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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»     

Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114     Αθήνα, 8/10/15 
Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα 
Πληροφορίες: Ε.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ 

Τηλέφωνο: 213-2088751 
Fax: 213-2088716 
e-mail: prom@hippocratio.gr  
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 

ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ,ΓΠΧΤ & ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 4.782,24€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΤΟΥ  ΦΠΑ ΚΑΙ  ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ  

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Φ105/2015) 

 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος Διαγωνισμός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαμηλότερη Τιμή 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 19-10-2015 
Ημέρα:ΔΕΥΤΕΡΑ  
Ώρα: 12:00 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 114, 115 27, ΑΘΗΝΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ,ΓΠΧΤ & 
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  4.782,24 € ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 50710000-5 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΝΑ 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

To πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της 

αναθέτουσας αρχής:     http://www.hippocratio.gr 

Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών λήγει στις 19-10-2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 

12:00. 

 Έχοντας υπόψη: 

1.Τον Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/01) ΄΄Περί βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του ΕΣΥ΄΄. 
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2.Τον Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α΄/01) ΄΄Προμήθειες Νοσοκομείων & λοιπών Μονάδων Υγείας των 

Πε.Σ.Υ.Π. και άλλων διατάξεων΄΄. 

3.Τον Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ:81/Α/05 ) “Περιφερειακή συγκρότηση του Εθνικού  Συστήματος Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης “ 

4.To Π.Δ 118 (ΦΕΚ 150/Α΄/2007 ) ΄΄Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ) 

5.Τον Ν.3527/07 (ΦΕΚ /Α΄/09-02-2007) ΄΄Κύρωση συμβάσεων...............και λοιπές διατάξεις΄΄    

6.Τον Ν.3580/07(ΦΕΚ /134 Α /18-06-2007)  Περί Προμηθειών των Νοσοκομείων. 

7. Τον Ν.3846/(ΦΕΚ 66Α΄ / 11-05-2010) , άρθρο 24 που αφορά τροποποιήσεις σχετικών άρθρων 

του Ν.3580/07 

8.Τον Ν.3867(ΦΕΚ 128Α΄/03-08-2010)  άρθρο 27 με τίτλο την ΄΄Εξόφληση προμηθειών 

νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών΄΄ . 

9. Το Ν.3918/2011 (ΦΕΚ Α 31/02-03-2011) Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 

διατάξεις 

10. Την με Α.Π. 5903/9-8-2011Εγκύκλιο της ΕΠΥ σύμφωνα με την οποία  δόθηκε η δυνατότητα 

από την ΕΠΥ στους φορείς του άρθρου 9 του Ν. 3580/2007  

(Νοσοκομεία ) για συγκεκριμένες προμήθειες υλικών και υπηρεσιών να προβαίνουν σε 

διαγωνιστικές διαδικασίες και μέχρι του ποσού των 45.000,00 € σύμφωνα με τα οριζόμενα του 

άρθρου 27, παρ.11 του Ν. 3867/2010 χωρίς προηγούμενη έγκριση σκοπιμότητας από άλλο 

όργανο 

11.Την υπ’ αριθμ.πρωτ.6570/29-04-2015 Απόφαση Διοικητή ορισμού Επιτροπής για την σύνταξη 

των τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν την Συντήρηση των Ηλεκτρικών Υποσταθμών (Υ/Σ) 

Μέσης Τάσης, Γ.Π.Χ.Τ. και Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών(Η/Ζ) του Νοσοκομείου  

12. Το υπ’ αριθμ.πρωτ.7153/11-05-2015 έγγραφο της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών 

προδιαγραφών 

13. Την αρ.πρωτ. 22/11-06-2015 (Θέμα 6 
ο 

) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , με την οποία 

εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την Συντήρηση Ηλεκτρικών Υποσταθμών 

(Υ/Σ) Μέσης Τάσης ,Γ.Π.Χ.Τ και Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών  (Η/Ζ)  με προϋπολογισθείσα 

δαπάνη 4.782,24 € συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ,  με  κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  

και σύμφωνα με τις προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές  
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14. Την υπ΄ αριθμ.12458/21-08-2015 Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του 

διαγωνισμού για την Συντήρηση Ηλεκτρικών Υποσταθμών (Υ/Σ) Μέσης Τάσης ,Γ.Π.Χ.Τ και 

Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών  (Η/Ζ) με CPV 50710000-5. 

15. Την ΑΔΣ32/30-9-2015 <<Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για τη συντήρηση ηλεκτρικών 

υποσταθμών(Υ/Σ) μέσης τάσης ΓΠΧΤ & Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών όπως προέκυψαν κατά τη 

διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης>> 

16.Τις υφιστάμενες ανάγκες του Νοσοκομείου Συντήρησης των Ηλεκτρικών Υποσταθμών (Υ/Σ) 

Μέσης Τάσης, Γ.Π.Χ.Τ. και Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών(Η/Ζ) του Νοσοκομείου. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 

1. ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων προσφορών για την 

για την Συντήρηση ηλεκτρικών υποσταθμών (Υ/Σ) Μέσης τάσης Γ.Π.Χ.Τ και 

Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών  (Η/Ζ) με προϋπολογισθείσα δαπάνη 4.782,24€ 

συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  και με  κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή . 

 

        2.   ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

Βας. Σοφίας 114, Αθήνα, Τ.Κ. 

11527 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

19-10-2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 12:00 

 Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι την ημέρα 19-10-2015 ΔΕΥΤΕΡΑ ώρα 12:00, στο ΓΕΝΙΚΟ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ του Νοσοκομείου, όπου πρωτοκολλούνται. 

Προσφορές που κατατίθενται στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι 

εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.  

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες 

αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους της Διακήρυξης. 

 

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε δύο αντίτυπα (τεχνικές και οικονομικές) σε ξεχωριστό φάκελο, 

στην ελληνική γλώσσα μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο ξεχωριστά για το κάθε τμήμα. 
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Ο φάκελος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. 

 

Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω: 

Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ στον οποίο τοποθετείται η 

τεχνική προσφορά με τα προσπέκτους και αντίγραφο αυτής. 

Επισημαίνεται ότι ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των 

προσφερόμενων υπηρεσιών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης. Οι 

υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά 

περίπτωση οδηγίες. Παραπομπές σε σχετικά τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις κατασκευαστικών οίκων 

επιτρέπονται μόνο εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός 

παραγράφου και σελίδας. 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 

Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με τα ανωτέρω στοιχεία και την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ στον οποίο τοποθετείται η οικονομική προσφορά και αντίγραφο αυτής. 

Οι τιμές των προσφορών για τις προσφερόμενες υπηρεσίες θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές 

θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που 

προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Από την οικονομική προσφορά 

πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε τύπο προσφερόμενης υπηρεσίας. Υπηρεσία 

που αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή 

αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. Προσφορές στις οποίες δεν 

προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ των προσφορών θα γίνει Δημόσια και ενιαία (τεχνική και οικονομική 

προσφορά) στον ίδιο χώρο. 

Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο 

διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόμιμο 

παραστατικό εκπροσώπησης. 

Απαραίτητη είναι η προσκόμιση πιστοποιητικών ISO/CE MARK τόσο της εταιρείας, όσο και του 

κατασκευαστικού οίκου των υπό προμήθεια ζητούμενων ειδών του διαγωνισμού, καθώς και 

σήμανσης CE του προσφερόμενου προϊόντος που να πληροί τους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς 

κανονισμούς ασφαλείας των Ιατρικών μηχ/των.  

4. Οι τιμές είναι δεσμευτικές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 
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5. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο 

προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ίση με το 5% της 

συμβατικής αξίας πλέον ΦΠΑ. 

6. Ισχύς προσφοράς 120 ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της 

διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου 

από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

7.  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 περί προμηθειών.  

8. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται ύστερα από την προσκόμιση του τιμολογίου και των 

απαραίτητων δικαιολογητικών σε εύλογο χρονικό διάστημα ύστερα από την θεώρηση του 

σχετικού χρηματικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις  

9.Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί για ένα (1) έτος  

 

                                                                                           
 
 
 
 
                                                                                                           Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ   ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ   
                                                                                                                   ΤΟΥ ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 
                        

                                                                                                               ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Το Αντικείµενο της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής είναι ο έλεγχος, η επιθεώρηση και η 
προληπτική συντήρηση των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων των Υποσταθµών (Υ/Σ) Μέσης 
Τάσης (Μ.Τ.) και Χαµηλής Τάσης (Χ.Τ.) του Νοσοκοµείου  όπως αναλύονται στον Πίνακα 
1 της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής.  

 

2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

 

Πεδίο εφαρµογής της σύµβασης είναι: 

 

• ο Ηλεκτρικός Υποσταθµός Μέσης και Χαµηλής Τάσης του Κεντρικού Νοσοκοµείου 
στο υπόγειο του διώροφου κτιρίου (Β. Σοφίας 114) 

• ο Ηλεκτρικός Υποσταθµός Χαµηλής Τάσης του Κεντρικού Νοσοκοµείου στο υπόγειο 
του οκταώροφου κτιρίου (Β. Σοφίας 114) 

• ο Ηλεκτρικός Υποσταθµός Χαµηλής Τάσης του Κεντρικού Νοσοκοµείου στο υπόγειο 
του τετραώροφου κτιρίου (Β. Σοφίας 114) 

• ο Ηλεκτρικός Υποσταθµός Μέσης και Χαµηλής Τάσης του Παραρτήµατος του 
Νοσοκοµείου (Β. Σοφίας 108),  

Τα τµήµατα των ανωτέρω Υποσταθµών που περιλαµβάνονται στις υποχρεώσεις του 
Αναδόχου είναι τα εξής : 

Πίνακας 1:ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Α/Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕΜ ΘΕΣΗ 

 

1 
Κυψέλες Μ.Τ. µετά των ∆ιακοπτών Φορτίου, 
Ασφαλειοαποζευκτών, ∆ιακοπτών Γείωσης, 
Ζυγών και λοιπού εξοπλισµού    

6 

Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ : 3   

 

Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 3   

 

2 
Μετασχηµατιστές Ισχύος 20 KV/400 V 1000 KVA 
έκαστος µετά του εξοπλισµού αυτών  ¨ 

 

Μετασχηµατιστές Ισχύος 20 KV/400 V 400 KVA 
έκαστος µετά του εξοπλισµού αυτών 

2 

 

 

2 

Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ : 2 

 

 

Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 2   

 

Α/Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕΜ ΘΕΣΗ 

 

3 
Πεδία µετρήσεως, ελέγχου και προστασίας µετά 
των οργάνων µέτρησης και σειρήνων των 
ανωτέρω  µετασχηµατιστών ισχύος  

3 

Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ : 2 

 

Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 1   
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4 

Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη  4 

Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ : 2 

1 Χ 500 KVΑ 

1 Χ 400 KVA 

 

Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 2 
1Χ 300 KVΑ 1X120KVA 

5 

Πίνακές Αυτοµατισµού Ηλεκτροπαραγωγών 
Ζευγών και Αυτόµατης Μεταγωγής ∆ΕΗ-ΗΖ 

 

2 

Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ : 1 

 

Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 1   

 

6 

Γενικοί αυτόµατοι διακόπτες Γ.Π.Χ.Τ. των Μ/Σ  (µε 
κινητήρα τανύσεως ελατηρίου και πηνία έλλειψης 
τάσης).  

 

5 

Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ : 2 

1 Χ 2500 Α 

2 Χ 1600 A 

 

Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 1 

2 Χ 630 Α 

 

7 

∆ιακόπτες Γ.Π.Χ.Τ. (στο σύνολο τους) από 40A – 
1250A όλων των Υ/Σ Χαµηλής Τάσης του 
Νοσοκοµείου 

Όλοι 

Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ  

 

Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    

 

8 

Πεδία Αντιστάθµισης συνφ των Γ.Π.Χ.Τ. 

 
2 

Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ : 1 

 

Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 1   

 

9 

Παροχικά καλώδια Μέσης Τάσης των Υ/Σ από τις 
εγκαταστάσεις της ∆ΕΗ έως τους Μ/Σ.  

