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ΘΔΜΑ

: 
 

 
 

«Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ γηα ηελ ζπληήξεζε ειεθηξηθψλ 

ππνζηαζκψλ (Τ/) κέζεο ηάζεο (Μ.Σ.) Γ.Π.Υ.Σ. θαη 

ειεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ (Ζ/Ε) γηα έλα έηνο γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ηνπ Γ.Ν. Αζελψλ «ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ» πξνυπνινγηζζείζαο 

δαπάλεο 3.554,70 € ζπκπ/λνπ ΦΠΑ .» 

 
ΑΠΟΦΑΖ 

ΣΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ «ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ»  

 

  Έχοντας υπόψη: 

1.  Σνλ Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ:81/Α/05 ) «Πεξηθεξεηαθή ζπγθξφηεζε ηνπ Δζληθνχ  

πζηήκαηνο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» 

2. Σνλ Ν.3580/07(ΦΔΚ /134 Α /18-06-2007)  Πεξί Πξνκεζεηψλ ησλ Ννζνθνκείσλ. 

3.Σνλ Ν.4412/8-8-16(Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ ,Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ  

[πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ]. 

4 Σελ ππ. αξ. Τ4α/11974/2013 (Β΄299) Κ.Τ.Α ζρεηηθά κε ηνλ «Οξγαληζκφ ηνπ Γ.Ν.Α. 

«ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ», φπσο ηζρχεη. 

5. Σελ ππ. αξ. Α2β/Γ.Π.νηθ.: 34394/13.05.16 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Γηνξηζκφο 

Γηνηθήηξηαο ζην ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ "ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ", αξκνδηφηεηαο 

1εο Τ.ΠΔ. Αηηηθήο» (ΦΔΚ 250/ΤΟΓΓ /19.05.2016) 

6. Σελ ππ.αξ.4073/28.07.2016 Απφθαζε ηεο ΔΠΤ έγθξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Πξνκεζεηψλ, Τπεξεζηψλ θαη Φαξκάθσλ γηα ην έηνο 2015(ΑΓΑ:6ΟΦ9465ΦΤΟ-

ΓΧ6) 

7. Σελ ππ’αξηζκ.πξση.16262/18-11-16 Απφθαζε Γηνηθεηή νξηζκνχ Δπηηξνπήο 

ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

8. Σηο κε αξ.πξση.16364/22-11-16 ππνβιεζείζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

Δπηηξνπήο πξνδηαγξαθψλ 

9. Σελ αξ.πξση.3508/8-3-17 Πξφζθιεζε γηα δεκφζηα δηαβνχιεπζε ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ 
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10. Σηο αξ.πξση.3908/14-3-17 παξαηεξήζεηο επη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο 

εηαηξείαο IPEL 

11. To αξ.πξση.4377/22-3-17 δηαβηβαζηηθφ ησλ παξαηεξήζεσλ ηεο εηαηξείαο IPEL 

ζηελ Δπηηξνπή  πξνδηαγξαθψλ. 

12. Ζ αξ.πξση.4730/28-3-17 απάληεζε ηεο Δπηηξνπήο πξνδηαγξαθψλ επί ησλ 

παξαηεξήζεσλ  

13. Σελ πξνεγνχκελε ζχκβαζε γηα ηελ ζπληήξεζε ειεθηξηθψλ ππνζηαζκψλ (Τ/) 

κέζεο ηάζεο ΓΠΥΣ θαη ειεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ κε ηελ εηαηξεία IPEL 

ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΝΟΜΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΔΣΔ γηα έλα (1) έηνο 

ζπλνιηθήο δαπάλεο 3.554,70€ ζπκπ/λνπ θπα, ηζρχνο απφ 8-12-2015 έσο 7-

12-2016. 

14. Σελ ππ.αξ. 1182/26-4-2017 (ΑΓΑ:660Τ4690Χ-Φ4Ν)  Απφθαζε Αλάιεςεο 

Τπνρξέσζεο. 

 

ΠΡΟΚΑΛΔΗ 

 

1. Κάζε ελδηαθεξφκελν ππνςήθην νηθνλνκηθφ θνξέα λα ππνβάιεη έγγξαθε 

ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Α ηεο 

παξνχζεο, ζε θιεηζηφ θάθειν, ν νπνίνο ζα θέξεη ηελ έλδεημε «Πξφζθιεζε ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ γηα ηε ζπληήξεζε ησλ ειεθηξηθψλ ππνζηαζκψλ (Τ/) κέζεο ηάζεο 

(Μ.Σ.) ΓΠΥΣ θαη ειεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ (ΖΕ) γηα έλα έηνο γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ηνπ Γ.Ν. Αζελψλ «ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ» πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 

3.554,70€ ζπκπ/λνπ ΦΠΑ, ζην Σκήκα Γξακκαηείαο (Πξσηφθνιιν) ηνπ Ννζνθνκείνπ 

κέρξη ηελ ΓΔΤΣΔΡΑ, 22-5-2017 θαη ώξα 12.00 π.κ. Οη πξνζθνξέο πνπ 

ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία ΔΚΠΡΟΘΔΜΑ δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε. 

Πιεξνθνξίεο δίδνληαη ζην ηειέθσλν 213 2088724. 

2. Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ 

ππεξεζηψλ . Σκεκαηηθέο ή ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη 

απνξξίπηνληαη. 

3. Πεξηερφκελν πξνζθνξάο: Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ κία 

θαη κνλαδηθή πξνζθνξά ζε θιεηζηφ θάθειν, ζηνλ νπνίν ζα εκπεξηέρνληαη:  

3.1. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη: 

α) απνδέρεηαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θαη ε πξνζθνξά ηνπ 

ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε απηνχο β) νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηθαλνπνηνχλ ηηο 

παξαηηζέκελεο ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε ηερληθέο απαηηήζεηο θαη γ) ν ρξφλνο 

ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο είλαη 120 εκέξεο απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξάο. 

3.2. Σα αλαθεξφκελα ζην Παξάξηεκα Α «Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο» 

πηζηνπνηεηηθά 
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3.3. Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη 

θαη’ ειάρηζηνλ ε ηηκή ηνπ πξνζθέξνληνο γηα θάζε ππεξεζία κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

Πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο Β, πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο. 

ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ν αληίζηνηρνο θσδηθφο 

είδνπο ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ε ηξέρνπζα ηηκή. 

Οηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ είλαη αλψηεξεο απφ ηηο ηηκέο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 

Παξαηεξεηήξην Σηκψλ ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο θαηά ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία θαηάζεζεο πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, απνξξίπηνληαη.  

4. Παξαδνηέα / Υξνλνδηάγξακκα: Γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ ππεξεζηψλ ζα 

ζπλαθζεί ζχκβαζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16 (ΦΔΚ147/8-8-2016) 

«Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ», φπσο ηζρχνπλ. ε 

πεξίπησζε κε εθηέιεζεο εληφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ πνπ παξέρνληαη ζηνλ 

πξνκεζεπηή έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16 

5. Πξνυπνινγηζκφο δαπάλεο: Ζ ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ αλάζεζε ηεο 

ππεξεζίαο δελ δχλαηαη λα ππεξβεί ην πνζφ ησλ 3.554,70€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Π.Α.  

6. Ζ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 

απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά (βάζεη ηηκήο) 

7. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά (κεληαίσο) θαη κεηά ηελ πιήξε 

πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο, ε νπνία ζα πηζηνπνηείηαη κε ην 

αληίζηνηρν πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηεο αξκφδηαο πξνο ηνχην επηηξνπήο θαη ηελ 

πξνζθφκηζε ησλ ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ. 

8. Ζ παξνχζα ζα αλαξηεζεί ζην ΓΗΑΤΓΔΗΑ, ζην ΚΖΜΓΖ θαη ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηελ δηαδξνκή www.hippocratio.gr  Σκήκα Πξνκεζεηψλ  

Γηαγσληζκνί. 

9. Οξίδνληαη σο Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο νη παξαθάησ ππάιιεινη: 

1..ΦΟΤΡΝΗΣΑΚΖ ΠΤΡΟ-ΠΔ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

2..ΦΗΛΗΠΠΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ-ΓΔ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ 

3..ΠΛΧΣΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΓΔ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ 

 

 

                                           Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΡΗΑ 

  

 

                ΑΝΑΣΑΗΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ 

 

           
 

 Δπηζπλάπηνληαη:    
-Παξάξηεκα Α: Σερληθέο πξνδηαγξαθέο 
-Παξάξηεκα Β :Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

 
 Δζωηεξηθή δηαλνκή: 
 - Σκήκα Πξνκεζεηψλ 

  
  

                                                                                                

                                    

 

                                                                                  

http://www.hippocratio.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 
 
 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
 
 

1. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
 

Σν Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Σερληθήο Πεξηγξαθήο είλαη ν έιεγρνο, ε επηζεψξεζε 

θαη ε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ησλ Ζιεθηξηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ησλ Τπνζηαζκψλ 

(Τ/) Μέζεο Σάζεο (Μ.Σ.) θαη Υακειήο Σάζεο (Υ.Σ.) ηνπ Ννζνθνκείνπ  φπσο 

αλαιχνληαη ζηνλ Πίλαθα 1 ηεο παξνχζαο Σερληθήο Πεξηγξαθήο.  

