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Αρ. Πρωτ.:25437/5-07-2022 

 

Θζμα: «Συντιρθςθ Υποςτακμϊν Μζςθσ και 
Χαμθλισ Τάςθσ κτιρίων Νζασ Ρτζρυγασ «ΤΕΡ-

Χειρουργεία-ΜΕΘ» και Κεντρικοφ Κτιρίου Γ. Ν. 
Ρατρϊν «Ο Άγιοσ Ανδρζασ»» 

 

 

 

 

 

Τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν άπαξ κατ’ ζτοσ ςυντιρθςθ των Υποςτακμϊν Μ.Τ. και Χ.Τ. των κτιρίων Νζασ 

Ρτζρυγασ και Κεντρικοφ Κτιρίου του Γ. Ν. Ρατρϊν με βάςθ τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και τουσ Γενικοφσ Προυσ 

που ακολουκοφν. 

 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Α. υντήρηςη Τποςταθμοφ Κτιρίου Νζασ Πτζρυγασ 

Θ ςυντιρθςθ του υποςτακμοφ του κτιρίου τθσ Νζασ Ρτζρυγασ του Γ. Ν. Ρατρϊν περιλαμβάνει τθ 

ςυντιρθςθ των ακολοφκων: 

- Κυψζλεσ Μζςθσ Τάςθσ: 

 Ρεδίο Άφιξθσ ΔΕΘIM500/LA 10kA, 

 Ρεδίο Αναχϊρθςθσ προσ Κυψζλεσ Μζςθσ Τάςθσ Κεντρικοφ Κτιρίου (SM6 DM1-A/ LPCTs/ 

moter/ SepamS20),  

 Ρεδίο Αναχϊρθςθσ προσ Κυψζλεσ Μζςθσ Τάςθσ Κτιρίου Νζασ Ρτζρυγασ (SM6 DM1-A/ 

LPCTs/ moter/ SepamS20), 

 Ρεδίο Ειςόδου IM500-LA/SM6,  

 Ρεδίο Μετριςεων CM-2/SM6, 

 Τρία (3) Ρεδία προςταςίασ Μ/Σ DM1-W/SF1-SM6 

- Τρείσ (3) Μεταςχθματιςτζσ Μζςθσ Τάςθσ 20KV/400V Ξθροφ Τφπου SchneiderElectric 1250KVA 

- Γενικά Ρεδία Χαμθλισ Τάςθσ: Δεκαοκτϊ (18) Ρεδία τροφοδοτοφμενα είτε από ΔΕΘ είτε από 

ΔΕΘ/ΘΗ και δφο (2) Ρεδία τροφοδοτοφμενα από UPS. 

- Τρία (3) Συςτιματα Διόρκωςθσ Συντελεςτι Ιςχφοσ 

 

Θ διαμόρφωςθ των είκοςι (20) πεδίων Χαμθλισ Τάςθσ παρουςιάηεται ςυνοπτικά ωσ ακολοφκωσ: 

ΑΑ Πεδίου Αριθμόσ x Είδοσ εξοπλιςμοφ ΑΑ Πεδίου Αριθμόσ x Είδοσ εξοπλιςμοφ 

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

No2 13 x ABB 44102 Νο12 1 x SACE Emax-E2 

No3 9 x ABB 44102, 1xABB SACE TMAX Νο13 13 x ABB 44102 



 2/8 

No4 2 x SACE Emax-X1 (ΔΕΘ-ΘΗ) Νο14 2 x SACE TMAX 

Νο5 7 x SACE TMAX Νο15 2 x SACE Emax-X1 (ΔΕΘ-ΘΗ) 

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

Νο7 1 x SACE Emax-E2, Αλεξικζραυνα 

παροχισ και αςφάλειζσ τουσ 

Νο17 2 x SACE TMAX 

Νο8 1 x SACE Emax-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 

 