 

Όλα 

Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 

 

Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

10 

Παροχικά καλώδια Χαµηλής Τάσης των Υ/Σ από 
τους Μ/Σ έως τα Γ.Π.Χ.Τ. των Υ/Σ.  

 

Όλα 

Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 

 

Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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3. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Λόγω της κρισιµότητας των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου (Μέση Τάση, 
Μ/Σ, παράλληλη λειτουργία Μ/Σ, Χαµηλή τάση, Γενικά Πεδία Χαµηλής Τάσης, ΗΖ, 
αυτόµατη µεταγωγή ∆ΕΗ-Η/Ζ) και της απαίτησης για συνεχή και αδιάλειπτη λειτουργία 
αυτών, οι συµµετέχοντες υποχρεούνται να διαθέτουν τα παρακάτω, τα οποία θα 
αποδεικνύονται µε επίσηµα και νόµιµα έγγραφα (επί ποινή αποκλεισµού): 

 

1) Να έχουν πενταετή τουλάχιστον εµπειρία σε Υποσταθµούς και ∆ίκτυα Μέσης Τάσης 
(Κυψέλες Μ.Τ., Καλώδια Μ.Τ., Μετασχηµατιστές Ισχύος κτλ.), ∆ίκτυα και Γενικούς 
Πίνακες Χαµηλής Τάσης και Η/Ζ τα οποία να λειτουργούν ως εφεδρικά µε τα 
αντίστοιχα συστήµατα ελέγχου και µεταγωγής. 

2) Να διαθέτουν προηγούµενη εµπειρία, για την επίβλεψη της λειτουργίας και τη 
συντήρηση παρόµοιων εγκαταστάσεων σε µέγεθος και πολυπλοκότητα, ιδιαίτερα σε 
συστήµατα αυτόµατης µεταγωγής και ελέγχου των φορτίων ανάγκης από το δίκτυο 
της ∆ΕΗ σε Η/Ζ. 

3) Nα προσκοµίσουν βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών τεχνικής υποστήριξης και 
συντήρησης σε Υποσταθµούς Μέσης Τάσης ισχύος τουλάχιστον 2000KVA, που να 
περιέχουν Μ/Σ ισχύος, Η/Ζ σε εφεδρική λειτουργία και εγκαταστάσεις Χαµηλής Τάσης 
(Γ.Π.Χ.Τ.) από ∆ηµόσια ή Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύµατα.  

4) Να διαθέτουν Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε, µε τουλάχιστον πενταετή 
εµπειρία στο εν λόγω αντικείµενο, η σχέση του οποίου µε το συµµετέχοντα θα 
αποδεικνύεται προσκοµίζοντας σχετικές επίσηµες βεβαιώσεις εφόσον δεν είναι ο ίδιος 
ο συµµετέχων. 

5) Να διαθέτουν πιστοποιηµένο εξοπλισµό (εργαλεία, όργανα, συσκευές, µηχανήµατα 
κτλ.) σχετικά µε το αντικείµενο του έργου. Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν 
υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι εντός του χρονικού διαστήµατος των 
δύο (2) ωρών θα έχουν στη διάθεση του Νοσοκοµείου τον απαιτούµενο εξοπλισµό 
(εργαλεία, όργανα, συσκευές, µηχανήµατα κτλ.) για τη διάγνωση και επισκευή βλάβης 
που εµπίπτει στις υποχρεώσεις τους. Τα συγκεκριµένα εργαλεία, όργανα, συσκευές 
και µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν για τις ανωτέρω εργασίες θα διαθέτουν τα 
απαραίτητα πιστοποιητικά διακρίβωσης, τα οποία θα τίθενται υπ’ όψιν της Τεχνικής 
Υπηρεσίας όποτε αυτά ζητηθούν.     

6) Να διαθέτουν πιστοποίηση σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001/2008 που να αφορά 
µελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, τεχνική υποστήριξη εξοπλισµού Μέσης και 
Χαµηλής Τάσης (Υποσταθµούς, Ηλεκτρικούς Πίνακες, Καλώδια, Η/Ζ, UPS κτλ) και το 
πιστοποιητικό να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

7) Να υποβάλουν κατάσταση εξειδικευµένου προσωπικού, θεωρηµένη από δηµόσια 
αρχή και τις αντίστοιχες άδειες ασκήσεως επαγγέλµατος.  

 
 
4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
1) Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν, θα είναι αρίστης ποιότητας, εγκεκριµένα από 

τους αρµόδιους φορείς (Υπουργείο Εµπορίου κλπ) και σύµφωνα µε τις ∆ιεθνείς και 
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Ελληνικές τυποποιήσεις και προδιαγραφές (DIN, VDE, IEC, ISO, CE, ΕΛΟΤ, HD 384, 
∆ΕΗ κλπ) και θα έχουν την έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου. 

2) Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν, σύµφωνα µε τους ∆ιεθνείς και Ελληνικούς 
Κανονισµούς Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ισχυρών Ρευµάτων (DIN, VDE, IEC, ISO, 
CE, ΕΛΟΤ, HD 384, ∆ΕΗ, ΤΕΕ, κλπ) και υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση 
Μηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου. 

3) Οι εργασίες, θα εκτελεστούν από εξειδικευµένο και έµπειρο προσωπικό του 
Αναδόχου, το οποίο, θα κατέχει απαραιτήτως, την αντίστοιχη επαγγελµατική άδεια 
που προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία και τους κανονισµούς της ∆ΕΗ. Το 
Νοσοκοµείο έχει το δικαίωµα ελέγχου των αδειών και της ασφάλισης του προσωπικού 
του Αναδόχου. 

4) Οι εργασίες θα εκτελεστούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να µη διαταραχθεί η οµαλή 
λειτουργία του Νοσοκοµείου. Για το λόγο αυτό, όπου κριθεί σκόπιµο από την Τεχνική 
Υπηρεσία οι εργασίες θα εκτελεστούν κατά τις απογευµατινές ώρες ή κατά την 
διάρκεια Σαββατοκύριακων ή Αργιών. 

5) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, επί ποινή αποκλεισµού, να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις 
και τους χώρους εκτέλεσης των εργασιών, παρουσία τεχνικού του Νοσοκοµείου 
προκειµένου να σχηµατίσει προσωπική άποψη για τη φύση των εργασιών και των 
συνθηκών των χώρων εργασίας και να λάβει σχετική βεβαίωση από την Τεχνική 
Υπηρεσία του Νοσοκοµείου που θα πιστοποιεί την επίσκεψη. Η βεβαίωση αυτή θα 
συµπεριληφθεί υποχρεωτικά στη προσφορά του Αναδόχου. 

6) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας των 
προσφερόµενων εργασιών στις ανωτέρω εγκαταστάσεις του Νοσοκοµείου, διάρκειας 
τουλάχιστον ενός (1) έτους. 

7) Οποιαδήποτε τροποποίηση ή µετατροπή απαιτηθεί να γίνει κατά την φάση εκτέλεσης 
εργασιών συντήρησης, είτε στα υλικά είτε στις εργασίες που περιγράφονται 
παρακάτω, θα γίνει µόνο κατόπιν έγγραφης συνεννόησης και έγκρισης της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου. 

8) Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών και του εξοπλισµού που θα 
χρησιµοποιηθούν, θα είναι τα ελάχιστα αποδεκτά. Προσφερόµενα υλικά και 
εξοπλισµός, µε τεχνικά χαρακτηριστικά ισοδύναµα ή ανώτερα από τα περιγραφόµενα, 
είναι αποδεκτά και θα αξιολογηθούν. 

9) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα προβλεπόµενα µέτρα από τη σχετική και 
ισχύουσα νοµοθεσία, για την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζοµένων.  

10) Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση αποκατάστασης, όποιων ζηµιών 
προκληθούν, από υπαιτιότητά του, στις ΗΜ εγκαταστάσεις, στα δοµικά στοιχεία και 
γενικότερα στον ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό του Νοσοκοµείου, στον χώρο 
εκτέλεσης των εργασιών, µε δικά του µέσα και προσωπικό και µε δική του οικονοµική 
επιβάρυνση. 

11) Ο Ανάδοχος µετά από συνεννόηση µε την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου θα 
καταθέτει ακριβές χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των εργασιών στην Τεχνική 
Υπηρεσία, το οποίο θα πρέπει να τηρηθεί αυστηρά. 

12) Όποια θέµατα σχετικά µε τα υλικά, τον εξοπλισµό και µε τις εργασίες που θα 
εκτελεστούν, δεν καλύπτονται από την παρούσα Τεχνική Περιγραφή, καλύπτονται 
από την ισχύουσα σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία και από τις ελληνικές, 
ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές και τυποποιήσεις. 

13) Για διευκρινήσεις σχετικά µε τις εργασίες που θα εκτελεστούν βάσει της Τεχνικής 
Περιγραφής, ο Ανάδοχος οφείλει να ζητήσει περαιτέρω διευκρινήσεις και πληροφορίες 
από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου, πριν την κατάθεση της προσφοράς του. 
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Σε αντίθετη περίπτωση, υποχρεούται να αποδεχτεί τις διευκρινήσεις / πληροφορίες 
που θα δοθούν, εκ των υστέρων, από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου. 

14) Σε περιπτώσεις διαφωνίας, µεταξύ του Αναδόχου και του Νοσοκοµείου, σχετικά µε την 
ποιότητα των υλικών και των εργασιών, υπερισχύει η άποψη του Νοσοκοµείου. 

15) Με την ανάθεση των εργασιών, νοείται ότι, ο Ανάδοχος, έλαβε γνώση των χώρων και 
των ιδιαίτερων συνθηκών, καθώς και των όρων και απαιτήσεων της παρούσας 
Τεχνικής Περιγραφής, τα οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

16) Σε περίπτωση ατυχήµατος, στους ανωτέρω χώρους και στις εγκαταστάσεις από 
υπαιτιότητα της συντήρησης του Αναδόχου, το Νοσοκοµείο δε φέρει καµιά ευθύνη 
από οποιαδήποτε αιτία κι αν προκληθεί αυτό, το δε σύνολο των επιβαρύνσεων του 
κόστους του ατυχήµατος βαρύνει τον Ανάδοχο.  

 

 

5. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται: 

 

1) Να εξασφαλίζει την ασφαλή, αδιάλειπτη και απρόσκοπτη λειτουργία των 
εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου όπως αναφέρθηκαν παραπάνω. 

2) Υποχρεούται εκτός των προγραµµατισµένων επισκέψεων, κατόπιν  τηλεφωνικής 
κλήσης του Νοσοκοµείου να αποστείλει εξειδικευµένους Τεχνικούς εντός δύο (2) 
ωρών καθ’ όλο το 24ωρο, για την αποκατάσταση οποιασδήποτε  βλάβης που θα 
προκύψει στα περιγραφόµενα του Πίνακα 1, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του 
Νοσοκοµείου συµπεριλαµβανοµένων όλων των ηµερολογιακών ηµερών του έτους. 

3) Να ανακοινώνει αµέσως στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου κάθε βλάβη ή ζηµία 
και να αποκαθιστά την καλή λειτουργία των ανωτέρω εγκαταστάσεων του 
Νοσοκοµείου. Η σχετική δαπάνη για την αντιµετώπιση ζηµιών, βλαβών και 
ανταλλακτικών θα βαρύνει το Νοσοκοµείο . 

4) Να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα και να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες, ώστε η 
λειτουργία, η κατάσταση και η ασφάλεια των ανωτέρω εγκαταστάσεων του 
Νοσοκοµείου να πληροί τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, τους ισχύοντες 
Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισµούς, διατάξεις και νόµους. 

5) Να συντάσσει και θα υποβάλλει στην Τεχνική Υπηρεσία, του Νοσοκοµείου κάθε φορά 
που είναι αναγκαίο, πρόγραµµα αναγκαίων εργασιών συντήρησης ή επισκευών για 
την καλή κατάσταση και λειτουργία των ανωτέρω εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου, 
µε πίνακα και αναλυτική προµέτρηση των απαιτουµένων υλικών και εργασιών για την 
εκτέλεσή τους.  