 

2. ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ. 

 

Πεδίν εθαξκνγήο ηεο ζχκβαζεο είλαη: 

 

 ν Ζιεθηξηθφο Τπνζηαζκφο Μέζεο θαη Υακειήο Σάζεο ηνπ Κεληξηθνχ 
Ννζνθνκείνπ ζην ππφγεην ηνπ δηψξνθνπ θηηξίνπ (Β. νθίαο 114) 

 ν Ζιεθηξηθφο Τπνζηαζκφο Υακειήο Σάζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ννζνθνκείνπ ζην 
ππφγεην ηνπ νθηαψξνθνπ θηηξίνπ (Β. νθίαο 114) 

 ν Ζιεθηξηθφο Τπνζηαζκφο Υακειήο Σάζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ννζνθνκείνπ ζην 
ππφγεην ηνπ ηεηξαψξνθνπ θηηξίνπ (Β. νθίαο 114) 

 ν Ζιεθηξηθφο Τπνζηαζκφο Μέζεο θαη Υακειήο Σάζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ 
Ννζνθνκείνπ (Β. νθίαο 108),  

 

Σα ηκήκαηα ησλ αλσηέξσ Τπνζηαζκψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

Αλαδφρνπ είλαη ηα εμήο : 

 

 

Πίλαθαο 1:ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΠΡΟ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ-ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ 

ΤΝΣΖΡΖΖ 

 

Α/Α ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΣΔΜ ΘΔΖ 

 

1 

Κπςέιεο Μ.Σ. κεηά ησλ Γηαθνπηψλ Φνξηίνπ, 

Αζθαιεηναπνδεπθηψλ, Γηαθνπηψλ Γείσζεο, 

Επγψλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ    

6 Τ/ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ : 3   

 

Τ/ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ : 3   

 

2 

Μεηαζρεκαηηζηέο Ηζρχνο 20 KV/400 V 1000 KVA 

έθαζηνο κεηά ηνπ εμνπιηζκνχ απηψλ  ¨ 

 

Μεηαζρεκαηηζηέο Ηζρχνο 20 KV/400 V 400 KVA 

έθαζηνο κεηά ηνπ εμνπιηζκνχ απηψλ 

2 

 

 

2 

Τ/ ΚΔΝΣΡΗΚΟ : 2 

 

 

Τ/ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ : 2   

 

Α/Α ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΣΔΜ ΘΔΖ 
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3 

Πεδία κεηξήζεσο, ειέγρνπ θαη πξνζηαζίαο κεηά 

ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο θαη ζεηξήλσλ ησλ 

αλσηέξσ  κεηαζρεκαηηζηψλ ηζρχνο  

3 Τ/ ΚΔΝΣΡΗΚΟ : 2 

 

Τ/ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ : 1   

4 Ζιεθηξνπαξαγσγά Εεχγε  4 Τ/ ΚΔΝΣΡΗΚΟ : 2 

1 Υ 500 KVΑ 

1 Υ 400 KVA 

 

Τ/ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ : 2 

1Υ 300 KVΑ 

1X120KVA 

5 Πίλαθέο Απηνκαηηζκνχ Ζιεθηξνπαξαγσγψλ 

Εεπγψλ θαη Απηφκαηεο Μεηαγσγήο ΓΔΖ-ΖΕ 

 

2 Τ/ ΚΔΝΣΡΗΚΟ : 1 

 

Τ/ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ : 1   

 

6 Γεληθνί απηφκαηνη δηαθφπηεο Γ.Π.Υ.Σ. ησλ Μ/  (κε 

θηλεηήξα ηαλχζεσο ειαηεξίνπ θαη πελία 

έιιεηςεο ηάζεο).  

 

5 Τ/ ΚΔΝΣΡΗΚΟ : 2 

1 Υ 2500 Α 

2 Υ 1600 A 

 

Τ/ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ : 1 

2 Υ 630 Α 

 

7 Γηαθφπηεο Γ.Π.Υ.Σ. (ζην ζχλνιν ηνπο) απφ 40A – 

1250A φισλ ησλ Τ/ Υακειήο Σάζεο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ 

Όινη Τ/ ΚΔΝΣΡΗΚΟ  

 

Τ/ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ    

 

8 Πεδία Αληηζηάζκηζεο ζπλθ ησλ Γ.Π.Υ.Σ. 

 

2 Τ/ ΚΔΝΣΡΗΚΟ : 1 

 

Τ/ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ : 1   

 

9 Παξνρηθά θαιψδηα Μέζεο Σάζεο ησλ Τ/ απφ ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΖ έσο ηνπο Μ/.  

 

Όια Τ/ ΚΔΝΣΡΗΚΟ 

 

Τ/ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

10 Παξνρηθά θαιψδηα Υακειήο Σάζεο ησλ Τ/ απφ 

ηνπο Μ/ έσο ηα Γ.Π.Υ.Σ. ησλ Τ/.  

 

Όια Τ/ ΚΔΝΣΡΗΚΟ 

 

Τ/ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

 

3. ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
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Λφγσ ηεο θξηζηκφηεηαο ησλ Ζιεθηξηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ (Μέζε 

Σάζε, Μ/, παξάιιειε ιεηηνπξγία Μ/, Υακειή ηάζε, Γεληθά Πεδία Υακειήο 

Σάζεο, ΖΕ, απηφκαηε κεηαγσγή ΓΔΖ-Ζ/Ε) θαη ηεο απαίηεζεο γηα ζπλερή θαη 

αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία απηψλ, νη ζπκκεηέρνληεο ππνρξενχληαη λα δηαζέηνπλ ηα 

παξαθάησ, ηα νπνία ζα απνδεηθλχνληαη κε επίζεκα θαη λφκηκα έγγξαθα (επί 

πνηλή απνθιεηζκνχ): 

 

1) Να έρνπλ πεληαεηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζε Τπνζηαζκνχο θαη Γίθηπα Μέζεο 
Σάζεο (Κπςέιεο Μ.Σ., Καιψδηα Μ.Σ., Μεηαζρεκαηηζηέο Ηζρχνο θηι.), Γίθηπα θαη 
Γεληθνχο Πίλαθεο Υακειήο Σάζεο θαη Ζ/Ε ηα νπνία λα ιεηηνπξγνχλ σο εθεδξηθά 
κε ηα αληίζηνηρα ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη κεηαγσγήο. 

2) Να δηαζέηνπλ πξνεγνχκελε εκπεηξία, γηα ηελ επίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηε 
ζπληήξεζε παξφκνησλ εγθαηαζηάζεσλ ζε κέγεζνο θαη πνιππινθφηεηα, 
ηδηαίηεξα ζε ζπζηήκαηα απηφκαηεο κεηαγσγήο θαη ειέγρνπ ησλ θνξηίσλ αλάγθεο 
απφ ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ ζε Ζ/Ε. 

3) Nα πξνζθνκίζνπλ βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο εξγαζηψλ ηερληθήο ππνζηήξημεο 
θαη ζπληήξεζεο ζε Τπνζηαζκνχο Μέζεο Σάζεο ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ 2000KVA, 
πνπ λα πεξηέρνπλ Μ/ ηζρχνο, Ζ/Ε ζε εθεδξηθή ιεηηνπξγία θαη εγθαηαζηάζεηο 
Υακειήο Σάζεο (Γ.Π.Υ.Σ.) απφ Γεκφζηα ή Ηδησηηθά Ννζειεπηηθά Ηδξχκαηα.  

4) Να δηαζέηνπλ Ζιεθηξνιφγν ή Μεραλνιφγν Μεραληθφ Π.Δ, κε ηνπιάρηζηνλ 
πεληαεηή εκπεηξία ζην ελ ιφγσ αληηθείκελν, ε ζρέζε ηνπ νπνίνπ κε ην 
ζπκκεηέρνληα ζα απνδεηθλχεηαη πξνζθνκίδνληαο ζρεηηθέο επίζεκεο βεβαηψζεηο 
εθφζνλ δελ είλαη ν ίδηνο ν ζπκκεηέρσλ. 