Β. υντήρηςη Τποςταθμοφ Κεντρικοφ Κτιρίου 

Θ ςυντιρθςθ του υποςτακμοφ του Κεντρικοφ Κτιρίου του Γ. Ν. Ρατρϊν περιλαμβάνει τθ ςυντιρθςθ των 

ακολοφκων: 

- Κυψζλεσ Μζςθσ Τάςθσ: 

 Ρεδίο Άφιξθσ (SM6 IMC/LA 10kA), 

 Ρεδίο Διαςφνδεςθσ (SM6 IMC/LA 10kA), 

 Ρεδίο Μετριςεων (CM375, 3xVTs, PM210MG/ summing transformers), 

 Τρία (3) Ρεδία αναχϊρθςθσ/προςταςίασ Μ/Σ (SM6 DM1-A/LPCTs/moter/SepamS20) 

- Τρείσ (3) Μεταςχθματιςτζσ Μζςθσ Τάςθσ 20KV/400V Ξθροφ Τφπου 1000KVA Schneider Electric 

Ecodesign Triha lDyn11 uk=6% 

- Γενικά Ρεδία Χαμθλισ Τάςθσ: Είκοςι (20) Ρεδία ABB Ar-Tu τροφοδοτοφμενα είτε από ΔΕΘ είτε από 

ΔΕΘ/ΘΗ και δφο (2) Ρεδία τροφοδοτοφμενα από UPS. 

- Στα ανωτζρω πεδία ςυμπεριλαμβάνονται δφο (2) Συςτιματα Διόρκωςθσ Συντελεςτι Ιςχφοσ 

- PLC Υποςτακμοφ Honeywell Excel 5000 

- UPS Αυτοματιςμϊν Υποςτακμοφ 1KVAABB/Zhangzhou Kehua DM1000 

 

 

 

 

Θ διαμόρφωςθ Χαμθλισ Τάςθσ παρουςιάηεται ςυνοπτικά ωσ ακολοφκωσ: 

ΑΑ Πεδίου Αριθμόσ x Είδοσ εξοπλιςμοφ 

Νο1 – Είςοδοσ ΜΣ1 – 

Ηεφξθ μπαρϊν 

2 xABB Emax2 lu1600 – EkipDip με μθχανικι και θλεκτρικι μανδάλωςθ, 
Μεταςχθματιςτισ ζνταςθσ 1600/5, Αναλυτισ ενζργειασ ΑΒΒ ΔΜΤΜΕ-Ι-485-96, 3x 

αμπερόμετρα Rutech TGT-96 0 -3,2kA, ΒολτόμετροTAIFATF96 0-500V με 
μεταγωγζα, Αλεξικζραυνο γραμμισ 3φOVRT1 4L 25kA, Αςφάλειεσ 

No2 – Είςοδοσ ΜΣ2 1xABBEmax2 lu1600 – Ekip Dip με μθχανικι και θλεκτρικι μανδάλωςθ, 

Μεταςχθματιςτισ ζνταςθσ 1600/5, Αναλυτισ ενζργειασ ΑΒΒ ΔΜΤΜΕ-Ι-485-96, 
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3xαμπερόμετραRutechTGT-96 0 -3,2kA, Βολτόμετρο TAIFATF96 0-500Vμε 

μεταγωγζα, Αλεξικζραυνο γραμμισ 3φOVRT1 4L 25kA, Αςφάλειεσ 

No3 – Είςοδοσ ΜΣ3 – 

Ηεφξθ μπαρϊν 

2xABB Emax2 lu1600 – Ekip Dip με μθχανικι και θλεκτρικι μανδάλωςθ, 
Μεταςχθματιςτισ ζνταςθσ 1600/5, , Αναλυτισ ενζργειασ ΑΒΒ ΔΜΤΜΕ-Ι-485-96, 

3x αμπερόμετρα Rutech TGT-96 0 -3,2kA, ΒολτόμετροTAIFATF96 0-500V με 
μεταγωγζα, Αλεξικζραυνο γραμμισ 3φOVRT1 4L 25kA, Αςφάλειεσ 