6) Να τηρεί και να ενηµερώνει ανελλιπώς τα βιβλία παρακολούθησης της λειτουργίας, 
συντήρησης και επισκευών όλου του εξοπλισµού των ανωτέρω εγκαταστάσεων του 
Νοσοκοµείου. 

7) Να προγραµµατίζει την προµήθεια πάσης φύσεως αναγκαίων υλικών και µικρούλικων 
για τη λειτουργία και συντήρηση των ανωτέρω εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου και 
να ενηµερώνει έγκαιρα την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου για την προµήθειά 
τους. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς το κόστος αυτών το Νοσοκοµείο έχει το 
δικαίωµα διαπραγµάτευσης της τιµής ή προµήθειας τους από άλλο προµηθευτή. 
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Ακόµη το Νοσοκοµείο έχει το δικαίωµα ανάθεσης των εργασιών αυτών σε άλλο 
µειοδότη όταν αυτό κριθεί συµφέρον για το Νοσοκοµείο.  

 

 

6. ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

Η σύµβαση θα έχει ισχύ για ένα (1) έτος. 

 

 

7. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

 

1) Η παράβαση από το  οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύµβασης, παρέχει στο 
Νοσοκοµείο το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο το Συντηρητή.  

2) Το Νοσοκοµείο, σε περίπτωση µη τήρησης του χρονοδιαγράµµατος, µε υπαιτιότητα 
του Αναδόχου, θα επιβάλει στον Ανάδοχο, ποινική ρήτρα ύψους 100€ για κάθε ηµέρα 
καθυστέρησης για τις πρώτες δέκα ηµέρες.  Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του 
Αναδόχου πέραν των δέκα ηµερών, τότε αυτοµάτως κηρύσσεται έκπτωτος.   

3) Σε περίπτωση µη χρησιµοποίησης του προβλεπόµενου προσωπικού από τον 
Ανάδοχο επιβάλλεται η διαδικασία της έκπτωσής του. 

4) Σε περίπτωση καθυστέρησης αποστολής τεχνικού για την αποκατάσταση βλάβης 
πέραν των δύο ωρών επιβάλλεται πρόστιµο 80€ ανά ώρα για τις πρώτες πέντε ώρες 
(πέρα των δύο πρώτων ωρών). Σε µη ανταπόκριση πέραν των πέντε ωρών µπορεί να 
επιβληθεί η διαδικασία έκπτωσης του Αναδόχου και η επιβάρυνσή του µε τα έξοδα 
αποκατάστασης της βλάβης από άλλο συνεργείο.    

 

 

 

8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 

Οι εργασίες συντήρησης του εξοπλισµού των Υποσταθµών του Νοσοκοµείου θα 
περιλαµβάνουν : 

 

• Μία (1) επιθεώρηση και έλεγχο ανά µήνα για τη διαπίστωση της καλής λειτουργίας 
των εγκαταστάσεων και τον εντοπισµό τυχόν βλαβών. 
 

• Μία (1) προληπτική συντήρηση ανά έτος για την εκτέλεση όλων των απαιτούµενων 
εργασιών που προβλέπονται από τους κανονισµούς και τη νοµοθεσία. 
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9. ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ  

 

Με τον όρο Μηνιαία Επιθεώρηση και Έλεγχος νοούνται όλες εκείνες οι ενέργειες που 
προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, 
τους κατασκευαστικούς οίκους των εξοπλισµών – εγκαταστάσεων κτλ ώστε να ελέγχεται 
και να διασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων και να 
προλαµβάνονται πιθανές βλάβες. 

9. 1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΕΛΑΙΟΥ  

• Γενικός έλεγχος και επιθεώρηση καλής λειτουργίας Μ/Σ. 

• Έλεγχος λειτουργίας ανεµιστήρων εξαερισµού και κλιµατισµού χώρου Μ/Σ. 

• Έλεγχος θερµοκρασίας Μ/Σ και χώρου Μ/Σ. 

• Οπτικός έλεγχος κελύφους, κοχλιών, µονωτήρων, ακροκιβωτίων, καλωδίων Μ/Σ. 

• Οπτικός έλεγχος δοχείου διαστολής, αναπνευστικής συσκευής, στάθµης ελαίου και 
τυχόν διαρροών. 

Γενικότερα, θα πραγµατοποιείται επιθεώρηση για τον εντοπισµό οποιαδήποτε άλλης 
βλάβης στις εγκαταστάσεις των Μ/Σ που θα µπορούσε να δηµιουργήσει προβλήµατα στην 
λειτουργία των Μ/Σ και άµεση εκτέλεση όλων των αναγκαίων εργασιών συντήρησης ή 
επισκευής τυχόν βλάβης που θα διαπιστωθεί για την αποκατάσταση της κανονικής 
λειτουργίας των Μ/Σ και των εγκαταστάσεων αυτών. 

9.2 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 

• Γενικός έλεγχος και επιθεώρηση καλής λειτουργίας Μ/Σ. 

• Έλεγχος λειτουργίας ανεµιστήρων εξαερισµού και κλιµατισµού χώρου Μ/Σ. 

• Έλεγχος θερµοκρασίας Μ/Σ και χώρου Μ/Σ. 

• Οπτικός έλεγχος κελύφους, κοχλιών, µονωτήρων, ακροκιβωτίων, καλωδίων Μ/Σ. 

Γενικότερα, θα πραγµατοποιείται επιθεώρηση για τον εντοπισµό οποιαδήποτε άλλης 
βλάβης στις εγκαταστάσεις των Μ/Σ που θα µπορούσε να δηµιουργήσει προβλήµατα στην 
λειτουργία των Μ/Σ και άµεση εκτέλεση όλων των αναγκαίων εργασιών συντήρησης ή 
επισκευής τυχόν βλάβης που θα διαπιστωθεί για την αποκατάσταση της κανονικής 
λειτουργίας των Μ/Σ και των εγκαταστάσεων αυτών. 

 

 

9.3 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΨΕΛΩΝ Μ.Τ. 

• Γενικός έλεγχος και επιθεώρηση καλής λειτουργίας κυψελών Μ.Τ. 

• Οπτική επιθεώρηση των διακοπτών φορτίου και ασφαλειοαποζευκτών Μ.Τ. 
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• Οπτική επιθεώρηση ασφαλειών Μ.Τ. 

• Οπτική επιθεώρηση διατάξεων προστασίας, ενδείξεων και οργάνων µέτρησης. 

• Οπτικός έλεγχος για τυχόν ενδείξεις υπερπηδήσεων, αστοχίας υλικού κτλ. 

Γενικότερα, θα πραγµατοποιείται επιθεώρηση για τον εντοπισµό οποιαδήποτε άλλης 
βλάβης στις εγκαταστάσεις των Κυψελών Μ/Τ που θα µπορούσε να δηµιουργήσει 
προβλήµατα στην λειτουργία των Κυψελών Μ/Τ και άµεση εκτέλεση όλων των αναγκαίων 
εργασιών συντήρησης ή επισκευής τυχόν βλάβης που θα διαπιστωθεί για την 
αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας των Κυψελών Μ/Τ και των εγκαταστάσεων 
αυτών. 

9.4  ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ (Γ.Π.Χ.Τ) 

• Γενικός οπτικός έλεγχος καθαριότητας χώρων Γ.Π.Χ.Τ. 

• Γενικός οπτικός έλεγχος καλής λειτουργίας Γ.Π.Χ.Τ. 

• Έλεγχος ενδείξεων των οργάνων µέτρησης τάσης, έντασης, συχνότητας και συνφ. 

• Έλεγχος ύπαρξης προειδοποιητικών ενδείξεων κινδύνου. 

• Οπτικός έλεγχος ζυγών, µονωτήρων, αυτοµάτων διακοπτών (Α/∆), 
ασφαλειοαποζευκτών, ασφαλειών και λοιπού εξοπλισµού Γ.Π.Χ.Τ. 

Γενικότερα, θα πραγµατοποιείται επιθεώρηση για τον εντοπισµό οποιαδήποτε άλλης 
βλάβης στις εγκαταστάσεις των Γ.Π.Χ.Τ. που θα µπορούσε να δηµιουργήσει προβλήµατα 
στην λειτουργία των Γ.Π.Χ.Τ. και άµεση εκτέλεση όλων των αναγκαίων εργασιών 
συντήρησης ή επισκευής τυχόν βλάβης που θα διαπιστωθεί για την αποκατάσταση της 
κανονικής λειτουργίας των Γ.Π.Χ.Τ.  και των εγκαταστάσεων αυτών. 

9.5  ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ συνφ 

• Γενικός οπτικός έλεγχος καλής λειτουργίας Πεδίου Αντιστάθµισης συνφ. 

• Έλεγχος οργάνου αντιστάθµισης, πυκνωτών, ηλεκτρονόµων, διακοπτών και 
ασφαλειών. 

• Έλεγχος καλωδίων και ακροδεκτών. 

• Έλεγχος ύπαρξης προειδοποιητικών ενδείξεων κινδύνου. 

Γενικότερα, θα πραγµατοποιείται επιθεώρηση για τον εντοπισµό οποιαδήποτε άλλης 
βλάβης στις εγκαταστάσεις του Πεδίου Αντιστάθµισης συνφ που θα µπορούσε να 
δηµιουργήσει προβλήµατα στην λειτουργία του Πεδίου Αντιστάθµισης συνφ και άµεση 
εκτέλεση όλων των αναγκαίων εργασιών συντήρησης ή επισκευής τυχόν βλάβης που θα 
διαπιστωθεί για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του Πεδίου Αντιστάθµισης 
συνφ και των εγκαταστάσεων. 

9.6 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ (Η/Ζ) 

• Γενικός έλεγχος και επιθεώρηση ετοιµότητας και καλής λειτουργίας ΗΖ. 

• Έλεγχος κολάρων, φίλτρων, ιµάντων Η/Ζ. 

• Έλεγχος οργάνων και αισθητηρίων Η/Ζ. 

• Έλεγχος για τυχόν διαρροές λαδιού, ψυκτικού υγρού και καυσίµου Η/Ζ.  
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• Έλεγχος στάθµης λαδιού, ψυκτικού υγρού και καυσίµου Η/Ζ. 

• Έλεγχος, δοκιµή και µέτρηση τάσης συσσωρευτών Η/Ζ. 

• Έλεγχος αεραγωγών και εξάτµισης Η/Ζ.  

• Έλεγχος τάσης και συχνότητας Η/Ζ. 

• Έλεγχος αντικραδασµικών βάσεων και ηχοµονωτικού καλύµµατος Η/Ζ. 

• Γενικός έλεγχος και επιθεώρηση ετοιµότητας και καλής λειτουργίας πίνακα 
αυτοµατισµού ΗΖ και µεταγωγικού πεδίου ∆ΕΗ- ΗΖ. 

• Έλεγχος λειτουργικότητας συσκευών, οργάνων και ενδεικτικών λυχνιών του ανωτέρω 
πίνακα. 

• Έλεγχος και δοκιµή χειροκίνητης και αυτόµατης λειτουργίας του Η/Ζ (χωρίς τα φορτία 
ανάγκης). 

Γενικότερα, θα πραγµατοποιείται επιθεώρηση για τον εντοπισµό οποιαδήποτε άλλης 
βλάβης στις εγκαταστάσεις των Η/Ζ που θα µπορούσε να δηµιουργήσει προβλήµατα στην 
λειτουργία των Η/Ζ και άµεση εκτέλεση όλων των αναγκαίων εργασιών συντήρησης ή 
επισκευής τυχόν βλάβης που θα διαπιστωθεί για την αποκατάσταση της κανονικής 
λειτουργίας των Η/Ζ και των εγκαταστάσεων αυτών. 

9.6 ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ  

• Έλεγχος µέτρων προστασίας. 
• Έλεγχος πινακίδων σήµανσης κινδύνου. 
• Έλεγχος προστατευτικών µέσων χειρισµού. 
• Έλεγχος µέσων πυρόσβεσης. 
• Έλεγχος φωτισµού χώρου. 

10. ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

 

Με τον όρο Ετήσια Προληπτική Συντήρηση νοούνται όλες εκείνες οι ενέργειες που 
προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, 
τους κατασκευαστικούς οίκους των εξοπλισµών – εγκαταστάσεων κτλ ώστε να 
διασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων και να 
προλαµβάνονται πιθανές βλάβες. 

 

10.1 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΕΛΑΙΟΥ  

• Γενικός καθαρισµός χώρου Μ/Σ µε βούρτσες και ηλεκτρική σκούπα από πάνω προς τα 
κάτω. 

• Έλεγχος επαρκούς φωτισµού χώρου Μ/Σ. 

• Έλεγχος λειτουργίας ανεµιστήρων εξαερισµού χώρου και κλιµατισµού Μ/Σ. 

• Έλεγχος θερµοκρασίας χώρου Μ/Σ. 

• Καθαρισµός Μ/Σ µε ηλεκτρική σκούπα, πανιά και σπρέι καθαρισµού. 
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• Έλεγχος κατάστασης κελύφους Μ/Σ. 

• Έλεγχος θερµοκρασίας Μ/Σ. 

• Έλεγχος διαρροών Μ/Σ. 

• Έλεγχος δοχείου διαστολής και βάνας εκκένωσης Μ/Σ. 

• Έλεγχος και σύσφιξη κοχλιών Μ/Σ. 

• Έλεγχος και συντήρηση µονωτήρων Μ/Σ. 

• Έλεγχος και συντήρηση ακροκιβωτίων καλωδίων Μ/Σ. 

• Έλεγχος και µέτρηση της περιµετρικής γείωσης χώρου Μ/Σ, της γείωσης του κόµβου 
του Μ/Σ, της γείωσης του κελύφους Μ/Σ και λοιπών µεταλλικών µερών. 

• Έλεγχος και συντήρηση της αναπνευστικής συσκευής Μ/Σ και αντικατάσταση των 
υγροσκοπικών κρυστάλλων (Silica Gel) 

• Έλεγχος της στάθµης ελαίου Μ/Σ και συµπλήρωση όπου απαιτείται 

• ∆ειγµατοληψία ελαίου Μ/Σ για τον έλεγχο της διηλεκτρικής αντοχής του. 

• Μέτρηση αντίστασης µόνωσης Μ/Σ (IR - DAR - PI) 

• Μέτρηση ωµικής αντίστασης των τυλιγµάτων του Μ/Σ. 

• Έλεγχος και καθαρισµός καλωδίων Μ/Σ (Μ.Τ. και Χ.Τ.) 

• Έλεγχος καλής λειτουργίας όλων των οργάνων και διατάξεων ασφάλειας και 
προστασίας των Μ/Σ (στάθµης ελαίου (Buchholz), θερµοκρασίας ελαίου κτλ.). 

10.2 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 

• Γενικός καθαρισµός χώρου Μ/Σ µε βούρτσες και ηλεκτρική σκούπα από πάνω προς τα 
κάτω. 

• Έλεγχος επαρκούς φωτισµού χώρου Μ/Σ. 

• Έλεγχος λειτουργίας ανεµιστήρων εξαερισµού χώρου Μ/Σ. 

• Έλεγχος θερµοκρασίας χώρου Μ/Σ. 

• Καθαρισµός Μ/Σ µε ηλεκτρική σκούπα, πανιά και σπρέι καθαρισµού. 

• Έλεγχος κατάστασης Μ/Σ. 

• Έλεγχος θερµοκρασίας Μ/Σ. 

• Έλεγχος και σύσφιξη κοχλιών Μ/Σ. 

• Έλεγχος και συντήρηση µονωτήρων Μ/Σ. 

• Έλεγχος και συντήρηση ακροκιβωτίων καλωδίων Μ/Σ 

• Έλεγχος και µέτρηση της περιµετρικής γείωσης χώρου Μ/Σ, της γείωσης του κόµβου 
του Μ/Σ, της γείωσης του κελύφους Μ/Σ και λοιπών µεταλλικών µερών. 

• Μέτρηση αντίστασης µόνωσης Μ/Σ (IR - DAR - PI) 

• Μέτρηση ωµικής αντίστασης των τυλιγµάτων του Μ/Σ. 

• Έλεγχος και καθαρισµός καλωδίων Μ/Σ (Μ.Τ. και Χ.Τ.) 



         ΣΕΛΙΔΑ 16 από 39 

• Έλεγχος καλής λειτουργίας όλων των οργάνων και διατάξεων ασφάλειας και 
προστασίας των Μ/Σ 

10.3 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΥΨΕΛΩΝ Μ.Τ.  

• Γενικός καθαρισµός χώρου κυψελών Μ.Τ. µε βούρτσες και ηλεκτρική σκούπα από 
πάνω προς τα κάτω. 

• Καθαρισµός του εξοπλισµού κυψελών Μ.Τ. µε ηλεκτρική σκούπα, πανιά και σπρέυ 
καθαρισµού. 

• Έλεγχος έδρασης και εξωτερικός οπτικός κυψελών Μ.Τ. 

• Έλεγχος, καθαρισµός και συντήρηση ακροκιβωτίων, µονωτήρων και ζυγών. 

• Έλεγχος των συνδέσεων και σύσφιξη εφόσον απαιτείται. 

• Οπτικός έλεγχος για τυχόν ενδείξεις υπερπηδήσεων, αστοχίας υλικού κτλ. 

• Οπτική επιθεώρηση, καθαρισµός, λίπανση µηχανικών µερών, τανύσεις ελατηρίων των 
διακοπτών φορτίου, ασφαλειοαποζευκτών και διακοπτών γείωσης Μ.Τ. 

• Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των διακοπτών φορτίου, ασφαλειοαποζευκτών και 
διακοπτών γείωσης Μ.Τ. (Open – Close) και των µηχανισµών όπλισης και διακοπής 
αυτών. 

• Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των διακοπτών φορτίου και 
ασφαλειοαποζευκτών Μ.Τ. 

• Οπτική επιθεώρηση, καθαρισµός, έλεγχος και συντήρηση ασφαλειών Μ.Τ. και 
επαφών αυτών. 

• Έλεγχος λειτουργίας των µηχανικών µανδαλώσεων πορτών διακοπτών φορτίου και 
ασφαλειοαποζευκτών Μ.Τ. 

• Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των βοηθητικών κυκλωµάτων διακοπτών φορτίου 
και ασφαλειοαποζευκτών Μ.Τ. 

• Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των διατάξεων ασφαλείας.  

• Έλεγχος µονώσεων κυψελών Μ.Τ. 

• Έλεγχος της περιµετρικής γείωσης στο χώρο των Κυψελών Μ.Τ. και της  γείωσης των 
Κυψελών Μ.Τ. 

10.4 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ (Γ.Π.Χ.Τ) 

• Καθαρισµός χώρων  Γ.Π.Χ.Τ. µε βούρτσες και ηλεκτρική σκούπα από πάνω προς τα 
κάτω. 

• Καθαρισµός εξοπλισµού Γ.Π.Χ.Τ.  µε ηλεκτρική σκούπα, πανιά και σπρέυ καθαρισµού. 

• Έλεγχος επάρκειας αερισµού/ψύξης χώρων Γ.Π.Χ.Τ. 

• Έλεγχος σωστής σήµανσης Γ.Π.Χ.Τ. και γραµµών αυτών. 

• Έλεγχος καλής λειτουργίας και ενδείξεων των οργάνων µέτρησης τάσης, έντασης, 
συχνότητας και συνφ. 

• Έλεγχος των συνδέσεων και σύσφιξη των ακροδεκτών και επαφών εφόσον απαιτείται. 

• Έλεγχος ζυγών, µονωτήρων, ακροδεκτών, καλωδίων, αυτόµατων διακοπτών (Α/∆), 
ασφαλειοδιακοπτών, ασφαλειών κτλ. Γ.Π.Χ.Τ. 
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• Καθαρισµός ζυγών, µονωτήρων και  αυτόµατων διακοπτών (Α/∆) µε ηλεκτρική σκούπα 
και πεπιεσµένο αέρα. 

• Οπτικός έλεγχος αυτοµάτων διακοπτών (Α/∆) και χειρισµός ΟΝ-OFF. 

• Έλεγχος των πηνίων εργασίας των αυτόµατων διακοπτών (Α/∆) και της λειτουργίας 
πτώσης λόγω υπότασης των αυτόµατων διακοπτών (Α/∆) των Γ.Π.Χ.Τ. όπου είναι 
εγκατεστηµένα. 

• Έλεγχος επαφών και θαλάµου σβέσης τόξου αυτοµάτων διακοπτών (Α/∆) και λιπάνσεις 
µηχανισµών αυτοµάτων διακοπτών (Α/∆). 

• Έλεγχος ασφαλειών τήξης  και αντικατάσταση καµένων ή λάθους τιµής αµπεράζ. 

• Μέτρηση της συνέχειας της γείωσης. Σύσφιξη εφόσον χρειάζεται. 

10.5  ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕ∆ΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ συνφ 

• Γενικός οπτικός έλεγχος καλής λειτουργίας Πεδίου Αντιστάθµισης συνφ. 

• Έλεγχος και ρύθµιση οργάνου αντιστάθµισης. 

• Έλεγχος πυκνωτών, ηλεκτρονόµων, διακοπτών και ασφαλειών. 

• Έλεγχος καλωδίων και ακροδεκτών. 

• Έλεγχος συνδέσεων και συσφίξεις καλωδίων. 

• Μέτρηση της κατανάλωσης ρεύµατος πυκνωτών και σύγκριση µε την ονοµαστική τιµή. 

 

10.6 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ (Η/Ζ)  

α. Σύστηµα λίπανσης 

• Έλεγχος στάθµης και κατάστασης λαδιού. 
• Έλεγχος αγωγών, κολάρων και καθαρισµός αναθυµιάσεων. 
• Έλεγχος ακροδεκτών και κυκλώµατος βαλβίδας πίεσης. 
• Έλεγχος και ένδειξη οργάνου πίεσης. 
• Αλλαγή λαδιού και αντικατάσταση φίλτρου λαδιού. 

β. Σύστηµα τροφοδοσίας καυσίµου (πετρελαίου) 

• Έλεγχος δεξαµενής καυσίµου, λειτουργίας φλοτέρ και ένδειξης στάθµης καυσίµου. 
• Έλεγχος αγωγών και κολάρων. 
• Καθαρισµός προφίλτρου καυσίµου και αποστράγγιση νερού. 
• Έλεγχος πεταλούδας και συνδέσεων ρυθµιστή στροφών (governor). 
• Έλεγχος αντλίας καυσίµου. 
• Έλεγχος αντλίας ψεκασµού. 
• Έλεγχος βαλβίδων ψεκασµού. 
• Έλεγχος ακροφύσιων (µπεκ). 
• Ελεγχος και καθαρισµός αερισµού δεξαµενής καυσίµου. 
• Αντικατάσταση φίλτρου καυσίµου. 

γ. Σύστηµα τροφοδοσίας αέρα 
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• Έλεγχος κυκλώµατος τροφοδοσίας αέρα. 
• Έλεγχος αεραγωγών, κολάρων και turbo κινητήρα. 
• Έλεγχος και καθαρισµός θυρίδων αερισµού γεννήτριας. 
• Αντικατάσταση φίλτρου αέρος. 

δ. Σύστηµα υδρόψυξης 

• Έλεγχος στάθµης και κατάστασης ψυκτικού υγρού. 
• Έλεγχος αγωγών, κολάρων, κυψελών ψυγείου. 
• Έλεγχος ακροδεκτών και κυκλώµατος βαλβίδας θερµοκρασίας νερού. 
• Έλεγχος και ένδειξη οργάνου θερµοκρασίας νερού. 
• Έλεγχος ιµάντων συστήµατος υδρόψυξης. 
• Αλλαγή ψυκτικού υγρού και αντικατάσταση φίλτρου νερού.   