5) Να δηαζέηνπλ πηζηνπνηεκέλν εμνπιηζκφ (εξγαιεία, φξγαλα, ζπζθεπέο, 
κεραλήκαηα θηι.) ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα 
πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη εληφο ηνπ 
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ησλ δχν (2) σξψλ ζα έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπ 
Ννζνθνκείνπ ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ (εξγαιεία, φξγαλα, ζπζθεπέο, 
κεραλήκαηα θηι.) γηα ηε δηάγλσζε θαη επηζθεπή βιάβεο πνπ εκπίπηεη ζηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπο. Σα ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία, φξγαλα, ζπζθεπέο θαη 
κεραλήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο αλσηέξσ εξγαζίεο ζα δηαζέηνπλ ηα 
απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά δηαθξίβσζεο, ηα νπνία ζα ηίζεληαη ππ’ φςηλ ηεο 
Σερληθήο Τπεξεζίαο φπνηε απηά δεηεζνχλ.     

6) Να δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 9001/2008 πνπ λα 
αθνξά κειέηε, εγθαηάζηαζε, ζπληήξεζε, ηερληθή ππνζηήξημε εμνπιηζκνχ Μέζεο 
θαη Υακειήο Σάζεο (Τπνζηαζκνχο, Ζιεθηξηθνχο Πίλαθεο, Καιψδηα, Ζ/Ε, UPS 
θηι) θαη ην πηζηνπνηεηηθφ λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ 
δηαγσληζκνχ. 

7) Να ππνβάινπλ θαηάζηαζε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, ζεσξεκέλε απφ 
δεκφζηα αξρή θαη ηηο αληίζηνηρεο άδεηεο αζθήζεσο επαγγέικαηνο.  

 
 
4. ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ – ΑΠΑΗΣΖΔΗ 
 
1) Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο, εγθεθξηκέλα 

απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο (Τπνπξγείν Δκπνξίνπ θιπ) θαη ζχκθσλα κε ηηο 
Γηεζλείο θαη Διιεληθέο ηππνπνηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο (DIN, VDE, IEC, ISO, 
CE, ΔΛΟΣ, HD 384, ΓΔΖ θιπ) θαη ζα έρνπλ ηελ έγθξηζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο 
ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

2) Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ, ζχκθσλα κε ηνπο Γηεζλείο θαη Διιεληθνχο 
Καλνληζκνχο Ζιεθηξηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ Ηζρπξψλ Ρεπκάησλ (DIN, VDE, IEC, 
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ISO, CE, ΔΛΟΣ, HD 384, ΓΔΖ, ΣΔΔ, θιπ) θαη ππφ ηελ επίβιεςε θαη θαζνδήγεζε 
Μεραληθνχ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

3) Οη εξγαζίεο, ζα εθηειεζηνχλ απφ εμεηδηθεπκέλν θαη έκπεηξν πξνζσπηθφ ηνπ 
Αλαδφρνπ, ην νπνίν, ζα θαηέρεη απαξαηηήησο, ηελ αληίζηνηρε επαγγεικαηηθή 
άδεηα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηεο 
ΓΔΖ. Σν Ννζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα ειέγρνπ ησλ αδεηψλ θαη ηεο αζθάιηζεο 
ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ. 

4) Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κε δηαηαξαρζεί ε νκαιή 
ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, φπνπ θξηζεί ζθφπηκν απφ ηελ 
Σερληθή Τπεξεζία νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο ή 
θαηά ηελ δηάξθεηα αββαηνθχξηαθσλ ή Αξγηψλ. 

5) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα επηζθεθζεί ηηο 
εγθαηαζηάζεηο θαη ηνπο ρψξνπο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, παξνπζία ηερληθνχ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηίζεη πξνζσπηθή άπνςε γηα ηε θχζε ησλ 
εξγαζηψλ θαη ησλ ζπλζεθψλ ησλ ρψξσλ εξγαζίαο θαη λα ιάβεη ζρεηηθή 
βεβαίσζε απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ ζα πηζηνπνηεί ηελ 
επίζθεςε. Ζ βεβαίσζε απηή ζα ζπκπεξηιεθζεί ππνρξεσηηθά ζηε πξνζθνξά ηνπ 
Αλαδφρνπ. 

6) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη γξαπηή εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ 
πξνζθεξφκελσλ εξγαζηψλ ζηηο αλσηέξσ εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ, 
δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο. 

7) Οπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ή κεηαηξνπή απαηηεζεί λα γίλεη θαηά ηελ θάζε 
εθηέιεζεο εξγαζηψλ ζπληήξεζεο, είηε ζηα πιηθά είηε ζηηο εξγαζίεο πνπ 
πεξηγξάθνληαη παξαθάησ, ζα γίλεη κφλν θαηφπηλ έγγξαθεο ζπλελλφεζεο θαη 
έγθξηζεο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

8) Όια ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ, ζα είλαη ηα ειάρηζηα απνδεθηά. Πξνζθεξφκελα πιηθά θαη 
εμνπιηζκφο, κε ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηζνδχλακα ή αλψηεξα απφ ηα 
πεξηγξαθφκελα, είλαη απνδεθηά θαη ζα αμηνινγεζνχλ. 

9) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιάβεη φια ηα πξνβιεπφκελα κέηξα απφ ηε ζρεηηθή 
θαη ηζρχνπζα λνκνζεζία, γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή ησλ εξγαδνκέλσλ.  

10) Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε απνθαηάζηαζεο, φπνησλ δεκηψλ 
πξνθιεζνχλ, απφ ππαηηηφηεηά ηνπ, ζηηο ΖΜ εγθαηαζηάζεηο, ζηα δνκηθά ζηνηρεία 
θαη γεληθφηεξα ζηνλ ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζηνλ 
ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, κε δηθά ηνπ κέζα θαη πξνζσπηθφ θαη κε δηθή ηνπ 
νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. 

11) Ο Αλάδνρνο κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ 
ζα θαηαζέηεη αθξηβέο ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ησλ εξγαζηψλ ζηελ Σερληθή 
Τπεξεζία, ην νπνίν ζα πξέπεη λα ηεξεζεί απζηεξά. 

12) Όπνηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηα πιηθά, ηνλ εμνπιηζκφ θαη κε ηηο εξγαζίεο πνπ ζα 
εθηειεζηνχλ, δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνχζα Σερληθή Πεξηγξαθή, 
θαιχπηνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα ζρεηηθή ειιεληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία θαη 
απφ ηηο ειιεληθέο, επξσπατθέο θαη δηεζλείο πξνδηαγξαθέο θαη ηππνπνηήζεηο. 

13) Γηα δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ βάζεη ηεο Σερληθήο 
Πεξηγξαθήο, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα δεηήζεη πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεηο θαη 
πιεξνθνξίεο απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ, πξηλ ηελ θαηάζεζε 
ηεο πξνζθνξάο ηνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ππνρξενχηαη λα απνδερηεί ηηο 
δηεπθξηλήζεηο / πιεξνθνξίεο πνπ ζα δνζνχλ, εθ ησλ πζηέξσλ, απφ ηελ Σερληθή 
Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

14) ε πεξηπηψζεηο δηαθσλίαο, κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζρεηηθά 
κε ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ θαη ησλ εξγαζηψλ, ππεξηζρχεη ε άπνςε ηνπ 
Ννζνθνκείνπ. 
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15) Με ηελ αλάζεζε ησλ εξγαζηψλ, λνείηαη φηη, ν Αλάδνρνο, έιαβε γλψζε ησλ 
ρψξσλ θαη ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ, θαζψο θαη ησλ φξσλ θαη απαηηήζεσλ ηεο 
παξνχζαο Σερληθήο Πεξηγξαθήο, ηα νπνία απνδέρεηαη πιήξσο θαη 
αλεπηθχιαθηα. 

16) ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο, ζηνπο αλσηέξσ ρψξνπο θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο απφ 
ππαηηηφηεηα ηεο ζπληήξεζεο ηνπ Αλαδφρνπ, ην Ννζνθνκείν δε θέξεη θακηά 
επζχλε απφ νπνηαδήπνηε αηηία θη αλ πξνθιεζεί απηφ, ην δε ζχλνιν ησλ 
επηβαξχλζεσλ ηνπ θφζηνπο ηνπ αηπρήκαηνο βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν.  

