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ΘΕΜΑ  :  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 

«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Γ. Ν. ΠΑΤΡΩΝ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η συντήρηση του υποσταθμού του κτιρίου του κτιρίου «Γ. Γεννηματάς» του Γ. Ν. Πατρών να περιλαμβάνει 

τη συντήρηση των ακολούθων: 

- Κυψέλες μέσης τάσης:  

 Ένα (1) Πεδίο Εισόδου ΔΕΗ,  

 Δύο (2) Πεδία αναχώρησης/προστασίας Μ/Σ 

- Δύο (2) Μετασχηματιστές Μέσης Τάσης 15‐20KV/400V Ελαίου 1000KVA 

- Γενικά  Πεδία  Χαμηλής  Τάσης:  Οκτώ  (8)  Πεδία  τροφοδοτούμενα  είτε  από  ΔΕΗ  είτε  από  ΔΕΗ/ΗΖ  και 

πέντε (5) επιπλέον πίνακες, καθώς και του πίνακα μεταγωγής ΔΕΗ/ΗΖ. 

- Δύο (2) Συστήματα Διόρθωσης Συντελεστή Ισχύος 

 

Κυψέλες Μέσης Τάσης 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι να λάβουν υπόψη τους ότι κατά την πλέον πρόσφατη συντήρηση των κυψελών 

διαπιστώθηκε ρωγμή σε δύο δείκτες στάθμης ελαίου των διακοπτών τύπου ABB SACE RM (βλ. Σχήμα 1). 

 

Σχήμα 1. Απεικόνιση δείκτη στάθμης ελαίου στους διακόπτες τύπου ABB SACE RM 

 

Οι  υποψήφιοι Ανάδοχοι  στην προσφορά  τους  να  καταθέσουν  ξεχωριστά από  τις  υπόλοιπες  εργασίες 

τιμή  υλικών  και  εργασιών  για  την  αντικατάσταση  έξι  (6)  τέτοιων  δεικτών  σε  δύο  διακόπτες  του 

νοσοκομείου, εφόσον αυτό είναι υλοποιήσιμο από την εταιρεία τους. 
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Στην  συνέχεια  να  πραγματοποιηθεί  η  συντήρηση  των  κυψελών  μέσης  τάσης  για  τα  πεδία  εισόδου  και 

προστασίας στα οποία περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον οι ακόλουθες εργασίες: 

- Θερμογραφικός έλεγχος  

- Μέτρηση μονώσεων καλωδίων Μ.Τ. 

- Καθαρισμός πινάκων και περιβάλλοντα χώρου. Γενικός καθαρισμός του εσωτερικού των πινάκων. 

- Έλεγχος έδρασης πίνακα 

- Έλεγχος γειώσεων πίνακα 

- Έλεγχος μονώσεων πινάκων  

- Έλεγχος  ακροκιβωτίων  πινάκων.  Αν  κατά  την  δοκιμή  των  ακροκιβωτίων,  κριθεί  απαραίτητη  η 

αντικατάσταση κάποιου ή κάποιων από αυτά, να αντικατασταθούν επί τόπου από τον Ανάδοχο με 

υλικά που θα έχει στη διάθεσή του και η επιπλέον χρέωση θα είναι η προσυμφωνημένη με βάση 

την οικονομική προσφορά του Αναδόχου. 

- 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  μηχανισμού  για  την  τάνυση  των 

ελατηρίων,  

 βοηθητικών επαφών, πηνίων απόζευξης, ηλεκτρονόμων δευτερογενούς προστασίας ηλεκτρονικού 

τύπου με ψηφιακές ενδείξεις τύπου ASEARACID.  