ε. Σύστηµα εκκίνησης και αυτοµατισµού 

• Έλεγχος υγρών και ακροδεκτών συσσωρευτών. 
• Μέτρηση τάσης συσσωρευτών. 
• Έλεγχος φορτιστή συσσωρευτών και ένδειξης DC βολτοµέτρου. 
• Έλεγχος και µέτρηση τάσης φόρτισης συσσωρευτών. 
• ∆οκιµή συσσωρευτών. 
• Έλεγχος καλωδιώσεων και συνδέσεων. 
• Έλεγχος ιµάντα εναλλακτικής φόρτισης συσσωρευτών. 
• Έλεγχος λειτουργίας οργάνων και ενδεικτικών λυχνιών πίνακα Η/Ζ. 
• Έλεγχος µίζας, δυναµό και µαγνήτη πετρελαιοκινητήρα. 
• Έλεγχος λειτουργίας αυτοµατισµού και δοκιµή εκκίνησης και λειτουργίας Η/Ζ. 

ε. Πετρελαιοκινητήρας 

• Έλεγχος λειτουργίας και αερισµού πετρελαιοκινητήρα. 
• Καθαρισµός και λίπανση πετρελαιοκινητήρα 
• Έλεγχος ιµάντων πετρελαιοκινητήρα. 
• Έλεγχος οργάνων και αισθητηρίων ενδείξεων πετρελαιοκινητήρα. 
• Έλεγχος και ρύθµιση στροφών πετρελαιοκινητήρα. 

ε. Γεννήτρια  

• Έλεγχος λειτουργίας και αερισµού γεννήτριας. 
• Καθαρισµός και λίπανση γεννήτριας 
• Έλεγχος οργάνων και αισθητηρίων ενδείξεων γεννήτριας. 
• Έλεγχος και ρύθµιση τάσης και συχνότητας γεννήτριας. 
• Έλεγχος ηλεκτρονικής διέγερσης γεννήτριας. 

στ. ∆ιάφορα 

• Γενικός έλεγχος Η/Ζ και παρελκόµενων. 
• Έλεγχος αερισµού µηχανοστασίου Η/Ζ. 
• Γενικός καθαρισµός Η/Ζ 
• Γενική λίπανση Η/Ζ 
• Έλεγχος αντικραδασµικών βάσεων. 
• Έλεγχος ηχοµονωτικού καλύµµατος. 
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• Έλεγχος αντίστασης προθέρµανσης. 
• Έλεγχος εξάτµισης. 
• Μέτρηση της συνέχειας γειώσεων. 

ζ. Πίνακας αυτοµατισµού Η/Ζ και µεταγωγής ∆ΕΗ-Η/Ζ 

• Γενικός καθαρισµός πίνακα. 
• Έλεγχος και συσφίξεις συνδέσεων και καλωδιώσεων πίνακα. 
• Έλεγχος λειτουργικότητας συσκευών, οργάνων και ενδεικτικών λυχνιών πίνακα. 
• Έλεγχος λειτουργίας και κατάστασης αυτοµάτων διακοπτών ισχύος και ηλεκτρονόµων 
ισχύος πίνακα (κατάσταση κύριων επαφών, ελατηρίου τάνυσης, πηνίων, λίπανση 
κινούµενων µερών κτλ).  

• Έλεγχος ασφαλειών προστασίας πίνακα. 
• Γενική δοκιµή του πίνακα σε όλες τις φάσεις λειτουργίας του. 
• Έλεγχος και δοκιµή χειροκίνητης και αυτόµατης λειτουργίας του Η/Ζ (χωρίς τα φορτία 
ανάγκης). 

• Έλεγχος χρόνων του κύκλου λειτουργίας εκκίνησης/στάσης ΗΖ και µεταγωγής φορτίων. 

Στη συντήρηση των Η/Ζ συµπεριλαµβάνονται στο συµβατικό κόστος τα παρακάτω υλικά 
καθώς και λοιπά µικρούλικα συντήρησης: 

• Φίλτρα 
• Ιµάντες 
• Λάδια 
• Ψυκτικά υγρά 

10.6 ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ  

• Έλεγχος µέτρων προστασίας. 
• Έλεγχος πινακίδων σήµανσης κινδύνου. 
• Έλεγχος προστατευτικών µέσων χειρισµού. 
• Έλεγχος µέσων πυρόσβεσης. 
• Έλεγχος φωτισµού χώρου. 

Η συχνότητα εκτέλεσης των επιθεωρήσεων-ελέγχων και της προληπτικής συντήρησης του 
εξοπλισµού δίνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Πίνακας 2 : ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

 

 

Α/Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕΜ ΘΕΣΗ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΛΗΤΠΙΚΗΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ – 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑ 
ΕΤΟΣ 
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1 Κυψέλες Μ.Τ. µετά των 
∆ιακοπτών Φορτίου, 
Ασφαλειοαποζευκτών, 
∆ιακοπτών Γείωσης, Ζυγών και 
λοιπού εξοπλισµού    

6 Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ : 3   

 

Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 3   

 

1 12 

2 Μετασχηµατιστές Ισχύος 20 
KV/400 V 1000 KVA έκαστος 
µετά του εξοπλισµού αυτών  ¨ 

 

Μετασχηµατιστές Ισχύος 20 
KV/400 V 400 KVA έκαστος 
µετά του εξοπλισµού αυτών 

2 

 

 

 

2 

Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ : 2 

 

 

 

Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 2   

 

1 12 

3 Πεδία µετρήσεως, ελέγχου και 
προστασίας µετά των οργάνων 
µέτρησης και σειρήνων των 
ανωτέρω  µετασχηµατιστών 
ισχύος  

3 Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ : 2 

 

Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 1   

 

1 12 

4 Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη  4 Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ : 2 

1 Χ 500 KVΑ 

1 Χ 400 KVA 

 

Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 2 1Χ 
300 KVΑ 1X120KVA 

1 12 

5 Πεδία Αυτοµατισµού 
Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών 
και Αυτόµατης Μεταγωγής 
∆ΕΗ-ΗΖ 

2 Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ : 1 

 

Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 1   

 

1 12 

6 Γενικοί αυτόµατοι διακόπτες 
Γ.Π.Χ.Τ. των Μ/Σ  (µε κινητήρα 
τανύσεως ελατηρίου και πηνία 
έλλειψης τάσης).  

 

5 Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ : 2 

1 Χ 2500 Α 

2 Χ 1600 A 

 

Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 1 

2 Χ 630 Α 

1 12 

7 ∆ιακόπτες Γ.Π.Χ.Τ. (στο 
σύνολο τους) από 40A – 
1250A  

 

Όλοι 

Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ  

 

Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    

1 12 
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8 Πεδία Αντιστάθµισης συνφ των 
Γ.Π.Χ.Τ. 

 

 

2 

Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ : 1 

 

Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 1   

1 12 

 

9 

Παροχικά καλώδια Μέσης 
Τάσης των Υ/Σ από τις 
εγκαταστάσεις της ∆ΕΗ έως 
τους Μ/Σ.  

 

Όλα 

Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 

 

Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1 12 

 

10 

Παροχικά καλώδια Χαµηλής 
Τάσης των Υ/Σ από τους Μ/Σ 
έως τα Γ.Π.Χ.Τ. των Υ/Σ.  

 

Όλα 

Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 

 

Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

1 12 

 

Επιπλέον για τα δίκτυα Μέσης Τάσης των Υποσταθµών του Νοσοκοµείου (Κυψέλες Μ.Τ. 
και Μετασχηµατιστές Ισχύος) θα εκτελείται ένας (1) επιπλέον γενικός έλεγχος ανά έτος και 
το αργότερο έξι (6) µήνες µετά την Ετήσια Προληπτική Συντήρηση που θα περιλαµβάνει 
τους βασικούς ελέγχους της Ετήσιας Προληπτικής Συντήρησης (χωρίς τη διενέργεια των 
αντίστοιχων µετρήσεων της Ετήσιας Προληπτικής Συντήρησης) µε διακοπή της 
ηλεκτροδότησης της Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) για τον εντοπισµό προβληµάτων και ενηµέρωση 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου. 

Για ότι δεν έχει προβλεφθεί στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή, ισχύουν όλες εκείνες οι 
ενέργειες που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία, τους κανόνες της τέχνης και 
της επιστήµης, τους κατασκευαστικούς οίκους των εξοπλισµών – εγκαταστάσεων, κ.ο.κ, 
ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισµού των εγκαταστάσεων και 
να προλαµβάνονται πιθανές βλάβες. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) 

ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ,ΓΠΧΤ & ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ  

 

Χρόνος καταρτίσεως Συµβάσεως: 

 Τόπος καταρτίσεως Συµβάσεως: Τα Γραφεία του Γενικού Νοσοκοµείου Αθήνας 

‘’ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ’’. 

Ισχύς Συµβάσεως: Από    ………………………   έως ………………………..    

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 

1)………………………., ∆ιοικητής του  Γενικού Νοσοκοµείου Αθήνας 

‘’ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ’’. 

2)Ο …………………………… ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας, 

………………………………………… -ΤΗΛ:…………………… &FAX:………………..  

 Στην Αθήνα σήµερα την …………………      , ηµέρα της εβδοµάδος  

…………………………στα Γραφεία του Γενικού Νοσοκοµείου Αθήνας ΄΄ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ΄΄, 
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οι υπογράφοντες κ.κ  ………………………..  ∆ιοικητής του  ανωτέρω Νοσ/µείου και ο κ 

………………………… , ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας    

…………………………………………………………………….-ΤΗΛ:………………… 

&FAX:…………………………….  συµφώνησαν και συναπεδέχθησαν τα εξής:  

     Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ……………………………………. απόφαση του ∆.Σ του 

Νοσοκοµείου,( Α∆Α …………………………….) που ακολούθησε τον (Φ.105/2015.) 

πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή  για τη συντήρηση 

ηλεκτρικών υποσταθµών (Υ/Σ) µέσης τάσης, ΓΠΧΤ & Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών για ένα 

(1) χρόνο, ο δεύτερος συµβαλλόµενος  που στο εξής θα αποκαλείται χάριν συντοµίας 

΄΄εργολάβος΄΄ αναλαµβάνει για τη συντήρηση ηλεκτρικών υποσταθµών (Υ/Σ) µέσης τάσης, 

ΓΠΧΤ & Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών  βάσει: α) των όρων διενέργειας, β) των όρων της 

σχετικής διακήρυξης (Φ105/2015) του οικείου διαγωνισµού και γ) των όρων που 

αναφέρονται  στα άρθρα της Σύµβασης αυτής, αποδεχόµενος αυτούς πλήρως και 

ανεπιφυλάκτως εν µέρει και στο σύνολο τους 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Το Αντικείµενο της παρούσας είναι ο έλεγχος, η επιθεώρηση και η προληπτική συντήρηση 
των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων των Υποσταθµών (Υ/Σ) Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) και 
Χαµηλής Τάσης (Χ.Τ.) του Νοσοκοµείου  όπως αναλύονται στον Πίνακα 1 της παρούσας 
Τεχνικής Περιγραφής.  