No4 – Ρεδίο 
Ρυκνωτϊν A 

1 xT6N800 PR221DS/P-LSI, Θλεκτρονικόσ ρυκμιςτισ με αςφάλειεσ RVC12, 12 

xUA50-30-00 35 kVAr, 12 x CLMD33-30 30 kVAr, 36 xΒΟΧΝ00 - 80Α 

Νο5 – Ρεδίο 
Ρυκνωτϊν B 

1 xT6N800 PR221DS/P-LSI, Θλεκτρονικόσ ρυκμιςτισ με αςφάλειεσ RVC12, 12 

xUA50-30-00 35 kVAr, 12 x CLMD33-30 30 kVAr, 36 x ΒΟΧ Ν00 - 80Α 

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

1x XT2N160R100 Ekip LS/I 

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

Νο8 – 8 Διακόπτεσ 8xXT2N160R63 Ekip LS/I 

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

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

Νο10 – Ρεδίο 
μεταγωγισ ΔΕΘ/ΘΗ 

2 xABB Emax2 lu1600 – Ekip Dip με μθχανικι και θλεκτρικι μανδάλωςθ, 
Μεταςχθματιςτισ ζνταςθσ 1250/5, Αναλυτισ ενζργειασ ΑΒΒ ΔΜΤΜΕ-Ι-485-96, 3x 

αμπερόμετρα Rutech TGT-96 0 -3,2kA, ΒολτόμετροTAIFATF96 0-500V με 
μεταγωγζα, Αςφάλειεσ, Επιλογικόσ διακόπτθσ, Αυτοματιςμόσ μεταγωγισ 

Νο10α –4 Διακόπτεσ 1 x Τ7S 1000 PR231/LS/I, 3 x XT2N160R100 Ekip LS/I 

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

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

Νο12-13 – 8 

Διακόπτεσ 

8 x XT2N160R63 Ekip LS/I 

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

Νο14 – Είςοδοσ από 
ΓΡΧΤ 

1 x Τ7S 1000 PR231/LS/I, Μεταςχθματιςτισ ζνταςθσ 1000/5, 3 x Αμπερόμετρα 

Rutech TGT-96 0 -3,2kA, ΒολτόμετροTAIFATF96 0-500V με μεταγωγζα, Αςφάλειεσ, 

Ενδεικτικζσ λυχνίεσ led 

Νο15 – 3 Διακόπτεσ 1 x T5N400 PR221DS/P-LSI, 2 x ΧΤ4Ν250R250EkipLS/I 
Νο16 – 8 Διακόπτεσ 2x XT2N160R25Ekip LS/I, 3 x XT2N160R63 Ekip LS/I, 3 x XT2N160R100Ekip LS/I 

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

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

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

Νο1-UPS40 Είςοδοι 
και 12 Διακόπτεσ 

2 x XT2N160R63 EkipLS/I, Μθχανικι μανδάλωςθ 2 διακοπτϊν, Θλεκτρικι 
μανδάλωςθ 3 διακοπτϊν, Αςφάλειεσ, Ενδεικτικζσ λυχνίεσ led,  12 x 

XT2N160R63EkipLS/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 

 

Ακολουκεί θ ανάλυςθ των εργαςιϊν: 

 

1. Κυψζλεσ μζςησ τάςησ:  

Θ ςυντιρθςθ των κυψελϊν μζςθσ τάςθσ για τα πεδία αφίξεων, αναχωριςεων, διαςφνδεςθσ, μετριςεων 

και προςταςίασ περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τισ ακόλουκεσ εργαςίεσ: 

- Μζτρθςθ μονϊςεων καλωδίων Μ.Τ. 

- Κακαριςμόσ χϊρου.  

- Κακαριςμόσ πινάκων. Γενικόσ κακαριςμόσ του εςωτερικοφ των πινάκων. 