 

 

5. ΔΗΓΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ  

 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη: 

 

1) Να εμαζθαιίδεη ηελ αζθαιή, αδηάιεηπηε θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ φπσο αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 

2) Τπνρξενχηαη εθηφο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ επηζθέςεσλ, θαηφπηλ  ηειεθσληθήο 
θιήζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ λα απνζηείιεη εμεηδηθεπκέλνπο Σερληθνχο εληφο δχν (2) 
σξψλ θαζ’ φιν ην 24σξν, γηα ηελ απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε  βιάβεο πνπ ζα 
πξνθχςεη ζηα πεξηγξαθφκελα ηνπ Πίλαθα 1, ρσξίο επηπιένλ επηβάξπλζε ηνπ 
Ννζνθνκείνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ ηνπ 
έηνπο. 

3) Να αλαθνηλψλεη ακέζσο ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ θάζε βιάβε ή 
δεκία θαη λα απνθαζηζηά ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ αλσηέξσ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ. Ζ ζρεηηθή δαπάλε γηα ηελ αληηκεηψπηζε δεκηψλ, βιαβψλ θαη 
αληαιιαθηηθψλ ζα βαξχλεη ην Ννζνθνκείν . 

4) Να ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα θαη λα εθηειεί φιεο ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο, 
ψζηε ε ιεηηνπξγία, ε θαηάζηαζε θαη ε αζθάιεηα ησλ αλσηέξσ εγθαηαζηάζεσλ 
ηνπ Ννζνθνκείνπ λα πιεξνί ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, ηνπο 
ηζρχνληεο Διιεληθνχο θαη Δπξσπατθνχο θαλνληζκνχο, δηαηάμεηο θαη λφκνπο. 

5) Να ζπληάζζεη θαη ζα ππνβάιιεη ζηελ Σερληθή Τπεξεζία, ηνπ Ννζνθνκείνπ θάζε 
θνξά πνπ είλαη αλαγθαίν, πξφγξακκα αλαγθαίσλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ή 
επηζθεπψλ γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ αλσηέξσ εγθαηαζηάζεσλ 
ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε πίλαθα θαη αλαιπηηθή πξνκέηξεζε ησλ απαηηνπκέλσλ 
πιηθψλ θαη εξγαζηψλ γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο.  

6) Να ηεξεί θαη λα ελεκεξψλεη αλειιηπψο ηα βηβιία παξαθνινχζεζεο ηεο 
ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ αλσηέξσ 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

7) Να πξνγξακκαηίδεη ηελ πξνκήζεηα πάζεο θχζεσο αλαγθαίσλ πιηθψλ θαη 
κηθξνχιηθσλ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ αλσηέξσ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ θαη λα ελεκεξψλεη έγθαηξα ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ 
γηα ηελ πξνκήζεηά ηνπο. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο σο πξνο ην θφζηνο απηψλ ην 
Ννζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα δηαπξαγκάηεπζεο ηεο ηηκήο ή πξνκήζεηαο ηνπο 
απφ άιιν πξνκεζεπηή. Αθφκε ην Ννζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα αλάζεζεο ησλ 
εξγαζηψλ απηψλ ζε άιιν κεηνδφηε φηαλ απηφ θξηζεί ζπκθέξνλ γηα ην 
Ννζνθνκείν.  

 

 

6. ΗΥΤ ΤΜΒΑΖ  

 

Ζ ζχκβαζε ζα έρεη ηζρχ γηα έλα (1) έηνο. 
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7. ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ 

 

1) Ζ παξάβαζε απφ ην  νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, παξέρεη ζην 
Ννζνθνκείν ην δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην ην πληεξεηή.  

2) Σν Ννζνθνκείν, ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, κε 
ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, ζα επηβάιεη ζηνλ Αλάδνρν, πνηληθή ξήηξα χςνπο 
100€ γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο γηα ηηο πξψηεο δέθα εκέξεο.  ε πεξίπησζε 
κε ζπκκφξθσζεο ηνπ Αλαδφρνπ πέξαλ ησλ δέθα εκεξψλ, ηφηε απηνκάησο 
θεξχζζεηαη έθπησηνο.   

3) ε πεξίπησζε κε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ πξνβιεπφκελνπ πξνζσπηθνχ απφ ηνλ 
Αλάδνρν επηβάιιεηαη ε δηαδηθαζία ηεο έθπησζήο ηνπ. 

4) ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο απνζηνιήο ηερληθνχ γηα ηελ απνθαηάζηαζε 
βιάβεο πέξαλ ησλ δχν σξψλ επηβάιιεηαη πξφζηηκν 80€ αλά ψξα γηα ηηο πξψηεο 
πέληε ψξεο (πέξα ησλ δχν πξψησλ σξψλ). ε κε αληαπφθξηζε πέξαλ ησλ 
πέληε σξψλ κπνξεί λα επηβιεζεί ε δηαδηθαζία έθπησζεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ε 
επηβάξπλζή ηνπ κε ηα έμνδα απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο απφ άιιν ζπλεξγείν.    

 

 

 

8. ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ 

 

Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ Τπνζηαζκψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζα 

πεξηιακβάλνπλ : 

 

 Μία (1) επηζεψξεζε θαη έιεγρν αλά κήλα γηα ηε δηαπίζησζε ηεο θαιήο 
ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνλ εληνπηζκφ ηπρφλ βιαβψλ. 

 

 Μία (1) πξνιεπηηθή ζπληήξεζε αλά έηνο γηα ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ 
απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηε 
λνκνζεζία. 

 

9. ΜΖΝΗΑΗΔ ΔΠΗΘΔΧΡΖΔΗ - ΔΛΔΓΥΟΗ  

 

Με ηνλ φξν Μεληαία Δπηζεψξεζε θαη Έιεγρνο λννχληαη φιεο εθείλεο νη ελέξγεηεο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο 

επηζηήκεο, ηνπο θαηαζθεπαζηηθνχο νίθνπο ησλ εμνπιηζκψλ – εγθαηαζηάζεσλ θηι 

ψζηε λα ειέγρεηαη θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη λα πξνιακβάλνληαη πηζαλέο βιάβεο. 

9. 1 ΜΖΝΗΑΗΑ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ-ΔΛΔΓΥΟ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΣΖ ΔΛΑΗΟΤ  

 Γεληθφο έιεγρνο θαη επηζεψξεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο Μ/. 

 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο αλεκηζηήξσλ εμαεξηζκνχ θαη θιηκαηηζκνχ ρψξνπ Μ/. 

 Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο Μ/ θαη ρψξνπ Μ/. 
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 Οπηηθφο έιεγρνο θειχθνπο, θνριηψλ, κνλσηήξσλ, αθξνθηβσηίσλ, θαισδίσλ Μ/. 

 Οπηηθφο έιεγρνο δνρείνπ δηαζηνιήο, αλαπλεπζηηθήο ζπζθεπήο, ζηάζκεο ειαίνπ 
θαη ηπρφλ δηαξξνψλ. 

Γεληθφηεξα, ζα πξαγκαηνπνηείηαη επηζεψξεζε γηα ηνλ εληνπηζκφ νπνηαδήπνηε άιιεο 
βιάβεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ Μ/ πνπ ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα 
ζηελ ιεηηνπξγία ησλ Μ/ θαη άκεζε εθηέιεζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ εξγαζηψλ 
ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο ηπρφλ βιάβεο πνπ ζα δηαπηζησζεί γηα ηελ απνθαηάζηαζε 
ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Μ/ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ. 

9.2 ΜΖΝΗΑΗΑ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ-ΔΛΔΓΥΟ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΣΖ ΞΖΡΟΤ ΣΤΠΟΤ 

 Γεληθφο έιεγρνο θαη επηζεψξεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο Μ/. 

 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο αλεκηζηήξσλ εμαεξηζκνχ θαη θιηκαηηζκνχ ρψξνπ Μ/. 

 Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο Μ/ θαη ρψξνπ Μ/. 

 Οπηηθφο έιεγρνο θειχθνπο, θνριηψλ, κνλσηήξσλ, αθξνθηβσηίσλ, θαισδίσλ Μ/. 

Γεληθφηεξα, ζα πξαγκαηνπνηείηαη επηζεψξεζε γηα ηνλ εληνπηζκφ νπνηαδήπνηε άιιεο 
βιάβεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ Μ/ πνπ ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα 
ζηελ ιεηηνπξγία ησλ Μ/ θαη άκεζε εθηέιεζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ εξγαζηψλ 
ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο ηπρφλ βιάβεο πνπ ζα δηαπηζησζεί γηα ηελ απνθαηάζηαζε 
ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Μ/ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ. 

9.3 ΜΖΝΗΑΗΑ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ-ΔΛΔΓΥΟ ΚΤΦΔΛΧΝ Μ.Σ. 

 Γεληθφο έιεγρνο θαη επηζεψξεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θπςειψλ Μ.Σ. 