 

2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

 

Πεδίο εφαρµογής της σύµβασης είναι: 

 

• ο Ηλεκτρικός Υποσταθµός Μέσης και Χαµηλής Τάσης του Κεντρικού Νοσοκοµείου 
στο υπόγειο του διώροφου κτιρίου (Β. Σοφίας 114) 

• ο Ηλεκτρικός Υποσταθµός Χαµηλής Τάσης του Κεντρικού Νοσοκοµείου στο υπόγειο 
του οκταώροφου κτιρίου (Β. Σοφίας 114) 

• ο Ηλεκτρικός Υποσταθµός Χαµηλής Τάσης του Κεντρικού Νοσοκοµείου στο υπόγειο 
του τετραώροφου κτιρίου (Β. Σοφίας 114) 

• ο Ηλεκτρικός Υποσταθµός Μέσης και Χαµηλής Τάσης του Παραρτήµατος του 
Νοσοκοµείου (Β. Σοφίας 108),  

 

Τα τµήµατα των ανωτέρω Υποσταθµών που περιλαµβάνονται στις υποχρεώσεις του 
Αναδόχου είναι τα εξής : 
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Πίνακας 1:ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

 

Α/Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕΜ ΘΕΣΗ 

 

1 

Κυψέλες Μ.Τ. µετά των ∆ιακοπτών Φορτίου, 
Ασφαλειοαποζευκτών, ∆ιακοπτών Γείωσης, Ζυγών 
και λοιπού εξοπλισµού    

6 Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ : 3   

 

Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 3   

 

2 

Μετασχηµατιστές Ισχύος 20 KV/400 V 1000 KVA 
έκαστος µετά του εξοπλισµού αυτών  ¨ 

 

Μετασχηµατιστές Ισχύος 20 KV/400 V 400 KVA 
έκαστος µετά του εξοπλισµού αυτών 

2 

 

 

2 

Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ : 2 

 

 

Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 2   

 

Α/Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕΜ ΘΕΣΗ 

 

3 

Πεδία µετρήσεως, ελέγχου και προστασίας µετά 
των οργάνων µέτρησης και σειρήνων των 
ανωτέρω  µετασχηµατιστών ισχύος  

3 Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ : 2 

 

Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 1   

4 Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη  4 Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ : 2 

1 Χ 500 KVΑ 

1 Χ 400 KVA 

 

Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 2 
1Χ 300 KVΑ 
1X120KVA 

5 Πίνακές Αυτοµατισµού Ηλεκτροπαραγωγών 
Ζευγών και Αυτόµατης Μεταγωγής ∆ΕΗ-ΗΖ 

 

2 Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ : 1 

 

Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 1   
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6 Γενικοί αυτόµατοι διακόπτες Γ.Π.Χ.Τ. των Μ/Σ  (µε 
κινητήρα τανύσεως ελατηρίου και πηνία έλλειψης 
τάσης).  

 

5 Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ : 2 

1 Χ 2500 Α 

2 Χ 1600 A 

 

Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 1 

2 Χ 630 Α 

 

7 ∆ιακόπτες Γ.Π.Χ.Τ. (στο σύνολο τους) από 40A – 
1250A όλων των Υ/Σ Χαµηλής Τάσης του 
Νοσοκοµείου 

Όλοι Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ  

 

Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    

 

8 Πεδία Αντιστάθµισης συνφ των Γ.Π.Χ.Τ. 

 

2 Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ : 1 

 

Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 1   

 

9 Παροχικά καλώδια Μέσης Τάσης των Υ/Σ από τις 
εγκαταστάσεις της ∆ΕΗ έως τους Μ/Σ.  

 

Όλα Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 

 

Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

10 Παροχικά καλώδια Χαµηλής Τάσης των Υ/Σ από 
τους Μ/Σ έως τα Γ.Π.Χ.Τ. των Υ/Σ.  

 

Όλα Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 

 

Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
17) Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν, θα είναι αρίστης ποιότητας, εγκεκριµένα από 

τους αρµόδιους φορείς (Υπουργείο Εµπορίου κλπ) και σύµφωνα µε τις ∆ιεθνείς και 
Ελληνικές τυποποιήσεις και προδιαγραφές (DIN, VDE, IEC, ISO, CE, ΕΛΟΤ, HD 384, 
∆ΕΗ κλπ) και θα έχουν την έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου. 
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18) Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν, σύµφωνα µε τους ∆ιεθνείς και Ελληνικούς 
Κανονισµούς Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ισχυρών Ρευµάτων (DIN, VDE, IEC, ISO, 
CE, ΕΛΟΤ, HD 384, ∆ΕΗ, ΤΕΕ, κλπ) και υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση 
Μηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου. 

19) Οι εργασίες, θα εκτελεστούν από εξειδικευµένο και έµπειρο προσωπικό του 
Αναδόχου, το οποίο, θα κατέχει απαραιτήτως, την αντίστοιχη επαγγελµατική άδεια 
που προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία και τους κανονισµούς της ∆ΕΗ. Το 
Νοσοκοµείο έχει το δικαίωµα ελέγχου των αδειών και της ασφάλισης του προσωπικού 
του Αναδόχου. 

20) Οι εργασίες θα εκτελεστούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να µη διαταραχθεί η οµαλή 
λειτουργία του Νοσοκοµείου. Για το λόγο αυτό, όπου κριθεί σκόπιµο από την Τεχνική 
Υπηρεσία οι εργασίες θα εκτελεστούν κατά τις απογευµατινές ώρες ή κατά την 
διάρκεια Σαββατοκύριακων ή Αργιών. 

21) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, επί ποινή αποκλεισµού, να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις 
και τους χώρους εκτέλεσης των εργασιών, παρουσία τεχνικού του Νοσοκοµείου 
προκειµένου να σχηµατίσει προσωπική άποψη για τη φύση των εργασιών και των 
συνθηκών των χώρων εργασίας και να λάβει σχετική βεβαίωση από την Τεχνική 
Υπηρεσία του Νοσοκοµείου που θα πιστοποιεί την επίσκεψη. Η βεβαίωση αυτή θα 
συµπεριληφθεί υποχρεωτικά στη προσφορά του Αναδόχου. 

22) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας των 
προσφερόµενων εργασιών στις ανωτέρω εγκαταστάσεις του Νοσοκοµείου, διάρκειας 
τουλάχιστον ενός (1) έτους. 

23) Οποιαδήποτε τροποποίηση ή µετατροπή απαιτηθεί να γίνει κατά την φάση εκτέλεσης 
εργασιών συντήρησης, είτε στα υλικά είτε στις εργασίες που περιγράφονται 
παρακάτω, θα γίνει µόνο κατόπιν έγγραφης συνεννόησης και έγκρισης της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου. 

24) Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών και του εξοπλισµού που θα 
χρησιµοποιηθούν, θα είναι τα ελάχιστα αποδεκτά. Προσφερόµενα υλικά και 
εξοπλισµός, µε τεχνικά χαρακτηριστικά ισοδύναµα ή ανώτερα από τα περιγραφόµενα, 
είναι αποδεκτά και θα αξιολογηθούν. 

25) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα προβλεπόµενα µέτρα από τη σχετική και 
ισχύουσα νοµοθεσία, για την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζοµένων.  

26) Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση αποκατάστασης, όποιων ζηµιών 
προκληθούν, από υπαιτιότητά του, στις ΗΜ εγκαταστάσεις, στα δοµικά στοιχεία και 
γενικότερα στον ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό του Νοσοκοµείου, στον χώρο 
εκτέλεσης των εργασιών, µε δικά του µέσα και προσωπικό και µε δική του οικονοµική 
επιβάρυνση. 

27) Ο Ανάδοχος µετά από συνεννόηση µε την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου θα 
καταθέτει ακριβές χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των εργασιών στην Τεχνική 
Υπηρεσία, το οποίο θα πρέπει να τηρηθεί αυστηρά. 

28) Όποια θέµατα σχετικά µε τα υλικά, τον εξοπλισµό και µε τις εργασίες που θα 
εκτελεστούν, δεν καλύπτονται από την παρούσα Τεχνική Περιγραφή, καλύπτονται 
από την ισχύουσα σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία και από τις ελληνικές, 
ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές και τυποποιήσεις. 

29) Για διευκρινήσεις σχετικά µε τις εργασίες που θα εκτελεστούν βάσει της Τεχνικής 
Περιγραφής, ο Ανάδοχος οφείλει να ζητήσει περαιτέρω διευκρινήσεις και πληροφορίες 
από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου, πριν την κατάθεση της προσφοράς του. 
Σε αντίθετη περίπτωση, υποχρεούται να αποδεχτεί τις διευκρινήσεις / πληροφορίες 
που θα δοθούν, εκ των υστέρων, από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου. 
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30) Σε περιπτώσεις διαφωνίας, µεταξύ του Αναδόχου και του Νοσοκοµείου, σχετικά µε την 
ποιότητα των υλικών και των εργασιών, υπερισχύει η άποψη του Νοσοκοµείου. 

31) Με την ανάθεση των εργασιών, νοείται ότι, ο Ανάδοχος, έλαβε γνώση των χώρων και 
των ιδιαίτερων συνθηκών, καθώς και των όρων και απαιτήσεων της παρούσας 
Τεχνικής Περιγραφής, τα οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

32) Σε περίπτωση ατυχήµατος, στους ανωτέρω χώρους και στις εγκαταστάσεις από 
υπαιτιότητα της συντήρησης του Αναδόχου, το Νοσοκοµείο δε φέρει καµιά ευθύνη 
από οποιαδήποτε αιτία κι αν προκληθεί αυτό, το δε σύνολο των επιβαρύνσεων του 
κόστους του ατυχήµατος βαρύνει τον Ανάδοχο.  

 

 

5. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται: 

 

8) Να εξασφαλίζει την ασφαλή, αδιάλειπτη και απρόσκοπτη λειτουργία των 
εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου όπως αναφέρθηκαν παραπάνω. 

9) Υποχρεούται εκτός των προγραµµατισµένων επισκέψεων, κατόπιν  τηλεφωνικής 
κλήσης του Νοσοκοµείου να αποστείλει εξειδικευµένους Τεχνικούς εντός δύο (2) 
ωρών καθ’ όλο το 24ωρο, για την αποκατάσταση οποιασδήποτε  βλάβης που θα 
προκύψει στα περιγραφόµενα του Πίνακα 1, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του 
Νοσοκοµείου συµπεριλαµβανοµένων όλων των ηµερολογιακών ηµερών του έτους. 

10) Να ανακοινώνει αµέσως στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου κάθε βλάβη ή ζηµία 
και να αποκαθιστά την καλή λειτουργία των ανωτέρω εγκαταστάσεων του 
Νοσοκοµείου. Η σχετική δαπάνη για την αντιµετώπιση ζηµιών, βλαβών και 
ανταλλακτικών θα βαρύνει το Νοσοκοµείο . 

11) Να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα και να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες, ώστε η 
λειτουργία, η κατάσταση και η ασφάλεια των ανωτέρω εγκαταστάσεων του 
Νοσοκοµείου να πληροί τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, τους ισχύοντες 
Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισµούς, διατάξεις και νόµους. 

12) Να συντάσσει και θα υποβάλλει στην Τεχνική Υπηρεσία, του Νοσοκοµείου κάθε φορά 
που είναι αναγκαίο, πρόγραµµα αναγκαίων εργασιών συντήρησης ή επισκευών για 
την καλή κατάσταση και λειτουργία των ανωτέρω εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου, 
µε πίνακα και αναλυτική προµέτρηση των απαιτουµένων υλικών και εργασιών για την 
εκτέλεσή τους.  

13) Να τηρεί και να ενηµερώνει ανελλιπώς τα βιβλία παρακολούθησης της λειτουργίας, 
συντήρησης και επισκευών όλου του εξοπλισµού των ανωτέρω εγκαταστάσεων του 
Νοσοκοµείου. 

14) Να προγραµµατίζει την προµήθεια πάσης φύσεως αναγκαίων υλικών και µικρούλικων 
για τη λειτουργία και συντήρηση των ανωτέρω εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου και 
να ενηµερώνει έγκαιρα την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου για την προµήθειά 
τους. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς το κόστος αυτών το Νοσοκοµείο έχει το 
δικαίωµα διαπραγµάτευσης της τιµής ή προµήθειας τους από άλλο προµηθευτή. 
Ακόµη το Νοσοκοµείο έχει το δικαίωµα ανάθεσης των εργασιών αυτών σε άλλο 
µειοδότη όταν αυτό κριθεί συµφέρον για το Νοσοκοµείο.  
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6. ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

Η σύµβαση θα έχει ισχύ για ένα (1) έτος. 

 

 

7. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

 

5) Η παράβαση από το  οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύµβασης, παρέχει στο 
Νοσοκοµείο το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο το Συντηρητή.  