- Ζλεγχοσ ζδραςθσ πίνακα 
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- Ζλεγχοσ γειϊςεων πίνακα 

- Ζλεγχοσ μονϊςεων πινάκων 

- Ζλεγχοσ ακροκιβωτίων 

- Ζλεγχοσ και ςυντιρθςθ των μονωτιρων 

- Ζλεγχοσ των ηυγϊν και ςυςφίξεισ  

- Συςφίξεισ κοχλιϊν 

- Λίπανςθ ςυνδζςμων 

- Ζλεγχοσ διατάξεων μζτρθςθσ και ενδεικτικϊν λυχνιϊν: αμπερομζτρων, βολτομζτρων, 

μεταςχθματιςτϊν εντάςεωσ, τάςεωσ και ενδεικτικϊν λυχνιϊν 

- Συντιρθςθ και ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ οργάνων λειτουργίασ, διακοπισ και προςταςίασ:  

 αποηευκτϊν,  

 αςφαλειϊν,  

 γειωτϊν,  

 αυτόματων διακοπτϊν ιςχφοσ ςυμπεριλαμβανομζνου του τθλεχειριηόμενου μθχανιςμοφ 

λειτουργίασ για τθν τάνυςθ των ελατθρίων,  

 βοθκθτικϊν επαφϊν, πθνίων απόηευξθσ, θλεκτρονόμων δευτερογενοφσ προςταςίασ 

θλεκτρονικοφ τφπου με ψθφιακζσ ενδείξεισ  

Οι ανωτζρω ςυντθριςεισ-ζλεγχοι περιλαμβάνουν: 

 Κακαριςμό, λίπανςθ μεταλλικϊν μερϊν και ζλεγχο καλισ λειτουργίασ αποηευκτϊν, 

γειωτϊν και διακοπτϊν 

 Ζλεγχο τθσ ςωςτισ λειτουργία των μθχανιςμϊν οπλιςμοφ των διακοπτϊν 

 Ζλεγχο τθσ ςωςτισ λειτουργίασ των μανδαλϊςεων κυρϊν πεδίων διακοπτϊν μζςθσ τάςθσ 

 Ζλεγχο πθνίων εργαςίασ διακοπτϊν 

 Ζλεγχοσ ςωςτισ λειτουργίασ βοθκθτικϊν κυκλωμάτων 

 Ζλεγχοσ φυςιγγίων Μζςθσ Τάςθσ 

- Ζλεγχοσ και ςυντιρθςθ αλεξικζραυνων γραμμϊν 

 

2. Μεταςχηματιςτζσ Μζςησ Σάςησ 

Θ ςυντιρθςθ των Μ/Σ Μζςθσ Τάςθσ 20KV/400V Ξθροφ Τφπου περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τισ ακόλουκεσ 

εργαςίεσ: 

- Μζτρθςθ γειϊςεων τριγϊνου ουδζτερου κόμβου και μεταλλικϊν μερϊν (λειτουργίασ και 

προςταςίασ) 

- Μζτρθςθ αντίςταςθσμόνωςθσ Μ/Σ με MEGGER 

- Μζτρθςθ μονϊςεων καλωδίων μζςθσ τάςθσ 

- Μζτρθςθ ωμικϊν αντιςτάςεων Μ/Σ (Ρθνίων Μ.Τ. και Χ.Τ.) 