 Οπηηθή επηζεψξεζε ησλ δηαθνπηψλ θνξηίνπ θαη αζθαιεηναπνδεπθηψλ Μ.Σ. 

 Οπηηθή επηζεψξεζε αζθαιεηψλ Μ.Σ. 

 Οπηηθή επηζεψξεζε δηαηάμεσλ πξνζηαζίαο, ελδείμεσλ θαη νξγάλσλ κέηξεζεο. 

 Οπηηθφο έιεγρνο γηα ηπρφλ ελδείμεηο ππεξπεδήζεσλ, αζηνρίαο πιηθνχ θηι. 

Γεληθφηεξα, ζα πξαγκαηνπνηείηαη επηζεψξεζε γηα ηνλ εληνπηζκφ νπνηαδήπνηε άιιεο 
βιάβεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ Κπςειψλ Μ/Σ πνπ ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη 
πξνβιήκαηα ζηελ ιεηηνπξγία ησλ Κπςειψλ Μ/Σ θαη άκεζε εθηέιεζε φισλ ησλ 
αλαγθαίσλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο ηπρφλ βιάβεο πνπ ζα δηαπηζησζεί γηα 
ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Κπςειψλ Μ/Σ θαη ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ απηψλ. 

9.4  ΜΖΝΗΑΗΑ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ-ΔΛΔΓΥΟ ΓΔΝΗΚΧΝ ΠΗΝΑΚΧΝ ΥΑΜΖΛΖ ΣΑΔΧ 
(Γ.Π.Υ.Σ) 

 Γεληθφο νπηηθφο έιεγρνο θαζαξηφηεηαο ρψξσλ Γ.Π.Υ.Σ. 

 Γεληθφο νπηηθφο έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο Γ.Π.Υ.Σ. 

 Έιεγρνο ελδείμεσλ ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο ηάζεο, έληαζεο, ζπρλφηεηαο θαη ζπλθ. 

 Έιεγρνο χπαξμεο πξνεηδνπνηεηηθψλ ελδείμεσλ θηλδχλνπ. 

 Οπηηθφο έιεγρνο δπγψλ, κνλσηήξσλ, απηνκάησλ δηαθνπηψλ (Α/Γ), 
αζθαιεηναπνδεπθηψλ, αζθαιεηψλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ Γ.Π.Υ.Σ. 

Γεληθφηεξα, ζα πξαγκαηνπνηείηαη επηζεψξεζε γηα ηνλ εληνπηζκφ νπνηαδήπνηε άιιεο 
βιάβεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ Γ.Π.Υ.Σ. πνπ ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη 
πξνβιήκαηα ζηελ ιεηηνπξγία ησλ Γ.Π.Υ.Σ. θαη άκεζε εθηέιεζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ 
εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο ηπρφλ βιάβεο πνπ ζα δηαπηζησζεί γηα ηελ 
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απνθαηάζηαζε ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Γ.Π.Υ.Σ.  θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
απηψλ. 

9.5  ΜΖΝΗΑΗΑ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ-ΔΛΔΓΥΟ ΠΔΓΗΟΤ ΑΝΣΗΣΑΘΜΗΖ ζπλθ 

 Γεληθφο νπηηθφο έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο Πεδίνπ Αληηζηάζκηζεο ζπλθ. 

 Έιεγρνο νξγάλνπ αληηζηάζκηζεο, ππθλσηψλ, ειεθηξνλφκσλ, δηαθνπηψλ θαη 
αζθαιεηψλ. 

 Έιεγρνο θαισδίσλ θαη αθξνδεθηψλ. 

 Έιεγρνο χπαξμεο πξνεηδνπνηεηηθψλ ελδείμεσλ θηλδχλνπ. 

Γεληθφηεξα, ζα πξαγκαηνπνηείηαη επηζεψξεζε γηα ηνλ εληνπηζκφ νπνηαδήπνηε άιιεο 
βιάβεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Πεδίνπ Αληηζηάζκηζεο ζπλθ πνπ ζα κπνξνχζε λα 
δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ Πεδίνπ Αληηζηάζκηζεο ζπλθ θαη 
άκεζε εθηέιεζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο ηπρφλ 
βιάβεο πνπ ζα δηαπηζησζεί γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
Πεδίνπ Αληηζηάζκηζεο ζπλθ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

9.6 ΜΖΝΗΑΗΑ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ-ΔΛΔΓΥΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΧΓΟΤ ΕΔΤΓΟΤ (Ζ/Ε) 

 Γεληθφο έιεγρνο θαη επηζεψξεζε εηνηκφηεηαο θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο ΖΕ. 

 Έιεγρνο θνιάξσλ, θίιηξσλ, ηκάλησλ Ζ/Ε. 

 Έιεγρνο νξγάλσλ θαη αηζζεηεξίσλ Ζ/Ε. 

 Έιεγρνο γηα ηπρφλ δηαξξνέο ιαδηνχ, ςπθηηθνχ πγξνχ θαη θαπζίκνπ Ζ/Ε.  

 Έιεγρνο ζηάζκεο ιαδηνχ, ςπθηηθνχ πγξνχ θαη θαπζίκνπ Ζ/Ε. 

 Έιεγρνο, δνθηκή θαη κέηξεζε ηάζεο ζπζζσξεπηψλ Ζ/Ε. 

 Έιεγρνο αεξαγσγψλ θαη εμάηκηζεο Ζ/Ε.  

 Έιεγρνο ηάζεο θαη ζπρλφηεηαο Ζ/Ε. 

 Έιεγρνο αληηθξαδαζκηθψλ βάζεσλ θαη ερνκνλσηηθνχ θαιχκκαηνο Ζ/Ε. 

 Γεληθφο έιεγρνο θαη επηζεψξεζε εηνηκφηεηαο θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο πίλαθα 
απηνκαηηζκνχ ΖΕ θαη κεηαγσγηθνχ πεδίνπ ΓΔΖ- ΖΕ. 

 Έιεγρνο ιεηηνπξγηθφηεηαο ζπζθεπψλ, νξγάλσλ θαη ελδεηθηηθψλ ιπρληψλ ηνπ 
αλσηέξσ πίλαθα. 

 Έιεγρνο θαη δνθηκή ρεηξνθίλεηεο θαη απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζ/Ε (ρσξίο ηα 
θνξηία αλάγθεο). 

Γεληθφηεξα, ζα πξαγκαηνπνηείηαη επηζεψξεζε γηα ηνλ εληνπηζκφ νπνηαδήπνηε άιιεο 
βιάβεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ Ζ/Ε πνπ ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα 
ζηελ ιεηηνπξγία ησλ Ζ/Ε θαη άκεζε εθηέιεζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ εξγαζηψλ 
ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο ηπρφλ βιάβεο πνπ ζα δηαπηζησζεί γηα ηελ απνθαηάζηαζε 
ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ζ/Ε θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ. 

9.7 ΛΟΗΠΔ ΔΡΓΑΗΔ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΜΖΝΗΑΗΑ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ-ΔΛΔΓΥΟΤ 
ΤΠΟΣΑΘΜΧΝ  

 Έιεγρνο κέηξσλ πξνζηαζίαο. 

 Έιεγρνο πηλαθίδσλ ζήκαλζεο θηλδχλνπ. 

 Έιεγρνο πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ ρεηξηζκνχ. 

 Έιεγρνο κέζσλ ππξφζβεζεο. 

 Έιεγρνο θσηηζκνχ ρψξνπ. 
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10. ΔΣΖΗΑ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ 

 

Με ηνλ φξν Δηήζηα Πξνιεπηηθή πληήξεζε λννχληαη φιεο εθείλεο νη ελέξγεηεο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο 

επηζηήκεο, ηνπο θαηαζθεπαζηηθνχο νίθνπο ησλ εμνπιηζκψλ – εγθαηαζηάζεσλ θηι 

ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη λα πξνιακβάλνληαη πηζαλέο βιάβεο. 

 

10.1 ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΣΖ ΔΛΑΗΟΤ  

 Γεληθφο θαζαξηζκφο ρψξνπ Μ/ κε βνχξηζεο θαη ειεθηξηθή ζθνχπα απφ πάλσ 
πξνο ηα θάησ. 

 Έιεγρνο επαξθνχο θσηηζκνχ ρψξνπ Μ/. 

 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο αλεκηζηήξσλ εμαεξηζκνχ ρψξνπ θαη θιηκαηηζκνχ Μ/. 

 Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο ρψξνπ Μ/. 

 Καζαξηζκφο Μ/ κε ειεθηξηθή ζθνχπα, παληά θαη ζπξέη θαζαξηζκνχ. 

 Έιεγρνο θαηάζηαζεο θειχθνπο Μ/. 

 Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο Μ/. 

 Έιεγρνο δηαξξνψλ Μ/. 

 Έιεγρνο δνρείνπ δηαζηνιήο θαη βάλαο εθθέλσζεο Μ/. 

 Έιεγρνο θαη ζχζθημε θνριηψλ Μ/. 

 Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε κνλσηήξσλ Μ/. 

 Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε αθξνθηβσηίσλ θαισδίσλ Μ/. 

 Έιεγρνο θαη κέηξεζε ηεο πεξηκεηξηθήο γείσζεο ρψξνπ Μ/, ηεο γείσζεο ηνπ 
θφκβνπ ηνπ Μ/, ηεο γείσζεο ηνπ θειχθνπο Μ/ θαη ινηπψλ κεηαιιηθψλ κεξψλ. 

 Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ηεο αλαπλεπζηηθήο ζπζθεπήο Μ/ θαη αληηθαηάζηαζε ησλ 
πγξνζθνπηθψλ θξπζηάιισλ (Silica Gel) 

 Έιεγρνο ηεο ζηάζκεο ειαίνπ Μ/ θαη ζπκπιήξσζε φπνπ απαηηείηαη 

 Γεηγκαηνιεςία ειαίνπ Μ/ γηα ηνλ έιεγρν ηεο δηειεθηξηθήο αληνρήο ηνπ. 

 Μέηξεζε αληίζηαζεο κφλσζεο Μ/ (IR - DAR - PI) 

 Μέηξεζε σκηθήο αληίζηαζεο ησλ ηπιηγκάησλ ηνπ Μ/. 

 Έιεγρνο θαη θαζαξηζκφο θαισδίσλ Μ/ (Μ.Σ. θαη Υ.Σ.) 

 Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ νξγάλσλ θαη δηαηάμεσλ αζθάιεηαο θαη 
πξνζηαζίαο ησλ Μ/ (ζηάζκεο ειαίνπ (Buchholz), ζεξκνθξαζίαο ειαίνπ θηι.). 

10.2 ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΣΖ ΞΖΡΟΤ ΣΤΠΟΤ 

 Γεληθφο θαζαξηζκφο ρψξνπ Μ/ κε βνχξηζεο θαη ειεθηξηθή ζθνχπα απφ πάλσ 
πξνο ηα θάησ. 

 Έιεγρνο επαξθνχο θσηηζκνχ ρψξνπ Μ/. 

 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο αλεκηζηήξσλ εμαεξηζκνχ ρψξνπ Μ/. 

ΑΔΑ: ΩΠΧΗ4690ΩΣ-0ΧΙ



 Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο ρψξνπ Μ/. 

 Καζαξηζκφο Μ/ κε ειεθηξηθή ζθνχπα, παληά θαη ζπξέη θαζαξηζκνχ. 

 Έιεγρνο θαηάζηαζεο Μ/. 

 Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο Μ/. 

 Έιεγρνο θαη ζχζθημε θνριηψλ Μ/. 

 Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε κνλσηήξσλ Μ/. 

 Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε αθξνθηβσηίσλ θαισδίσλ Μ/ 

 Έιεγρνο θαη κέηξεζε ηεο πεξηκεηξηθήο γείσζεο ρψξνπ Μ/, ηεο γείσζεο ηνπ 
θφκβνπ ηνπ Μ/, ηεο γείσζεο ηνπ θειχθνπο Μ/ θαη ινηπψλ κεηαιιηθψλ κεξψλ. 

 Μέηξεζε αληίζηαζεο κφλσζεο Μ/ (IR - DAR - PI) 

 Μέηξεζε σκηθήο αληίζηαζεο ησλ ηπιηγκάησλ ηνπ Μ/. 

 Έιεγρνο θαη θαζαξηζκφο θαισδίσλ Μ/ (Μ.Σ. θαη Υ.Σ.) 

 Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ νξγάλσλ θαη δηαηάμεσλ αζθάιεηαο θαη 
πξνζηαζίαο ησλ Μ/ 

10.3 ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΤΦΔΛΧΝ Μ.Σ.  

 Γεληθφο θαζαξηζκφο ρψξνπ θπςειψλ Μ.Σ. κε βνχξηζεο θαη ειεθηξηθή ζθνχπα 
απφ πάλσ πξνο ηα θάησ. 

 Καζαξηζκφο ηνπ εμνπιηζκνχ θπςειψλ Μ.Σ. κε ειεθηξηθή ζθνχπα, παληά θαη 
ζπξέπ θαζαξηζκνχ. 

 Έιεγρνο έδξαζεο θαη εμσηεξηθφο νπηηθφο θπςειψλ Μ.Σ. 

 Έιεγρνο, θαζαξηζκφο θαη ζπληήξεζε αθξνθηβσηίσλ, κνλσηήξσλ θαη δπγψλ. 

 Έιεγρνο ησλ ζπλδέζεσλ θαη ζχζθημε εθφζνλ απαηηείηαη. 

 Οπηηθφο έιεγρνο γηα ηπρφλ ελδείμεηο ππεξπεδήζεσλ, αζηνρίαο πιηθνχ θηι. 

 Οπηηθή επηζεψξεζε, θαζαξηζκφο, ιίπαλζε κεραληθψλ κεξψλ, ηαλχζεηο 
ειαηεξίσλ ησλ δηαθνπηψλ θνξηίνπ, αζθαιεηναπνδεπθηψλ θαη δηαθνπηψλ 
γείσζεο Μ.Σ. 

 Έιεγρνο ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθνπηψλ θνξηίνπ, αζθαιεηναπνδεπθηψλ 
θαη δηαθνπηψλ γείσζεο Μ.Σ. (Open – Close) θαη ησλ κεραληζκψλ φπιηζεο θαη 
δηαθνπήο απηψλ. 

 Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ησλ επαθψλ ησλ δηαθνπηψλ θνξηίνπ θαη 
αζθαιεηναπνδεπθηψλ Μ.Σ. 

 Οπηηθή επηζεψξεζε, θαζαξηζκφο, έιεγρνο θαη ζπληήξεζε αζθαιεηψλ Μ.Σ. θαη 
επαθψλ απηψλ. 

 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραληθψλ καλδαιψζεσλ πνξηψλ δηαθνπηψλ θνξηίνπ 
θαη αζθαιεηναπνδεπθηψλ Μ.Σ. 

 Έιεγρνο ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ δηαθνπηψλ 
θνξηίνπ θαη αζθαιεηναπνδεπθηψλ Μ.Σ. 

 Έιεγρνο ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαηάμεσλ αζθαιείαο.  

 Έιεγρνο κνλψζεσλ θπςειψλ Μ.Σ. 

 Έιεγρνο ηεο πεξηκεηξηθήο γείσζεο ζην ρψξν ησλ Κπςειψλ Μ.Σ. θαη ηεο  
γείσζεο ησλ Κπςειψλ Μ.Σ. 

ΑΔΑ: ΩΠΧΗ4690ΩΣ-0ΧΙ



10.4 ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΔΝΗΚΧΝ ΠΗΝΑΚΧΝ ΥΑΜΖΛΖ ΣΑΔΧ 
(Γ.Π.Υ.Σ) 

 Καζαξηζκφο ρψξσλ  Γ.Π.Υ.Σ. κε βνχξηζεο θαη ειεθηξηθή ζθνχπα απφ πάλσ πξνο 
ηα θάησ. 

 Καζαξηζκφο εμνπιηζκνχ Γ.Π.Υ.Σ.  κε ειεθηξηθή ζθνχπα, παληά θαη ζπξέπ 
θαζαξηζκνχ. 

 Έιεγρνο επάξθεηαο αεξηζκνχ/ςχμεο ρψξσλ Γ.Π.Υ.Σ. 

 Έιεγρνο ζσζηήο ζήκαλζεο Γ.Π.Υ.Σ. θαη γξακκψλ απηψλ. 

 Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ελδείμεσλ ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο ηάζεο, έληαζεο, 
ζπρλφηεηαο θαη ζπλθ. 

 Έιεγρνο ησλ ζπλδέζεσλ θαη ζχζθημε ησλ αθξνδεθηψλ θαη επαθψλ εθφζνλ 
απαηηείηαη. 

 Έιεγρνο δπγψλ, κνλσηήξσλ, αθξνδεθηψλ, θαισδίσλ, απηφκαησλ δηαθνπηψλ 
(Α/Γ), αζθαιεηνδηαθνπηψλ, αζθαιεηψλ θηι. Γ.Π.Υ.Σ. 

 Καζαξηζκφο δπγψλ, κνλσηήξσλ θαη  απηφκαησλ δηαθνπηψλ (Α/Γ) κε ειεθηξηθή 
ζθνχπα θαη πεπηεζκέλν αέξα. 