6) Το Νοσοκοµείο, σε περίπτωση µη τήρησης του χρονοδιαγράµµατος, µε υπαιτιότητα 
του Αναδόχου, θα επιβάλει στον Ανάδοχο, ποινική ρήτρα ύψους 100€ για κάθε ηµέρα 
καθυστέρησης για τις πρώτες δέκα ηµέρες.  Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του 
Αναδόχου πέραν των δέκα ηµερών, τότε αυτοµάτως κηρύσσεται έκπτωτος.   

7) Σε περίπτωση µη χρησιµοποίησης του προβλεπόµενου προσωπικού από τον 
Ανάδοχο επιβάλλεται η διαδικασία της έκπτωσής του. 

8) Σε περίπτωση καθυστέρησης αποστολής τεχνικού για την αποκατάσταση βλάβης 
πέραν των δύο ωρών επιβάλλεται πρόστιµο 80€ ανά ώρα για τις πρώτες πέντε ώρες 
(πέρα των δύο πρώτων ωρών). Σε µη ανταπόκριση πέραν των πέντε ωρών µπορεί να 
επιβληθεί η διαδικασία έκπτωσης του Αναδόχου και η επιβάρυνσή του µε τα έξοδα 
αποκατάστασης της βλάβης από άλλο συνεργείο.    

 

 

8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 

Οι εργασίες συντήρησης του εξοπλισµού των Υποσταθµών του Νοσοκοµείου θα 
περιλαµβάνουν : 

 

• Μία (1) επιθεώρηση και έλεγχο ανά µήνα για τη διαπίστωση της καλής λειτουργίας 
των εγκαταστάσεων και τον εντοπισµό τυχόν βλαβών. 
 

• Μία (1) προληπτική συντήρηση ανά έτος για την εκτέλεση όλων των απαιτούµενων 
εργασιών που προβλέπονται από τους κανονισµούς και τη νοµοθεσία. 

 

9. ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ  
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Με τον όρο Μηνιαία Επιθεώρηση και Έλεγχος νοούνται όλες εκείνες οι ενέργειες που 
προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, 
τους κατασκευαστικούς οίκους των εξοπλισµών – εγκαταστάσεων κτλ ώστε να ελέγχεται 
και να διασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων και να 
προλαµβάνονται πιθανές βλάβες. 

9. 1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΕΛΑΙΟΥ  

• Γενικός έλεγχος και επιθεώρηση καλής λειτουργίας Μ/Σ. 

• Έλεγχος λειτουργίας ανεµιστήρων εξαερισµού και κλιµατισµού χώρου Μ/Σ. 

• Έλεγχος θερµοκρασίας Μ/Σ και χώρου Μ/Σ. 

• Οπτικός έλεγχος κελύφους, κοχλιών, µονωτήρων, ακροκιβωτίων, καλωδίων Μ/Σ. 

• Οπτικός έλεγχος δοχείου διαστολής, αναπνευστικής συσκευής, στάθµης ελαίου και 
τυχόν διαρροών. 

Γενικότερα, θα πραγµατοποιείται επιθεώρηση για τον εντοπισµό οποιαδήποτε άλλης 
βλάβης στις εγκαταστάσεις των Μ/Σ που θα µπορούσε να δηµιουργήσει προβλήµατα στην 
λειτουργία των Μ/Σ και άµεση εκτέλεση όλων των αναγκαίων εργασιών συντήρησης ή 
επισκευής τυχόν βλάβης που θα διαπιστωθεί για την αποκατάσταση της κανονικής 
λειτουργίας των Μ/Σ και των εγκαταστάσεων αυτών. 

9.2 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 

• Γενικός έλεγχος και επιθεώρηση καλής λειτουργίας Μ/Σ. 

• Έλεγχος λειτουργίας ανεµιστήρων εξαερισµού και κλιµατισµού χώρου Μ/Σ. 

• Έλεγχος θερµοκρασίας Μ/Σ και χώρου Μ/Σ. 

• Οπτικός έλεγχος κελύφους, κοχλιών, µονωτήρων, ακροκιβωτίων, καλωδίων Μ/Σ. 

Γενικότερα, θα πραγµατοποιείται επιθεώρηση για τον εντοπισµό οποιαδήποτε άλλης 
βλάβης στις εγκαταστάσεις των Μ/Σ που θα µπορούσε να δηµιουργήσει προβλήµατα στην 
λειτουργία των Μ/Σ και άµεση εκτέλεση όλων των αναγκαίων εργασιών συντήρησης ή 
επισκευής τυχόν βλάβης που θα διαπιστωθεί για την αποκατάσταση της κανονικής 
λειτουργίας των Μ/Σ και των εγκαταστάσεων αυτών. 

9.3 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΨΕΛΩΝ Μ.Τ. 

• Γενικός έλεγχος και επιθεώρηση καλής λειτουργίας κυψελών Μ.Τ. 

• Οπτική επιθεώρηση των διακοπτών φορτίου και ασφαλειοαποζευκτών Μ.Τ. 

• Οπτική επιθεώρηση ασφαλειών Μ.Τ. 

• Οπτική επιθεώρηση διατάξεων προστασίας, ενδείξεων και οργάνων µέτρησης. 

• Οπτικός έλεγχος για τυχόν ενδείξεις υπερπηδήσεων, αστοχίας υλικού κτλ. 

Γενικότερα, θα πραγµατοποιείται επιθεώρηση για τον εντοπισµό οποιαδήποτε άλλης 
βλάβης στις εγκαταστάσεις των Κυψελών Μ/Τ που θα µπορούσε να δηµιουργήσει 
προβλήµατα στην λειτουργία των Κυψελών Μ/Τ και άµεση εκτέλεση όλων των αναγκαίων 
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εργασιών συντήρησης ή επισκευής τυχόν βλάβης που θα διαπιστωθεί για την 
αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας των Κυψελών Μ/Τ και των εγκαταστάσεων 
αυτών. 

9.4  ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ (Γ.Π.Χ.Τ) 

• Γενικός οπτικός έλεγχος καθαριότητας χώρων Γ.Π.Χ.Τ. 

• Γενικός οπτικός έλεγχος καλής λειτουργίας Γ.Π.Χ.Τ. 

• Έλεγχος ενδείξεων των οργάνων µέτρησης τάσης, έντασης, συχνότητας και συνφ. 

• Έλεγχος ύπαρξης προειδοποιητικών ενδείξεων κινδύνου. 

• Οπτικός έλεγχος ζυγών, µονωτήρων, αυτοµάτων διακοπτών (Α/∆), 
ασφαλειοαποζευκτών, ασφαλειών και λοιπού εξοπλισµού Γ.Π.Χ.Τ. 

Γενικότερα, θα πραγµατοποιείται επιθεώρηση για τον εντοπισµό οποιαδήποτε άλλης 
βλάβης στις εγκαταστάσεις των Γ.Π.Χ.Τ. που θα µπορούσε να δηµιουργήσει προβλήµατα 
στην λειτουργία των Γ.Π.Χ.Τ. και άµεση εκτέλεση όλων των αναγκαίων εργασιών 
συντήρησης ή επισκευής τυχόν βλάβης που θα διαπιστωθεί για την αποκατάσταση της 
κανονικής λειτουργίας των Γ.Π.Χ.Τ.  και των εγκαταστάσεων αυτών. 

9.5  ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ συνφ 

• Γενικός οπτικός έλεγχος καλής λειτουργίας Πεδίου Αντιστάθµισης συνφ. 

• Έλεγχος οργάνου αντιστάθµισης, πυκνωτών, ηλεκτρονόµων, διακοπτών και 
ασφαλειών. 

• Έλεγχος καλωδίων και ακροδεκτών. 

• Έλεγχος ύπαρξης προειδοποιητικών ενδείξεων κινδύνου. 

Γενικότερα, θα πραγµατοποιείται επιθεώρηση για τον εντοπισµό οποιαδήποτε άλλης 
βλάβης στις εγκαταστάσεις του Πεδίου Αντιστάθµισης συνφ που θα µπορούσε να 
δηµιουργήσει προβλήµατα στην λειτουργία του Πεδίου Αντιστάθµισης συνφ και άµεση 
εκτέλεση όλων των αναγκαίων εργασιών συντήρησης ή επισκευής τυχόν βλάβης που θα 
διαπιστωθεί για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του Πεδίου Αντιστάθµισης 
συνφ και των εγκαταστάσεων. 

9.6 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ (Η/Ζ) 

• Γενικός έλεγχος και επιθεώρηση ετοιµότητας και καλής λειτουργίας ΗΖ. 

• Έλεγχος κολάρων, φίλτρων, ιµάντων Η/Ζ. 

• Έλεγχος οργάνων και αισθητηρίων Η/Ζ. 

• Έλεγχος για τυχόν διαρροές λαδιού, ψυκτικού υγρού και καυσίµου Η/Ζ.  

• Έλεγχος στάθµης λαδιού, ψυκτικού υγρού και καυσίµου Η/Ζ. 

• Έλεγχος, δοκιµή και µέτρηση τάσης συσσωρευτών Η/Ζ. 

• Έλεγχος αεραγωγών και εξάτµισης Η/Ζ.  

• Έλεγχος τάσης και συχνότητας Η/Ζ. 

• Έλεγχος αντικραδασµικών βάσεων και ηχοµονωτικού καλύµµατος Η/Ζ. 
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• Γενικός έλεγχος και επιθεώρηση ετοιµότητας και καλής λειτουργίας πίνακα 
αυτοµατισµού ΗΖ και µεταγωγικού πεδίου ∆ΕΗ- ΗΖ. 

• Έλεγχος λειτουργικότητας συσκευών, οργάνων και ενδεικτικών λυχνιών του ανωτέρω 
πίνακα. 

• Έλεγχος και δοκιµή χειροκίνητης και αυτόµατης λειτουργίας του Η/Ζ (χωρίς τα φορτία 
ανάγκης). 

Γενικότερα, θα πραγµατοποιείται επιθεώρηση για τον εντοπισµό οποιαδήποτε άλλης 
βλάβης στις εγκαταστάσεις των Η/Ζ που θα µπορούσε να δηµιουργήσει προβλήµατα στην 
λειτουργία των Η/Ζ και άµεση εκτέλεση όλων των αναγκαίων εργασιών συντήρησης ή 
επισκευής τυχόν βλάβης που θα διαπιστωθεί για την αποκατάσταση της κανονικής 
λειτουργίας των Η/Ζ και των εγκαταστάσεων αυτών. 

9.6 ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ  

• Έλεγχος µέτρων προστασίας. 
• Έλεγχος πινακίδων σήµανσης κινδύνου. 
• Έλεγχος προστατευτικών µέσων χειρισµού. 
• Έλεγχος µέσων πυρόσβεσης. 
• Έλεγχος φωτισµού χώρου. 

10. ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

 

Με τον όρο Ετήσια Προληπτική Συντήρηση νοούνται όλες εκείνες οι ενέργειες που 
προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, 
τους κατασκευαστικούς οίκους των εξοπλισµών – εγκαταστάσεων κτλ ώστε να 
διασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων και να 
προλαµβάνονται πιθανές βλάβες. 

 

10.1 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΕΛΑΙΟΥ  

• Γενικός καθαρισµός χώρου Μ/Σ µε βούρτσες και ηλεκτρική σκούπα από πάνω προς τα 
κάτω. 

• Έλεγχος επαρκούς φωτισµού χώρου Μ/Σ. 

• Έλεγχος λειτουργίας ανεµιστήρων εξαερισµού χώρου και κλιµατισµού Μ/Σ. 

• Έλεγχος θερµοκρασίας χώρου Μ/Σ. 

• Καθαρισµός Μ/Σ µε ηλεκτρική σκούπα, πανιά και σπρέι καθαρισµού. 

• Έλεγχος κατάστασης κελύφους Μ/Σ. 

• Έλεγχος θερµοκρασίας Μ/Σ. 

• Έλεγχος διαρροών Μ/Σ. 

• Έλεγχος δοχείου διαστολής και βάνας εκκένωσης Μ/Σ. 

• Έλεγχος και σύσφιξη κοχλιών Μ/Σ. 
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• Έλεγχος και συντήρηση µονωτήρων Μ/Σ. 