Οι ανωτέρω συντηρήσεις‐έλεγχοι περιλαμβάνουν: 

 Καθαρισμό, λίπανση μεταλλικών μερών, έλεγχος μονωτικού ελαίου και συμπλήρωση όπου απαιτείται 

και έλεγχο καλής λειτουργίας αποζευκτών, γειωτών και διακοπτών 

 Έλεγχο της σωστής λειτουργίας των διακοπτών Μέσης Τάσης 

 Έλεγχο της σωστής λειτουργία των μηχανισμών οπλισμού των διακοπτών 

 Έλεγχο της σωστής λειτουργίας των μανδαλώσεων θυρών πεδίων διακοπτών μέσης τάσης 

 Έλεγχο και συντήρηση επαφών (διακοπτών, ασφαλειών) 

 Έλεγχο πηνίων εργασίας διακοπτών 

 Έλεγχος των ζυγών και συσφίξεις  

 Έλεγχος σωστής λειτουργίας βοηθητικών κυκλωμάτων 
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Επιπλέον, να γίνει αντικατάσταση των εννέα  (9) επαναφορτιζόμενων συσσωρευτών οξέος μολύβδου στο 

σύστημα  ανορθωτικής  διάταξης  του  συστήματος  παροχής  ισχύος  σε  βοηθητικά  κυκλώματα  του 

Υποσταθμού.  Οι  συσσωρευτές  αυτοί  να  είναι  κλειστού  τύπου  12V  7.2ΑΗ  με  ακροδέκτες  clips  Τ1  με 

διαφορετικό  χρώμα για  τον θετικό και  τον αρνητικό ακροδέκτη, διαστάσεων περίπου 150mm x 65mm x 

95mm  με  πιστοποίηση  CE.  Οι  παλαιοί  συσσωρευτές  να  απομακρυνθούν  από  τον  Ανάδοχο  για  την 

περιβαλλοντική τους διαχείριση. 

Επιπλέον, να γίνει από τον Ανάδοχο έλεγχος και τεχνική έκθεση των υποδομών του χώρου των κυψελών 

μέσης τάσης, η οποία να συμπεριλαμβάνει: αποτύπωση διαστάσεων χώρου και ανοιγμάτων, μήκη εντός 

του  χώρου  των  κυψελών  μέσης  τάσης  των  καλωδίων  από/προς  εξωτερικούς  χώρους  του  χώρου  των 

κυψελών (Υποσταθμός ΔΕΗ, Μετασχηματιστές, ΓΠΧΤ). 

 

Μετασχηματιστές Μέσης Τάσης 

Πριν  την  έναρξη  των  εργασιών  να  πραγματοποιηθεί  προμήθεια  και  εγκατάσταση  είκοσι  οκτώ  (28) 

ακροδεκτών  (κως)  για  καλώδιο ΝΥΥ  300mm2  στα  καλώδια  χαμηλής  τάσης  των  δύο μετασχηματιστών 

Μέσης Τάσης του υποσταθμού. 

 

Η συντήρηση των δύο (2) Μ/Σ Μέσης Τάσης 20KV/400V ελαίου 1000KVA περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις 

ακόλουθες εργασίες για έκαστο: 

- Καθαρισμός χώρου 

- Έλεγχος διαρροής και στάθμης ελαίου Μ/Σ 

- Δύο  (2) φορές 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  πριν  και  μετά  την 

ανασύσταση 

- Συμπλήρωση φιλτραρισμένου ελαίου, αν απαιτείται μετά την ανασύστασή του. 

- Αλλαγή του αφυγραντικού υλικού (silicagel) αναπνευστικών οργάνων Μ/Σ 

- Έλεγχος του ρελέ Buchholz 

- Έλεγχος ακροκιβωτίων (μέτρηση των αποστάσεων των άκρων horntips) 

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

- Έλεγχος αερισμού και θερμοκρασίας Μ/Σ – Θερμογραφικός έλεγχος 

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

- Μέτρηση αντίστασης μονώσεων Μ/Σ με MEGGER 

- Μέτρηση μονώσεων καλωδίων μέσης τάσης 

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

- Μέτρηση λόγων μετασχηματισμού 

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

- Έλεγχος  και  συντήρηση  των  ακροκιβωτίων  των  καλωδίων  μέσης  τάσης.  Αν  κατά  την  δοκιμή  των 

ακροκιβωτίων,  κριθεί  απαραίτητη  η  αντικατάσταση  κάποιου  ή  κάποιων  από  αυτά,  να 
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αντικατασταθούν επί τόπου από τον Ανάδοχο με υλικά που θα έχει στη διάθεσή του και η επιπλέον 

χρέωση θα είναι η προσυμφωνημένη με βάση την οικονομική προσφορά του Αναδόχου. 