 Οπηηθφο έιεγρνο απηνκάησλ δηαθνπηψλ (Α/Γ) θαη ρεηξηζκφο ΟΝ-OFF. 

 Έιεγρνο ησλ πελίσλ εξγαζίαο ησλ απηφκαησλ δηαθνπηψλ (Α/Γ) θαη ηεο 
ιεηηνπξγίαο πηψζεο ιφγσ ππφηαζεο ησλ απηφκαησλ δηαθνπηψλ (Α/Γ) ησλ 
Γ.Π.Υ.Σ. φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα. 

 Έιεγρνο επαθψλ θαη ζαιάκνπ ζβέζεο ηφμνπ απηνκάησλ δηαθνπηψλ (Α/Γ) θαη 
ιηπάλζεηο κεραληζκψλ απηνκάησλ δηαθνπηψλ (Α/Γ). 

 Έιεγρνο αζθαιεηψλ ηήμεο  θαη αληηθαηάζηαζε θακέλσλ ή ιάζνπο ηηκήο ακπεξάδ. 

 Μέηξεζε ηεο ζπλέρεηαο ηεο γείσζεο. χζθημε εθφζνλ ρξεηάδεηαη. 

10.5  ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΔΓΗΟΤ ΑΝΣΗΣΑΘΜΗΖ ζπλθ 

 Γεληθφο νπηηθφο έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο Πεδίνπ Αληηζηάζκηζεο ζπλθ. 

 Έιεγρνο θαη ξχζκηζε νξγάλνπ αληηζηάζκηζεο. 

 Έιεγρνο ππθλσηψλ, ειεθηξνλφκσλ, δηαθνπηψλ θαη αζθαιεηψλ. 

 Έιεγρνο θαισδίσλ θαη αθξνδεθηψλ. 

 Έιεγρνο ζπλδέζεσλ θαη ζπζθίμεηο θαισδίσλ. 

 Μέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ξεχκαηνο ππθλσηψλ θαη ζχγθξηζε κε ηελ νλνκαζηηθή 
ηηκή. 

 

10.6 ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΕΔΤΓΧΝ (Ζ/Ε)  

α. ύζηεκα ιίπαλζεο 

 Έιεγρνο ζηάζκεο θαη θαηάζηαζεο ιαδηνχ. 

 Έιεγρνο αγσγψλ, θνιάξσλ θαη θαζαξηζκφο αλαζπκηάζεσλ. 

 Έιεγρνο αθξνδεθηψλ θαη θπθιψκαηνο βαιβίδαο πίεζεο. 

 Έιεγρνο θαη έλδεημε νξγάλνπ πίεζεο. 

 Αιιαγή ιαδηνχ θαη αληηθαηάζηαζε θίιηξνπ ιαδηνχ. 

β. ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ (πεηξειαίνπ) 

 Έιεγρνο δεμακελήο θαπζίκνπ, ιεηηνπξγίαο θινηέξ θαη έλδεημεο ζηάζκεο θαπζίκνπ. 
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 Έιεγρνο αγσγψλ θαη θνιάξσλ. 

 Καζαξηζκφο πξνθίιηξνπ θαπζίκνπ θαη απνζηξάγγηζε λεξνχ. 

 Έιεγρνο πεηαινχδαο θαη ζπλδέζεσλ ξπζκηζηή ζηξνθψλ (governor). 

 Έιεγρνο αληιίαο θαπζίκνπ. 

 Έιεγρνο αληιίαο ςεθαζκνχ. 

 Έιεγρνο βαιβίδσλ ςεθαζκνχ. 

 Έιεγρνο αθξνθχζησλ (κπεθ). 

 Διεγρνο θαη θαζαξηζκφο αεξηζκνχ δεμακελήο θαπζίκνπ. 

 Αληηθαηάζηαζε θίιηξνπ θαπζίκνπ. 

γ. ύζηεκα ηξνθνδνζίαο αέξα 

 Έιεγρνο θπθιψκαηνο ηξνθνδνζίαο αέξα. 

 Έιεγρνο αεξαγσγψλ, θνιάξσλ θαη turbo θηλεηήξα. 

 Έιεγρνο θαη θαζαξηζκφο ζπξίδσλ αεξηζκνχ γελλήηξηαο. 

 Αληηθαηάζηαζε θίιηξνπ αέξνο. 

δ. ύζηεκα πδξόψπμεο 

 Έιεγρνο ζηάζκεο θαη θαηάζηαζεο ςπθηηθνχ πγξνχ. 

 Έιεγρνο αγσγψλ, θνιάξσλ, θπςειψλ ςπγείνπ. 

 Έιεγρνο αθξνδεθηψλ θαη θπθιψκαηνο βαιβίδαο ζεξκνθξαζίαο λεξνχ. 

 Έιεγρνο θαη έλδεημε νξγάλνπ ζεξκνθξαζίαο λεξνχ. 

 Έιεγρνο ηκάλησλ ζπζηήκαηνο πδξφςπμεο. 

 Αιιαγή ςπθηηθνχ πγξνχ θαη αληηθαηάζηαζε θίιηξνπ λεξνχ.   

ε. ύζηεκα εθθίλεζεο θαη απηνκαηηζκνύ 

 Έιεγρνο πγξψλ θαη αθξνδεθηψλ ζπζζσξεπηψλ. 

 Μέηξεζε ηάζεο ζπζζσξεπηψλ. 

 Έιεγρνο θνξηηζηή ζπζζσξεπηψλ θαη έλδεημεο DC βνιηνκέηξνπ. 

 Έιεγρνο θαη κέηξεζε ηάζεο θφξηηζεο ζπζζσξεπηψλ. 

 Γνθηκή ζπζζσξεπηψλ. 

 Έιεγρνο θαισδηψζεσλ θαη ζπλδέζεσλ. 

 Έιεγρνο ηκάληα ελαιιαθηηθήο θφξηηζεο ζπζζσξεπηψλ. 

 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο νξγάλσλ θαη ελδεηθηηθψλ ιπρληψλ πίλαθα Ζ/Ε. 

 Έιεγρνο κίδαο, δπλακφ θαη καγλήηε πεηξειαηνθηλεηήξα. 

 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο απηνκαηηζκνχ θαη δνθηκή εθθίλεζεο θαη ιεηηνπξγίαο Ζ/Ε. 

ζη. Πεηξειαηνθηλεηήξαο 

 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη αεξηζκνχ πεηξειαηνθηλεηήξα. 

 Καζαξηζκφο θαη ιίπαλζε πεηξειαηνθηλεηήξα 

 Έιεγρνο ηκάλησλ πεηξειαηνθηλεηήξα. 

 Έιεγρνο νξγάλσλ θαη αηζζεηεξίσλ ελδείμεσλ πεηξειαηνθηλεηήξα. 

 Έιεγρνο θαη ξχζκηζε ζηξνθψλ πεηξειαηνθηλεηήξα. 

δ. Γελλήηξηα  

 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη αεξηζκνχ γελλήηξηαο. 

 Καζαξηζκφο θαη ιίπαλζε γελλήηξηαο 

 Έιεγρνο νξγάλσλ θαη αηζζεηεξίσλ ελδείμεσλ γελλήηξηαο. 

 Έιεγρνο θαη ξχζκηζε ηάζεο θαη ζπρλφηεηαο γελλήηξηαο. 

 Έιεγρνο ειεθηξνληθήο δηέγεξζεο γελλήηξηαο. 

ε. Γηάθνξα 

 Γεληθφο έιεγρνο Ζ/Ε θαη παξειθφκελσλ. 

 Έιεγρνο αεξηζκνχ κεραλνζηαζίνπ Ζ/Ε. 
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 Γεληθφο θαζαξηζκφο Ζ/Ε 

 Γεληθή ιίπαλζε Ζ/Ε 

 Έιεγρνο αληηθξαδαζκηθψλ βάζεσλ. 

 Έιεγρνο ερνκνλσηηθνχ θαιχκκαηνο. 

 Έιεγρνο αληίζηαζεο πξνζέξκαλζεο. 

 Έιεγρνο εμάηκηζεο. 

 Μέηξεζε ηεο ζπλέρεηαο γεηψζεσλ. 

ζ. Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ Ζ/Ε θαη κεηαγωγήο ΓΔΖ-Ζ/Ε 

 Γεληθφο θαζαξηζκφο πίλαθα. 

 Έιεγρνο θαη ζπζθίμεηο ζπλδέζεσλ θαη θαισδηψζεσλ πίλαθα. 