- Μζτρθςθ τάςεων εξόδου Μ/Σ Χ.Τ. (πολικι και φαςικι) 
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- Μζτρθςθ λόγων μεταςχθματιςμοφ 

 

- Κακαριςμόσ χϊρου 

- Κακαριςμόσ των μεταςχθματιςτϊν, εςωτερικοφ πθνίων, των μονωτιρων, των καλωδίων και των 

ακροκιβωτίων 

- Ζλεγχοσ κατάςταςθσ ςϊματοσ μεταςχθματιςτϊν 

- Ζλεγχοσ ζδραςθσμεταςχθματιςτϊν 

- Ζλεγχοσ και ςυντιρθςθ των ακροκιβωτίων των καλωδίων μζςθσ τάςθσ 

- Ζλεγχοσ και ςυντιρθςθ μονωτιρων του Μ/Σ 

- Σφςφιξθ επαφϊν καλωδίων 

- Ζλεγχοσ αεριςμοφ και κερμοκραςίασ Μ/Σ – Θερμογραφικόσ ζλεγχοσ 

- Ζλεγχοσ ςυςκευϊν ελζγχου τθσ κερμοκραςίασ των Μ/Σ ξθροφ τφπου και των ςειρινων 

- Ζλεγχοσ διατάξεων προςταςίασ Μεταςχθματιςτϊν και δοκιμι ςωςτισ λειτουργίασ 

 

- Ζλεγχοσ και ςυντιρθςθ ςυςτιματοσ μόνιμθσ αντιςτάκμιςθσ αζργου ιςχφοσ Μ/Σ: κακαριςμοί, 

ςυςφίξεισ, κλπ. 

 

3. Πεδία Χαμηλήσ Σάςησ 

Θ ςυντιρθςθ τωνΡεδίων Χαμθλισ Τάςθσ περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα: 

- Θερμογραφικόσ ζλεγχοσ πριν την ζναρξη και μετά την λήξη των εργαςιϊν 

- Κακαριςμόσ, ςυςφίξεισ και ζλεγχοσ τθσ μόνωςθσ των ηυγϊν των πινάκων, διακοπτϊν και επαφϊν 

- Ζλεγχοσ γείωςθσ πινάκων 

- Ζλεγχοσ των intertrip διακοπτϊν τθσ Χ.Τ. με τουσ διακόπτεσ τθσ Μ.Τ. 

- Ζλεγχοσ λειτουργίασ οργάνων μετριςεων και ενδείξεων 

- Ζλεγχοσ αςφαλειοδιακοπτϊν 

- Λίπανςθ μθχανικϊν μερϊν ςτουσ διακόπτεσ χαμθλισ τάςθσ 

- Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ αυτόματθσ μεταγωγισ 

 

4. υςτήματα Διόρθωςησ υντελεςτή Ιςχφοσ 

Θ ςυντιρθςθ των Συςτθμάτων Διόρκωςθσ Συντελεςτι Ιςχφοσ περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα: 

- Θερμογραφικόσ ζλεγχοσ πριν την ζναρξη και μετά την λήξη των εργαςιϊν 

- Συντιρθςθ εςωτερικοφ χϊρου πίνακα (κακαριςμόσ, ςυςφίξεισ επαφϊν) 

- Ζλεγχοσ πυκνωτϊν (μζτρθςθ χωρθτικότθτασ, ζλεγχοσ αςφαλειϊν)  

- Ζλεγχοσ οργάνου αυτόματθσ αντιςτάκμιςθσ 

 

Επιπλζον να πραγματοποιθκεί ςε όλα τα ανωτζρω: 
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- Κακαριςμόσ των χϊρων και των διατάξεων 

- Ζλεγχοσ προςτατευτικϊν μζςων αςφαλοφσ χειριςμοφ 

- Ζλεγχοσ ςυνκθκϊν χϊρων 

 

5. PLC Τποςταθμοφ Honeywell Excel 5000 -UPS Αυτοματιςμϊν Τποςταθμοφ 1KVA ABB/ZhangzhouKehua 

DM1000 

Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ με ςενάρια διακοπϊν τροφοδοςίασ των Μεταςχθματιςτϊν. Ζλεγχοσ 

αυτονομίασ UPS. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 

1. Ο Ανάδοχοσ κα ακολουκιςει πιςτά τισ οδθγίεσ των καταςκευαςτικοφ οίκων των πεδίων Μζςθσ και 
Χαμθλισ Τάςθσ, του ςυμπεριλαμβανομζνου ςε αυτά εξοπλιςμοφ και των Μ/Σ ωσ προσ το είδοσ και τον 
τρόπο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν.  

2. Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι να λάβουν γνϊςθ τθσ τρζχουςασ κατάςταςθσ των Υποςτακμϊν. 

3. Στο κόςτοσ τθσ ςυντιρθςθσ περιλαμβάνονται τα μικροχλικά που απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν. 

4. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται για τθν παράδοςθ των υποςτακμϊν ςε πλιρθ και καλι λειτουργία και τθν 
εγγφθςθ πλιρουσ και καλισ λειτουργίασ ενόσ ζτουσ αναφορικά με τα υλικά που κα χρθςιμοποιιςει και 
τισ εργαςίεσ που κα παρζχει. 

5. Οι υποψιφιοι ανάδοχοι κα πρζπει να προςκομίςουν αποδεικτικά ότι διακζτουν άρτια εκπαιδευμζνο 

προςωπικό. Του προςωπικοφ του Αναδόχου να παρίςταται και να προΐςταται Μθχανολόγοσ ι 

Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ με τισ απαιτοφμενεσ άδειεσ αςκιςεωσ εργαςιϊν ςυντιρθςθσ υποςτακμοφ 
Μζςθσ Τάςθσ, ο οποίοσ κα φζρει τθν κατά Νόμο ευκφνθ για τθν καλι ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων. 
Να διακζτει επί ποινι αποκλειςμοφ κατάλλθλο και εκπαιδευμζνο προςωπικό με τισ αντίςτοιχεσ άδειεσ 
ΣΤϋ ειδικότθτασ (Στακμϊν – Υποςτακμϊν), οι οποίεσ να κατατεκοφν ςτο νοςοκομείο πριν τθν ζναρξθ 
των εργαςιϊν. Το πλικοσ του προςωπικοφ του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ να είναι τουλάχιςτον πζντε (5) 
άτομα για την μείωςη του χρόνου τησ ςυντήρηςησ. 

6. Οι εργαςίεσ να πραγματοποιθκοφν ςε χρονικό διάςτθμα προςυμφωνθμζνο με τθν Τεχνικι Υπθρεςία 
του νοςοκομείου και υποχρεωτικά με τθν παρουςία προςωπικοφ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ. Λόγω τθσ 
φφςθσ των εργαςιϊν και τθσ απαιτοφμενθσ διακοπισ ρεφματοσ ςτα κτίρια των υπό ςυντιρθςθ 
υποςτακμϊν, θ ςυντιρθςθ μπορεί να πραγματοποιθκεί μόνο ημζρα μη-εφημερίασ του νοςοκομείου 

ςε ημζρα που θα επιλεγεί από το νοςοκομείο (Δευτζρα, Σετάρτη, Παραςκευή ή άββατο), με 
ενημζρωςη του Αναδόχου δεκαπζντε ημερολογιακζσ ημζρεσ πριν την εκτζλεςη των εργαςιϊν.  

Οι εργαςίεσ ςε κάκε ζνα κτίριο να πραγματοποιθκοφν ςυνεχόμενα και να ολοκλθρωκοφν το 
ςυντομότερο δυνατόν εντόσ τθσ ίδιασ θμζρασ. Οι ςυντθριςεισ των υποςτακμϊν των δφο κτιρίων να 
γίνουν ςε δφο διαφορετικζσ θμζρεσ. Να πραγματοποιθκεί προεργαςία-προςυνεννόθςθ με το Τεχνικό 
Τμιμα για τον προγραμματιςμό των εργαςιϊν ςε κάκε υποςτακμό. 