- Έλεγχος και καθαρισμός των καλωδίων μέσης και χαμηλής τάσης στον χώρο 

- Έλεγχος διατάξεων προστασίας Μετασχηματιστών και δοκιμή σωστής λειτουργίας 

- Καθαρισμός εσωτερικού πηνίων Μ/Σ 

- Έλεγχος και συντήρηση μονωτήρων του Μ/Σ. Καθαρισμός της πορσελάνης των μονωτήρων (bushings). 

- Έλεγχος έδρασης Μ/Σ 

 

Γενικά Πεδία Χαμηλής Τάσης 

Η συντήρηση των οκτώ (8) Πεδίων Χαμηλής Τάσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

- Θερμογραφικός έλεγχος  

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

- Έλεγχος γείωσης πινάκων 

- Έλεγχος λειτουργίας οργάνων μετρήσεων και ενδείξεων 

- Έλεγχος ασφαλειοδιακοπτών 

- Λίπανση μηχανικών μερών στους διακόπτες χαμηλής τάσης 

- Έλεγχος καλής λειτουργίας του συστήματος αυτόματης μεταγωγής 

- Εγκατάσταση intertrip διακοπτών της Χ.Τ. με τους διακόπτες της Μ.Τ.: Περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: 

  αποτύπωση (σε ηλεκτρολογικό σχέδιο σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή) του υφιστάμενου 

πίνακα προστασιών μετασχηματιστών εντός του χώρου των ΓΠΧΤ μετά την ολοκλήρωση των 

εργασιών  

 εγκατάσταση  καλωδίου  ΝΥΥ  2x1.5  (περίπου  40μ.)  εντός  των  υφιστάμενων  καναλιών 

δαπέδου από τον πίνακα προστασιών μετασχηματιστών στον χώρο των ΓΠΧΤ έως τον χώρο 

των  κυψελών  Μ.Τ.  για  κάθε  διακόπτη  Μ.Τ.  και  από  τον  πίνακα  προστασιών  έως  τους 

διακόπτες χαμηλής τάσης και διασύνδεση για την λειτουργία intertrip (βλ. Σχήμα 2). 

 εγκατάσταση καλωδίου ΝΥΥ 7x1.5 μέσω των απαιτούμενων σωλήνων προστασίας (περίπου 

350μ.)  κατά  το  δυνατόν  εντός  των  υφιστάμενων  καναλιών  εδάφους  από  τον  πίνακα 

προστασιών μετασχηματιστών στον  χώρο  των  ΓΠΧΤ  έως  τον  χώρο  του Τεχνικού Τμήματος 

στο  υπόγειο  του  πολυώροφου  τμήματος  του  Κεντρικού  Κτιρίου  και  εγκατάσταση 

συστήματος ηχητικής και φωτεινής ειδοποίησης των ακόλουθων συμβάντων: 

 Trip διακόπτη ΜΣ1 

 Trip διακόπτη ΜΣ2 

 Βλάβη ΜΣ1 

 Βλάβη ΜΣ2 
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Σχήμα 2. Απεικόνιση στοιχείων για την εγκατάσταση διάταξης intertrip διακοπτών 

 

- Επιδιόρθωση  διάταξης  καλωδίων  στο  πεδίο  μεταγωγής  ΔΕΗ‐ΗΖ  που  βρίσκεται  στον  χώρο  του  ΗΖ 

ώστε  να μην υπάρχει  κίνδυνος  επαφής  των  καλωδίων ή δημιουργία  τόξου κατά  την μεταγωγή. Η 

τρέχουσα προβληματική διάταξη παρουσιάζεται στο σχήμα 3. 

