης Τάσης 

Η συντήρηση των Μ/Σ Μέσης Τάσης 20KV/400V Ξηρού Τύπου περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες 

εργασίες: 

- Μέτρηση γειώσεων τριγώνου ουδέτερου κόμβου και μεταλλικών μερών (λειτουργίας και 

προστασίας) 

- Μέτρηση αντίστασηςμόνωσης Μ/Σ με MEGGER 

- Μέτρηση μονώσεων καλωδίων μέσης τάσης 

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

- Μέτρηση τάσεων εξόδου Μ/Σ Χ.Τ. (πολική και φασική) 

- Μέτρηση λόγων μετασχηματισμού 

 

- Καθαρισμός χώρου 

- Καθαρισμός των μετασχηματιστών, εσωτερικού πηνίων, των μονωτήρων, των καλωδίων και των 

ακροκιβωτίων 

- Έλεγχος κατάστασης σώματος μετασχηματιστών 

- Έλεγχος έδρασηςμετασχηματιστών 

- Έλεγχος και συντήρηση των ακροκιβωτίων των καλωδίων μέσης τάσης 

- Έλεγχος και συντήρηση μονωτήρων του Μ/Σ 

- Σύσφιξη επαφών καλωδίων 

- Έλεγχος αερισμού και θερμοκρασίας Μ/Σ – Θερμογραφικός έλεγχος 

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

- Έλεγχος διατάξεων προστασίας Μετασχηματιστών και δοκιμή σωστής λειτουργίας 
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- Έλεγχος και συντήρηση συστήματος μόνιμης αντιστάθμισης αέργου ισχύος Μ/Σ: καθαρισμοί, 

συσφίξεις, κλπ. 

 

3. Πεδία Χαμηλής Τάσης 

Η συντήρηση τωνΠεδίων Χαμηλής Τάσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

- Θερμογραφικός έλεγχος πριν την έναρξη και μετά την λήξη των εργασιών 

- Καθαρισμός, συσφίξεις και έλεγχος της μόνωσης των ζυγών των πινάκων, διακοπτών και επαφών 

- Έλεγχος γείωσης πινάκων 

- Έλεγχος των intertrip διακοπτών της Χ.Τ. με τους διακόπτες της Μ.Τ. 

- Έλεγχος λειτουργίας οργάνων μετρήσεων και ενδείξεων 

- Έλεγχος ασφαλειοδιακοπτών 

- Λίπανση μηχανικών μερών στους διακόπτες χαμηλής τάσης 

- Έλεγχος καλής λειτουργίας του συστήματος αυτόματης μεταγωγής 

 

4. Συστήματα Διόρθωσης Συντελεστή Ισχύος 

Η συντήρηση των Συστημάτων Διόρθωσης Συντελεστή Ισχύος περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

- Θερμογραφικός έλεγχος πριν την έναρξη και μετά την λήξη των εργασιών 

- Συντήρηση εσωτερικού χώρου πίνακα (καθαρισμός, συσφίξεις επαφών) 

- Έλεγχος πυκνωτών (μέτρηση χωρητικότητας, έλεγχος ασφαλειών)  

- Έλεγχος οργάνου αυτόματης αντιστάθμισης 

 

Επιπλέον να πραγματοποιηθεί σε όλα τα ανωτέρω: 

- Καθαρισμός των χώρων και των διατάξεων 

- Έλεγχος προστατευτικών μέσων ασφαλούς χειρισμού 

- Έλεγχος συνθηκών χώρων 

 

5. PLC Υποσταθμού HoneywellExcel 5000 -UPS Αυτοματισμών Υποσταθμού 

1KVAABB/ZhangzhouKehuaDM1000 

Έλεγχος καλής λειτουργίας με σενάρια διακοπών τροφοδοσίας των Μετασχηματιστών. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 

1. Ο Ανάδοχος θα ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες των κατασκευαστικού οίκων των πεδίων Μέσης και 

Χαμηλής Τάσης, του συμπεριλαμβανομένου σε αυτά εξοπλισμού και των Μ/Σως προς το είδος και τον 

τρόπο εκτέλεσης των εργασιών.  

2. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι να λάβουν γνώση της τρέχουσας κατάστασης των Υποσταθμών. 

3. Στο κόστος της συντήρησης περιλαμβάνονται τα μικροϋλικά που απαιτούνται για την εκτέλεση των 
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εργασιών. 

4. 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. 

5. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά ότι διαθέτουν άρτια εκπαιδευμένο 

προσωπικό.Του προσωπικού του Αναδόχου να παρίσταται και να προΐσταται Μηχανολόγος ή 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με τις απαιτούμενες άδειες ασκήσεως εργασιών συντήρησης υποσταθμού 

Μέσης Τάσης, ο οποίος θα φέρει την κατά Νόμο ευθύνη για την καλή συντήρηση των εγκαταστάσεων. 

Να διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού κατάλληλο και εκπαιδευμένο προσωπικό με τις αντίστοιχες άδειες 

ΣΤ΄ ειδικότητας (Σταθμών – Υποσταθμών), οι οποίες να κατατεθούν στο νοσοκομείο πριν την έναρξη 

των εργασιών. Το πλήθος του προσωπικού του συνεργείου συντήρησης να είναι τουλάχιστον πέντε (5) 

άτομα για την μείωση του χρόνου της συντήρησης. 

6. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι να διαθέτουν πρόσφατη εμπειρία σε παρόμοια έργα σε νοσηλευτικό ίδρυμα. 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τουλάχιστον δύο (2) βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης 

παρόμοιων έργων σε Υποσταθμούς ισχύος μεγαλύτερης των 1250 KVA, που να περιέχουν συστήματα 

αυτόματης μεταγωγής μεταξύ των Μετασχηματιστών και των Η/Ζ σε εφεδρική λειτουργία. 

7. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι να διαθέτουν πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 στο αντικείμενο των 

εργασιών. 

8. Οι εργασίες να 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 κτίριατων υπό συντήρηση 

υποσταθμών, η συντήρηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο ημέρα μη-εφημερίας του νοσοκομείου: 

- στο χρονικό διάστημα 01/07/2018 – 14/07/2018 ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή ή Σάββατο 

για το κτίριο της Νέας Πτέρυγας και 

- σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ημέρα Σάββατο για το Κεντρικό Κτίριο. 

Οι εργασίες σε κάθε ένα κτίριο να πραγματοποιηθούν συνεχόμενα και να ολοκληρωθούν το 

συντομότερο δυνατόν εντός της ίδιας ημέρας. Οι συντηρήσεις των υποσταθμών των δύο κτιρίων να 

γίνουν σε δύο διαφορετικές ημέρες, οι οποίες να μην απέχουν χρονικά μεταξύ τους πέραν του ενός 

μηνός. 

9. 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. Όλα τα απαιτούμενα μέτρα ατομικής προστασίας που απαιτούνται για την 

εκτέλεση των εργασιών (κοντάρι γείωσης, μονωτικά γάντια, κλπ.) θα παρέχονται από τον Ανάδοχο. 

10. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι να διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό για όλες τις απαιτούμενες εργασίες από 

την τεχνική περιγραφή. Ο Ανάδοχος να υλοποιήσει τις εργασίες με δικά του εργαλεία και μέσα, τα 

οποία να είναι σε καλή κατάσταση ώστε να μη δημιουργούν κινδύνους ατυχημάτων στο προσωπικό 

του Αναδόχου ή σε τρίτους ή φθορές στις εγκαταστάσεις. Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να 

απαγορεύσει τη χρησιμοποίηση από τον Ανάδοχο εργαλείων και μέσων τα οποία δεν πληρούν τις 

ανωτέρω προϋποθέσεις, χωρίς από τον λόγο αυτό να γεννάται οιαδήποτε απαίτηση του Αναδόχου 

έναντι του Νοσοκομείου. Στα ανωτέρω εργαλεία περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής:   

 Συσκευές και όργανα για πάσης φύσεως ελέγχους ή δοκιμές, μετρήσεις ηλεκτρικών, 

ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων  

 Συσκευές ανάλυσης και καταγραφής των ηλεκτρικών μεγεθών 
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 Θερμική κάμερα 

 Όργανο μέτρησης της χωρητικότητας των πυκνωτών 

 Όργανα μέτρησης μόνωσης 

 Όργανο μέτρησης γειώσεων 

 Όργανο διαδοχής των φάσεων στη Μέση και Χαμηλή Τάση 

 Όργανο μέτρησης λόγου μετασχηματιστών ισχύος, εντάσεως, τάσεως 

 Όργανο μέτρησης της αντίστασης των τυλιγμάτων των μετασχηματιστών ισχύος 

 Δοκιμαστικά Μέσης Τάσης 

 Γειωτές, εκκενωτές κατάλληλοι για τη Μέση Τάση κ.λ.π. 

 Συσκευές λίπανσης πάσης φύσεως μηχανημάτων 

 Εργαλεία και λοιπά είδη για πάσης φύσεως καθαρισμούς των εγκαταστάσεων και των χώρων 

αυτών   

Οι συμμετέχοντες να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση ότι τουλάχιστον τα παρακάτω όργανα που θα 

χρησιμοποιηθούν για τις εργασίες θα διαθέτουν εν ισχύ πιστοποιητικά διακρίβωσης τα οποία θα 

κατατεθούν στην Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου πριν την έναρξη των εργασιών: 

- Συσκευές και όργανα για πάσης φύσεως ελέγχους ή δοκιμές, μετρήσεις ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών 

εγκαταστάσεων (π.χ. πολύμετρα, megger)   

- Όργανο μέτρησης της χωρητικότητας των πυκνωτών 

- Όργανο μέτρησης γειώσεων, Όργανο μέτρησης λόγου μετασχηματιστών ισχύος, εντάσεως, 

τάσεως, Όργανο μέτρησης της αντίστασης των τυλιγμάτων των μετασχηματιστών ισχύος 

Το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει στον Ανάδοχο την έναρξη των εργασιών και 

να τον κηρύξει έκπτωτο, χωρίς καμία αξίωση από τον Ανάδοχο, αν δεν παρέχει στο Τεχνικό Τμήμα 

του νοσοκομείου α) τα απαιτούμενα πιστοποιητικά διακρίβωσης για τα ανωτέρω όργανα και β) τις 

άδειες ασκήσεως επαγγέλματος του προσωπικού που θα εργαστεί στο αντικείμενο. 

11. Μετά το πέρας των εργασιών να παραδοθούν στο νοσοκομείο δελτίο εργασιών και πίνακας υλικών που 

χρησιμοποιήθηκαν και αναλυτική κατάσταση των μετρήσεων που απαιτούνται από την τεχνική 

περιγραφή. Ειδικότερα για τον θερμογραφικό έλεγχο να παραδοθούν έκθεση μετρήσεων και 

παρατηρήσεων συνοδευόμενη από τις σχετικές φωτογραφίες σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 

12. Επιπλέον να αποσταλεί οικονομικοτεχνική προσφορά για οποιεσδήποτε επισκευές-βελτιώσεις 

απαιτούνται ή προτείνονται. 

 

Συνολικό εκτιμώμενο κόστος: Δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000€)συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 