7. Ο Ανάδοχοσ να λάβει όλα τα απαραίτθτα μζτρα αςφάλειασ κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν για τθν 
αςφάλεια των εγκαταςτάςεων, τθν προςταςία των εργαηόμενων τθσ εταιρίασ και του προςωπικοφ τθσ 
Τεχνικισ Υπθρεςίασ. Πλα τα απαιτοφμενα μζτρα ατομικισ προςταςίασ που απαιτοφνται για τθν 
εκτζλεςθ των εργαςιϊν (κοντάρι γείωςθσ, μονωτικά γάντια, κλπ.) κα παρζχονται από τον Ανάδοχο. 
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8. Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι να διακζτουν κατάλλθλο εξοπλιςμό για όλεσ τισ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ από 
τθν τεχνικι περιγραφι. Ο Ανάδοχοσ να υλοποιιςει τισ εργαςίεσ με δικά του εργαλεία και μζςα, τα 
οποία να είναι ςε καλι κατάςταςθ ϊςτε να μθ δθμιουργοφν κινδφνουσ ατυχθμάτων ςτο προςωπικό 
του Αναδόχου ι ςε τρίτουσ ι φκορζσ ςτισ εγκαταςτάςεισ. Θ υπθρεςία ζχει το δικαίωμα να 
απαγορεφςει τθ χρθςιμοποίθςθ από τον Ανάδοχο εργαλείων και μζςων τα οποία δεν πλθροφν τισ 
ανωτζρω προχποκζςεισ, χωρίσ από τον λόγο αυτό να γεννάται οιαδιποτε απαίτθςθ του Αναδόχου 
ζναντι του Νοςοκομείου. Στα ανωτζρω εργαλεία περιλαμβάνονται τουλάχιςτον τα εξισ:   

 Συςκευζσ και όργανα για πάςθσ φφςεωσ ελζγχουσ ι δοκιμζσ, μετριςεισ θλεκτρικϊν, 
θλεκτρονικϊν εγκαταςτάςεων  

 Συςκευζσ ανάλυςθσ και καταγραφισ των θλεκτρικϊν μεγεκϊν 

 Θερμικι κάμερα 

 Πργανο μζτρθςθσ τθσ χωρθτικότθτασ των πυκνωτϊν 

 Πργανα μζτρθςθσ μόνωςθσ 

 Πργανο μζτρθςθσ γειϊςεων 

 Πργανο διαδοχισ των φάςεων ςτθ Μζςθ και Χαμθλι Τάςθ 

 Πργανο μζτρθςθσ λόγου μεταςχθματιςτϊν ιςχφοσ, εντάςεωσ, τάςεωσ 

 Πργανο μζτρθςθσ τθσ αντίςταςθσ των τυλιγμάτων των μεταςχθματιςτϊν ιςχφοσ 

 Δοκιμαςτικά Μζςθσ Τάςθσ 

 Γειωτζσ, εκκενωτζσ κατάλλθλοι για τθ Μζςθ Τάςθ κ.λ.π. 

 Συςκευζσ λίπανςθσ πάςθσ φφςεωσ μθχανθμάτων 

 Εργαλεία και λοιπά είδθ για πάςθσ φφςεωσ κακαριςμοφσ των εγκαταςτάςεων και των χϊρων 
αυτϊν   

Οι ςυμμετζχοντεσ να κατακζςουν υπεφκυνθ διλωςθ ότι τουλάχιςτον τα παρακάτω όργανα που κα 
χρθςιμοποιθκοφν για τισ εργαςίεσ κα διακζτουν εν ιςχφ πιςτοποιθτικά διακρίβωςθσ τα οποία κα 
κατατεκοφν ςτθν Τεχνικι Υπθρεςία του νοςοκομείου πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν: 

- Συςκευζσ και όργανα για πάςθσ φφςεωσ ελζγχουσ ι δοκιμζσ, μετριςεισ θλεκτρικϊν-θλεκτρονικϊν 
εγκαταςτάςεων (π.χ. πολφμετρα, megger)   