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την αντικατάσταση των καλωδίων και των κως εσωτερικά από τον πίνακα 

του  ΗΖ  (είσοδος  στον  πίνακα  από  την  επάνω  πλευρά)  ως  τον  πίνακα  των  διακοπτών.  Τα  μεγέθη 

αφορούν ΗΖ 250kVA. 

Οι  εργασίες  αυτές  να  πραγματοποιηθούν  ταυτόχρονα  με  τη  συντήρηση  των  πεδίων  Η/Ζ  ώστε  να 

ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος κατά τον οποίο τα κρίσιμα φορτία δεν θα τροφοδοτούνται. 

     

Σχήμα 3. Απεικόνιση προβληματικής διάταξης καλωδίων στο πεδίο μεταγωγής ΔΕΗ‐ΗΖ 

 

Η διαμόρφωση των οκτώ  (8) πεδίων και  των πέντε  (5)  επιπλέον πινάκων Χαμηλής Τάσης παρουσιάζεται 
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συνοπτικά ως ακολούθως: 

ΑΑ Πεδίου  Αριθμός x Είδος εξοπλισμού  Παρατήρηση 

Νο1  16x  αυτόματοι  διακόπτες  (Mitsubishi  Electric  NF‐100S: 

τέσσερις  70/100  (80Α,  100Α,  70Α,  80Α),  πέντε  60/75 

(75Α,  60Α,  73Α,  60Α,  60Α), Mitsubishi  Electric  NF‐225S: 

τρείς  125/175  (175Α),  ένας  100/150  (100Α),  Mitsubishi 

Electric NF‐400‐CA: ένας 225/300 (300Α)) 

Καταναλώσεις 

No2  Αυτόματος  διακόπτης  3x800A,  1xβολτόμετρο  0‐500V, 

μεταγωγικός  διακόπτης  βολτομέτρου  επτά  θέσεων, 

μετρητής  ΔΕΗ,  3x  αμπερόμετρο  0‐800Α,  3x  ενδεικτικές 

λυχνίες 

Διακόπτης  τροφοδοσίας  πεδίων 

Η/Ζ 

No3  16x  αυτόματοι  διακόπτες  (Mitsubishi  Electric  NF‐100S: 

τρείς  40/60  (40Α),  τέσσερις  60/75  (60Α),  τρείς  70/100 

(80Α),  Mitsubishi  Electric  NF‐225S:  τέσσερις  125/175 

(125Α), ένας 125/175 (150Α), Mitsubishi Electric NF‐400‐

CA: ένας 225/300 (225Α)) 