 Έιεγρνο ιεηηνπξγηθφηεηαο ζπζθεπψλ, νξγάλσλ θαη ελδεηθηηθψλ ιπρληψλ πίλαθα. 

 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη θαηάζηαζεο απηνκάησλ δηαθνπηψλ ηζρχνο θαη 
ειεθηξνλφκσλ ηζρχνο πίλαθα (θαηάζηαζε θχξησλ επαθψλ, ειαηεξίνπ ηάλπζεο, 
πελίσλ, ιίπαλζε θηλνχκελσλ κεξψλ θηι).  

 Έιεγρνο αζθαιεηψλ πξνζηαζίαο πίλαθα. 

 Γεληθή δνθηκή ηνπ πίλαθα ζε φιεο ηηο θάζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 Έιεγρνο θαη δνθηκή ρεηξνθίλεηεο θαη απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζ/Ε (ρσξίο ηα 
θνξηία αλάγθεο). 

 Έιεγρνο ρξφλσλ ηνπ θχθινπ ιεηηνπξγίαο εθθίλεζεο/ζηάζεο ΖΕ θαη κεηαγσγήο 
θνξηίσλ. 

ηε ζπληήξεζε ησλ Ζ/Ε ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ζπκβαηηθφ θφζηνο ηα παξαθάησ 
πιηθά θαζψο θαη ινηπά κηθξνχιηθα ζπληήξεζεο: 

 Φίιηξα 

 Ηκάληεο 

 Λάδηα 

 Φπθηηθά πγξά 

10.7 ΛΟΗΠΔ ΔΡΓΑΗΔ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΠΟΣΑΘΜΧΝ  

 Έιεγρνο κέηξσλ πξνζηαζίαο. 

 Έιεγρνο πηλαθίδσλ ζήκαλζεο θηλδχλνπ. 

 Έιεγρνο πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ ρεηξηζκνχ. 

 Έιεγρνο κέζσλ ππξφζβεζεο. 

 Έιεγρνο θσηηζκνχ ρψξνπ. 

Ζ ζπρλφηεηα εθηέιεζεο ησλ επηζεσξήζεσλ-ειέγρσλ θαη ηεο πξνιεπηηθήο 

ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ δίλεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

 

 

Πίλαθαο 2 : ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ-ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ 

ΤΝΣΖΡΖΖ ΑΝΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

 

Α/Α ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΣΔΜ ΘΔΖ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ 

ΠΡΟΛΖΣΠΗΚ

Ζ 

ΤΝΣΖΡΖ

Ζ ΑΝΑ 

ΔΣΟ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ 

ΔΠΗΘΔΧΡΖ

Ζ – 

ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΑΝΑ ΔΣΟ 
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1 Κπςέιεο Μ.Σ. κεηά 

ησλ Γηαθνπηψλ 

Φνξηίνπ, 

Αζθαιεηναπνδεπθη

ψλ, Γηαθνπηψλ 

Γείσζεο, Επγψλ 

θαη ινηπνχ 

εμνπιηζκνχ    

6 Τ/ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ : 

3   

 

Τ/ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ : 

3   

 

1 12 

2 Μεηαζρεκαηηζηέο 

Ηζρχνο 20 KV/400 

V 1000 KVA 

έθαζηνο κεηά ηνπ 

εμνπιηζκνχ απηψλ  

¨ 

 

Μεηαζρεκαηηζηέο 

Ηζρχνο 20 KV/400 

V 400 KVA 

έθαζηνο κεηά ηνπ 

εμνπιηζκνχ απηψλ 

2 

 

 

 

2 

Τ/ ΚΔΝΣΡΗΚΟ : 2 

 

 

 

Τ/ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ : 

2   

 

1 12 

3 Πεδία κεηξήζεσο, 

ειέγρνπ θαη 

πξνζηαζίαο κεηά 

ησλ νξγάλσλ 

κέηξεζεο θαη 

ζεηξήλσλ ησλ 

αλσηέξσ  

κεηαζρεκαηηζηψλ 

ηζρχνο  

3 Τ/ ΚΔΝΣΡΗΚΟ : 2 

 

Τ/ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ : 

1   

 

1 12 

4 Ζιεθηξνπαξαγσγά 

Εεχγε  

4 Τ/ ΚΔΝΣΡΗΚΟ : 2 

1 Υ 500 KVΑ 

1 Υ 400 KVA 

 

Τ/ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ : 

2 1Υ 300 KVΑ 

1X120KVA 

1 12 
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5 Πεδία Απηνκαηηζκνχ 

Ζιεθηξνπαξαγσγ

ψλ Εεπγψλ θαη 

Απηφκαηεο 

Μεηαγσγήο ΓΔΖ-

ΖΕ 

2 Τ/ ΚΔΝΣΡΗΚΟ : 1 

 

Τ/ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ : 

1   

 

1 12 

6 Γεληθνί απηφκαηνη 

δηαθφπηεο Γ.Π.Υ.Σ. 

ησλ Μ/  (κε 

θηλεηήξα ηαλχζεσο 

ειαηεξίνπ θαη 

πελία έιιεηςεο 

ηάζεο).  

 

5 Τ/ ΚΔΝΣΡΗΚΟ : 2 

1 Υ 2500 Α 

2 Υ 1600 A 

 

Τ/ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ : 

1 

2 Υ 630 Α 

1 12 

7 Γηαθφπηεο Γ.Π.Υ.Σ. 

(ζην ζχλνιν ηνπο) 

απφ 40A – 1250A  

 

Όινη 

Τ/ ΚΔΝΣΡΗΚΟ  

 

Τ/ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ    

1 12 

8 Πεδία Αληηζηάζκηζεο 

ζπλθ ησλ Γ.Π.Υ.Σ. 

 

 

2 

Τ/ ΚΔΝΣΡΗΚΟ : 1 

 

Τ/ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ : 

1   

1 12 

 

9 

Παξνρηθά θαιψδηα 

Μέζεο Σάζεο ησλ 

Τ/ απφ ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο 

ΓΔΖ έσο ηνπο 

Μ/.  

 

Όια 

Τ/ ΚΔΝΣΡΗΚΟ 

 

Τ/ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

1 12 

 

10 

Παξνρηθά θαιψδηα 

Υακειήο Σάζεο 

ησλ Τ/ απφ ηνπο 

Μ/ έσο ηα 

Γ.Π.Υ.Σ. ησλ Τ/.  

 

Όια 

Τ/ ΚΔΝΣΡΗΚΟ 

 

Τ/ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

1 12 

 

Δπηπιένλ γηα ηα δίθηπα Μέζεο Σάζεο ησλ Τπνζηαζκψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ (Κπςέιεο 

Μ.Σ. θαη Μεηαζρεκαηηζηέο Ηζρχνο) ζα εθηειείηαη έλαο (1) επηπιένλ γεληθφο 

έιεγρνο αλά έηνο θαη ην αξγφηεξν έμη (6) κήλεο κεηά ηελ Δηήζηα Πξνιεπηηθή 

πληήξεζε πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηνπο βαζηθνχο ειέγρνπο ηεο Δηήζηαο 

Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο (ρσξίο ηε δηελέξγεηα ησλ αληίζηνηρσλ κεηξήζεσλ ηεο 

Δηήζηαο Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο) κε δηαθνπή ηεο ειεθηξνδφηεζεο ηεο Μέζεο 
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Σάζεο (Μ.Σ.) γηα ηνλ εληνπηζκφ πξνβιεκάησλ θαη ελεκέξσζε ηεο Σερληθήο 

Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Γηα φηη δελ έρεη πξνβιεθζεί ζηελ παξνχζα Σερληθή Πεξηγξαθή, ηζρχνπλ φιεο εθείλεο 
νη ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ηνπο θαλφλεο ηεο 
ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, ηνπο θαηαζθεπαζηηθνχο νίθνπο ησλ εμνπιηζκψλ – 
εγθαηαζηάζεσλ, θ.ν.θ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ 
εμνπιηζκνχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη λα πξνιακβάλνληαη πηζαλέο βιάβεο. 

 

 

 
 
 

Παξάξηεκα Β΄: Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
 

 

 

 

 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΣΗΜΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ 

ΓΑΠΑΝΖ 

 

1 

 

    

  

 

 

ΚΧΓ.ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟΤ ΣΗΜΧΝ: 

ΣΡΔΥΟΤΑ ΣΗΜΖ: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Δπσλπκία εηαηξίαο 

 

Έδξα  

ΑΦΜ  

Όλνκα πξνζθέξνληνο  

ηνηρεία επηθνηλσλίαο  

Γηάξθεηα ηζρχνο 
πξνζθνξάο 

120 εκέξεο απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

Τπνγξαθή  

θξαγίδα  
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