- Πργανο μζτρθςθσ τθσ χωρθτικότθτασ των πυκνωτϊν 

- Πργανο μζτρθςθσ γειϊςεων, Πργανο μζτρθςθσ λόγου μεταςχθματιςτϊν ιςχφοσ, εντάςεωσ, 
τάςεωσ, Πργανο μζτρθςθσ τθσ αντίςταςθσ των τυλιγμάτων των μεταςχθματιςτϊν ιςχφοσ 

Το νοςοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρζψει ςτον Ανάδοχο την ζναρξη των εργαςιϊν και 
να τον κηρφξει ζκπτωτο, χωρίσ καμία αξίωςη από τον Ανάδοχο, αν δεν παρζχει ςτο Σεχνικό Σμήμα 
του νοςοκομείου α) τα απαιτοφμενα πιςτοποιητικά διακρίβωςησ για τα ανωτζρω όργανα και β) τισ 
άδειεσ αςκήςεωσ επαγγζλματοσ του προςωπικοφ που θα εργαςτεί ςτο αντικείμενο. 

9. Μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ και πριν από τθν επαναφορά τροφοδοςίασ από ΔΕΘ, 
να υπογραφεί θ απαιτοφμενθ ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ από τον Θλεκτρολόγο Μθχανικό του 
Αναδόχου. 

10. Μετά το πζρασ των εργαςιϊν να παραδοκοφν ςτο νοςοκομείο δελτίο εργαςιϊν και πίνακασ υλικϊν που 
χρθςιμοποιικθκαν και αναλυτικι κατάςταςθ όλων των μετριςεων που απαιτοφνται από τθν τεχνικι 
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περιγραφι, επεξιγθςθ και ςχολιαςμόσ τουσ ςε ςχζςθ με τισ παλαιότερεσ μετριςεισ και τα 
απαιτοφμενα όρια, αλλά και με τα όρια μετριςεων των οργάνων. Ειδικότερα για τον κερμογραφικό 
ζλεγχο να παραδοκοφν ζκκεςθ μετριςεων και παρατθριςεων ςυνοδευόμενθ από τισ ςχετικζσ 
φωτογραφίεσ ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι. Επιπλζον να αποςταλεί οικονομικοτεχνικι προςφορά 
για οποιεςδιποτε επιςκευζσ-βελτιϊςεισ απαιτοφνται ι προτείνονται. 

11. Επιπλζον να διακζτει τα ακόλουκα που κα κατατεκοφν επί ποινι αποκλειςμοφ ςτθν τεχνικι 
προςφοράσ να περιλαμβάνονται τα ακόλουκα: 
- Υπεφκυνθ διλωςθ που να αναφζρει ότι ο Ανάδοχοσ αναγνωρίηει ότι οι αναφερόμενεσ Τεχνικζσ 

Ρροδιαγραφζσ είναι κατάλλθλεσ και επαρκείσ για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου και ότι 
αναλαμβάνει κάκε υποχρζωςθ, κίνδυνο ι ςυνζπεια που απορρζει από τθν εφαρμογι τουσ. 

- Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι να διακζτουν πρόςφατθ εμπειρία ςε παρόμοια ζργα ςε νοςθλευτικό 
ίδρυμα. Οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να προςκομίςουν τουλάχιςτον δφο (2) βεβαιϊςεισ καλισ 
εκτζλεςθσ παρόμοιων ζργων ςε Υποςτακμοφσ ιςχφοσ μεγαλφτερθσ των 1250 KVA, που να 
περιζχουν ςυςτιματα αυτόματθσ μεταγωγισ μεταξφ των Μεταςχθματιςτϊν και των Θ/Η ςε 
εφεδρικι λειτουργία. 

- Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι να διακζτουν πιςτοποιθτικό ποιότθτασ ISO 9001 ςτο αντικείμενο των 
εργαςιϊν. 

 

Συνολικό εκτιμϊμενο κόςτοσ: Επτά χιλιάδεσ ευρϊ (7.000€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 

 

  

 