Καταναλώσεις 

No4  1xABB  Novomax  G2  2000A‐660V,  2x  μαχαιρωτός 

διακόπτης φορτίου 3x2500A, 3x Αναλογικό αμπερόμετρο 

0‐2kA‐4kA  με  μετασχηματιστή  έντασης  2000/5Α, 

μεταγωγικός  διακόπτης  αμπερομέτρου  επτά  θέσεων, 

πολυόργανο VIP396, 3x ενδεικτικές λυχνίες 

Πεδίο Εισόδου Μ/Σ Νο2 

Νο5  1x  μαχαιρωτός  διακόπτης  φορτίου  4x2500A,  2x 

συνημιτονόμετρο, αυτόματος διακόπτης 3x400 

Πεδίο διασύνδεσης‐διαχωρισμού 

ζυγών – Τροφοδοσίας πίλαρ 

Νο6  1x  ABB  Novo  max  G2  2000A‐660V,  2x  μαχαιρωτός 

διακόπτης φορτίου 3x2500A, 3x Αναλογικό αμπερόμετρο 

0‐2kA‐4kA  με  μετασχηματιστή  έντασης  2000/5Α, 

μεταγωγικός  διακόπτης  αμπερομέτρου  επτά  θέσεων, 

πολυόργανο VIP396, 3x ενδεικτικές λυχνίες 

Πεδίο Εισόδου Μ/Σ Νο1 

Νο7  Merlin Gerin C630N, 1x αναλογικό βολτόμετρο 0‐500V, 3x 

αναλογικό αμπερόμετρο 0 – 800Α 

Είσοδος Πεδίων Η/Ζ 

Νο8  5x Merlin Gerin C125N, 1x Merlin Gerin C250N, 1x Merlin 

Gerin C400N 

Πεδίο Η/ζ 

Πίν. 1  Πίνακας εξωτερικού φωτισμού 

Πίν. 2  Πίνακας εφεδρείας 3ου ορόφου και server 

Πιν. 3  Πίνακας εφεδρείας φωτισμού και ανελκυστήρων 

Πιν. 4  Πίνακας πληροφορικής 
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Πιν. 5  Πίνακας προστασίας μετασχηματιστών 

 

Επιπλέον:  

Αντικατάσταση ενός (1) πολυοργάνου VIP396 σε πεδίο εισόδου Μ/Σ του υποσταθμού. 

 

Συστήματα διόρθωσης συντελεστή ισχύος 

Η  συντήρηση  των  δύο  (2)  Συστημάτων  Διόρθωσης  Συντελεστή  Ισχύος  περιλαμβάνει  κατ’  ελάχιστον  τα 

ακόλουθα: 

- Συντήρηση εσωτερικού χώρου πίνακα (καθαρισμός, συσφίξεις επαφών) 

- Έλεγχος πυκνωτών (μέτρηση χωρητικότητας, έλεγχος αντιστάσεων εκφόρτισης, έλεγχος ασφαλειών)  

- Έλεγχος οργάνου αυτόματης αντιστάθμισης τύπου ΑΒΒ RVC power factor controller. 

Επιπλέον να πραγματοποιηθεί σε όλα τα ανωτέρω: 

- Καθαρισμός των χώρων και των διατάξεων 

- Έλεγχος προστατευτικών μέσων ασφαλούς χειρισμού 

- Έλεγχος συνθηκών χώρων 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 

1. Ο Ανάδοχος θα ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου του εξοπλισμού ως προς το 

είδος και τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών.  

2. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι να λάβουν γνώση της τρέχουσας κατάστασης του υποσταθμού του κτιρίου 

«Γ. Γεννηματάς». Επί ποινής αποκλεισμού να λάβουν βεβαίωση από το νοσοκομείο για την επίσκεψή 

τους στον χώρο. 

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

εργασιών. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για  την παράδοση του υποσταθμού 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, κατάλληλο εξοπλισμό για όλες τις απαιτούμενες από την τεχνική περιγραφή εργασίες και 

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  100  KVA,  που  να  περιέχουν  συστήματα  αυτόματης  μεταγωγής  μεταξύ  των 

Μετασχηματιστών και των Η/Ζ σε εφεδρική λειτουργία. Του προσωπικού του Αναδόχου θα προΐσταται 

Διπλωματούχος Μηχανολόγος  –  Ηλεκτρολόγος  ή  προσωπικό  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. 



 8/10

6. Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  με  την  προσφορά  των  υλικών  και  εργασιών  συντήρησης  να  καταθέσει 

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

κατόπιν  προφορικής  εντολής  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  κατά  την  διαδικασία  της  συντήρησης  και  θα 

χρεωθούν επιπλέον. 

Στην προσφορά του Αναδόχου να αναλύονται τα κόστη τουλάχιστον ως ακολούθως: 

Α/Α  Περιγραφή  Κόστος προ ΦΠΑ  Κόστος με ΦΠΑ 

1  Εργασίες  επισκευής  –  συντήρησης 

(συμπεριλαμβάνεται  η  ανασύσταση  ελαίου  2 

Μ/Σ  500kg  έκαστος)  η  εργασία  αντικατάστασης 

των  κως  καλωδίων  χαμηλής  τάσης 

Μετασχηματιστών  Ελαίου,  η  επισκευή  της 

διάταξης των καλωδίων του πίνακα μεταγωγής, η 

αντικατάσταση των συσσωρευτών των διατάξεων 

προστασίας,  η αντικατάσταση  του πολυοργάνου 

στα πεδία χαμηλής τάσης) 

   

2  Εργασίες  για  την  αντικατάσταση  δεικτών 

στάθμης  ελαίου  (συμπεριλαμβανομένων  όλων 

των  απαιτούμενων  εργασιών  όπως  πλήρωση 

ελαίου στα πεδία Νο1 και Νο2 στη ΜΤ) 

   

3  Εργασίες  αντικατάστασης  ακροκιβωτίων  Μέσης 

Τάσης (αν απαιτηθεί) 
   

4  Υλικά Μέσης Τάσης για την επισκευή‐συντήρηση     

5  Υλικά  Χαμηλής  Τάσης  για  την  επισκευή‐

συντήρηση  (συμπεριλαμβανομένων  κως 

καλωδίων  χαμηλής  τάσης  Μετασχηματιστών 

Ελαίου,  υλικών  για  την  επισκευή  της  διάταξης 

των  καλωδίων  του  πίνακα  μεταγωγής,  των 

συσσωρευτών  των  διατάξεων  προστασίας,  του 

πολυοργάνου στα πεδία χαμηλής τάσης) 

   

6  Υλικά  για  την  αντικατάσταση  δεικτών  στάθμης 

ελαίου διακοπτών Μέσης Τάσης 
   

7  Ακροκιβώτια Μέσης Τάσης (αν απαιτηθεί)     

 

7. Οι  εργασίες  αυτές  θα  πραγματοποιηθούν  σε  χρονικό  διάστημα  προσυμφωνημένο  με  την  Τεχνική 

Υπηρεσία  του  νοσοκομείου  και  υποχρεωτικά με  την  παρουσία προσωπικού  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας. 

Όλες οι προπαρασκευαστικές εργασίες (εγκατάσταση καλωδίων, κλπ.) να υλοποιηθούν προγενέστερα 

των εργασιών συντήρησης‐επισκευής. Οι εργασίες που περιλαμβάνουν διακοπή ρεύματος στο κτίριο 

του υπό συντήρηση υποσταθμού μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο ημέρα Σάββατο. Οι εργασίες 

αυτές  να  πραγματοποιηθούν  συνεχόμενα  και  να  ολοκληρωθούν  το  συντομότερο  δυνατόν  εντός  της 
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ίδιας ημέρας. 

8. 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. 

9. 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 

 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. 
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10. Μετά το πέρας των εργασιών να παραδοθούν στο νοσοκομείο: 

  δελτίο εργασιών και πίνακας υλικών που χρησιμοποιήθηκαν 

 αναλυτική κατάσταση των μετρήσεων που απαιτούνται από την τεχνική περιγραφή 

 οικονομικοτεχνική προσφορά για οποιεσδήποτε βελτιώσεις απαιτούνται ή προτείνονται και 

 η προαναφερόμενη τεχνική έκθεση υφιστάμενων υποδομών του χώρου των κυψελών Μ.Τ. 

 σχέδια  σε  ηλεκτρονική  και  έντυπη  μορφή  με  υπογραφή  και  σφραγίδα  Ηλεκτρολόγου 

Μηχανικού. 

 

Συνολικό εκτιμώμενο κόστος υλικών: Επτά χιλιάδες ευρώ (7.000€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

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

Συνολικό εκτιμώμενο κόστος: Δέκα επτά χιλιάδες ευρώ (17.000€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

 