• Έλεγχος και συντήρηση ακροκιβωτίων καλωδίων Μ/Σ. 

• Έλεγχος και µέτρηση της περιµετρικής γείωσης χώρου Μ/Σ, της γείωσης του κόµβου 
του Μ/Σ, της γείωσης του κελύφους Μ/Σ και λοιπών µεταλλικών µερών. 

• Έλεγχος και συντήρηση της αναπνευστικής συσκευής Μ/Σ και αντικατάσταση των 
υγροσκοπικών κρυστάλλων (Silica Gel) 

• Έλεγχος της στάθµης ελαίου Μ/Σ και συµπλήρωση όπου απαιτείται 

• ∆ειγµατοληψία ελαίου Μ/Σ για τον έλεγχο της διηλεκτρικής αντοχής του. 

• Μέτρηση αντίστασης µόνωσης Μ/Σ (IR - DAR - PI) 

• Μέτρηση ωµικής αντίστασης των τυλιγµάτων του Μ/Σ. 

• Έλεγχος και καθαρισµός καλωδίων Μ/Σ (Μ.Τ. και Χ.Τ.) 

• Έλεγχος καλής λειτουργίας όλων των οργάνων και διατάξεων ασφάλειας και 
προστασίας των Μ/Σ (στάθµης ελαίου (Buchholz), θερµοκρασίας ελαίου κτλ.). 

10.2 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 

• Γενικός καθαρισµός χώρου Μ/Σ µε βούρτσες και ηλεκτρική σκούπα από πάνω προς τα 
κάτω. 

• Έλεγχος επαρκούς φωτισµού χώρου Μ/Σ. 

• Έλεγχος λειτουργίας ανεµιστήρων εξαερισµού χώρου Μ/Σ. 

• Έλεγχος θερµοκρασίας χώρου Μ/Σ. 

• Καθαρισµός Μ/Σ µε ηλεκτρική σκούπα, πανιά και σπρέι καθαρισµού. 

• Έλεγχος κατάστασης Μ/Σ. 

• Έλεγχος θερµοκρασίας Μ/Σ. 

• Έλεγχος και σύσφιξη κοχλιών Μ/Σ. 

• Έλεγχος και συντήρηση µονωτήρων Μ/Σ. 

• Έλεγχος και συντήρηση ακροκιβωτίων καλωδίων Μ/Σ 

• Έλεγχος και µέτρηση της περιµετρικής γείωσης χώρου Μ/Σ, της γείωσης του κόµβου 
του Μ/Σ, της γείωσης του κελύφους Μ/Σ και λοιπών µεταλλικών µερών. 

• Μέτρηση αντίστασης µόνωσης Μ/Σ (IR - DAR - PI) 

• Μέτρηση ωµικής αντίστασης των τυλιγµάτων του Μ/Σ. 

• Έλεγχος και καθαρισµός καλωδίων Μ/Σ (Μ.Τ. και Χ.Τ.) 

• Έλεγχος καλής λειτουργίας όλων των οργάνων και διατάξεων ασφάλειας και 
προστασίας των Μ/Σ 

10.3 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΥΨΕΛΩΝ Μ.Τ.  

• Γενικός καθαρισµός χώρου κυψελών Μ.Τ. µε βούρτσες και ηλεκτρική σκούπα από 
πάνω προς τα κάτω. 
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• Καθαρισµός του εξοπλισµού κυψελών Μ.Τ. µε ηλεκτρική σκούπα, πανιά και σπρέυ 
καθαρισµού. 

• Έλεγχος έδρασης και εξωτερικός οπτικός κυψελών Μ.Τ. 

• Έλεγχος, καθαρισµός και συντήρηση ακροκιβωτίων, µονωτήρων και ζυγών. 

• Έλεγχος των συνδέσεων και σύσφιξη εφόσον απαιτείται. 

• Οπτικός έλεγχος για τυχόν ενδείξεις υπερπηδήσεων, αστοχίας υλικού κτλ. 

• Οπτική επιθεώρηση, καθαρισµός, λίπανση µηχανικών µερών, τανύσεις ελατηρίων των 
διακοπτών φορτίου, ασφαλειοαποζευκτών και διακοπτών γείωσης Μ.Τ. 

• Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των διακοπτών φορτίου, ασφαλειοαποζευκτών και 
διακοπτών γείωσης Μ.Τ. (Open – Close) και των µηχανισµών όπλισης και διακοπής 
αυτών. 

• Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των διακοπτών φορτίου και 
ασφαλειοαποζευκτών Μ.Τ. 

• Οπτική επιθεώρηση, καθαρισµός, έλεγχος και συντήρηση ασφαλειών Μ.Τ. και 
επαφών αυτών. 

• Έλεγχος λειτουργίας των µηχανικών µανδαλώσεων πορτών διακοπτών φορτίου και 
ασφαλειοαποζευκτών Μ.Τ. 

• Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των βοηθητικών κυκλωµάτων διακοπτών φορτίου 
και ασφαλειοαποζευκτών Μ.Τ. 

• Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των διατάξεων ασφαλείας.  

• Έλεγχος µονώσεων κυψελών Μ.Τ. 

• Έλεγχος της περιµετρικής γείωσης στο χώρο των Κυψελών Μ.Τ. και της  γείωσης των 
Κυψελών Μ.Τ. 

10.4 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ (Γ.Π.Χ.Τ) 

• Καθαρισµός χώρων  Γ.Π.Χ.Τ. µε βούρτσες και ηλεκτρική σκούπα από πάνω προς τα 
κάτω. 

• Καθαρισµός εξοπλισµού Γ.Π.Χ.Τ.  µε ηλεκτρική σκούπα, πανιά και σπρέυ καθαρισµού. 

• Έλεγχος επάρκειας αερισµού/ψύξης χώρων Γ.Π.Χ.Τ. 

• Έλεγχος σωστής σήµανσης Γ.Π.Χ.Τ. και γραµµών αυτών. 

• Έλεγχος καλής λειτουργίας και ενδείξεων των οργάνων µέτρησης τάσης, έντασης, 
συχνότητας και συνφ. 

• Έλεγχος των συνδέσεων και σύσφιξη των ακροδεκτών και επαφών εφόσον απαιτείται. 

• Έλεγχος ζυγών, µονωτήρων, ακροδεκτών, καλωδίων, αυτόµατων διακοπτών (Α/∆), 
ασφαλειοδιακοπτών, ασφαλειών κτλ. Γ.Π.Χ.Τ. 

• Καθαρισµός ζυγών, µονωτήρων και  αυτόµατων διακοπτών (Α/∆) µε ηλεκτρική σκούπα 
και πεπιεσµένο αέρα. 

• Οπτικός έλεγχος αυτοµάτων διακοπτών (Α/∆) και χειρισµός ΟΝ-OFF. 

• Έλεγχος των πηνίων εργασίας των αυτόµατων διακοπτών (Α/∆) και της λειτουργίας 
πτώσης λόγω υπότασης των αυτόµατων διακοπτών (Α/∆) των Γ.Π.Χ.Τ. όπου είναι 
εγκατεστηµένα. 
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• Έλεγχος επαφών και θαλάµου σβέσης τόξου αυτοµάτων διακοπτών (Α/∆) και λιπάνσεις 
µηχανισµών αυτοµάτων διακοπτών (Α/∆). 

• Έλεγχος ασφαλειών τήξης  και αντικατάσταση καµένων ή λάθους τιµής αµπεράζ. 

• Μέτρηση της συνέχειας της γείωσης. Σύσφιξη εφόσον χρειάζεται. 

10.5  ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕ∆ΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ συνφ 

• Γενικός οπτικός έλεγχος καλής λειτουργίας Πεδίου Αντιστάθµισης συνφ. 

• Έλεγχος και ρύθµιση οργάνου αντιστάθµισης. 

• Έλεγχος πυκνωτών, ηλεκτρονόµων, διακοπτών και ασφαλειών. 

• Έλεγχος καλωδίων και ακροδεκτών. 

• Έλεγχος συνδέσεων και συσφίξεις καλωδίων. 

• Μέτρηση της κατανάλωσης ρεύµατος πυκνωτών και σύγκριση µε την ονοµαστική τιµή. 

10.6 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ (Η/Ζ)  

α. Σύστηµα λίπανσης 

• Έλεγχος στάθµης και κατάστασης λαδιού. 
• Έλεγχος αγωγών, κολάρων και καθαρισµός αναθυµιάσεων. 
• Έλεγχος ακροδεκτών και κυκλώµατος βαλβίδας πίεσης. 
• Έλεγχος και ένδειξη οργάνου πίεσης. 
• Αλλαγή λαδιού και αντικατάσταση φίλτρου λαδιού. 

β. Σύστηµα τροφοδοσίας καυσίµου (πετρελαίου) 

• Έλεγχος δεξαµενής καυσίµου, λειτουργίας φλοτέρ και ένδειξης στάθµης καυσίµου. 
• Έλεγχος αγωγών και κολάρων. 
• Καθαρισµός προφίλτρου καυσίµου και αποστράγγιση νερού. 
• Έλεγχος πεταλούδας και συνδέσεων ρυθµιστή στροφών (governor). 
• Έλεγχος αντλίας καυσίµου. 
• Έλεγχος αντλίας ψεκασµού. 
• Έλεγχος βαλβίδων ψεκασµού. 
• Έλεγχος ακροφύσιων (µπεκ). 
• Ελεγχος και καθαρισµός αερισµού δεξαµενής καυσίµου. 
• Αντικατάσταση φίλτρου καυσίµου. 

γ. Σύστηµα τροφοδοσίας αέρα 

• Έλεγχος κυκλώµατος τροφοδοσίας αέρα. 
• Έλεγχος αεραγωγών, κολάρων και turbo κινητήρα. 
• Έλεγχος και καθαρισµός θυρίδων αερισµού γεννήτριας. 
• Αντικατάσταση φίλτρου αέρος. 

δ. Σύστηµα υδρόψυξης 

• Έλεγχος στάθµης και κατάστασης ψυκτικού υγρού. 
• Έλεγχος αγωγών, κολάρων, κυψελών ψυγείου. 
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• Έλεγχος ακροδεκτών και κυκλώµατος βαλβίδας θερµοκρασίας νερού. 
• Έλεγχος και ένδειξη οργάνου θερµοκρασίας νερού. 
• Έλεγχος ιµάντων συστήµατος υδρόψυξης. 
• Αλλαγή ψυκτικού υγρού και αντικατάσταση φίλτρου νερού.   

ε. Σύστηµα εκκίνησης και αυτοµατισµού 

• Έλεγχος υγρών και ακροδεκτών συσσωρευτών. 
• Μέτρηση τάσης συσσωρευτών. 
• Έλεγχος φορτιστή συσσωρευτών και ένδειξης DC βολτοµέτρου. 
• Έλεγχος και µέτρηση τάσης φόρτισης συσσωρευτών. 
• ∆οκιµή συσσωρευτών. 
• Έλεγχος καλωδιώσεων και συνδέσεων. 
• Έλεγχος ιµάντα εναλλακτικής φόρτισης συσσωρευτών. 
• Έλεγχος λειτουργίας οργάνων και ενδεικτικών λυχνιών πίνακα Η/Ζ. 
• Έλεγχος µίζας, δυναµό και µαγνήτη πετρελαιοκινητήρα. 
• Έλεγχος λειτουργίας αυτοµατισµού και δοκιµή εκκίνησης και λειτουργίας Η/Ζ. 

ε. Πετρελαιοκινητήρας 

• Έλεγχος λειτουργίας και αερισµού πετρελαιοκινητήρα. 
• Καθαρισµός και λίπανση πετρελαιοκινητήρα 
• Έλεγχος ιµάντων πετρελαιοκινητήρα. 
• Έλεγχος οργάνων και αισθητηρίων ενδείξεων πετρελαιοκινητήρα. 
• Έλεγχος και ρύθµιση στροφών πετρελαιοκινητήρα. 

ε. Γεννήτρια  

• Έλεγχος λειτουργίας και αερισµού γεννήτριας. 
• Καθαρισµός και λίπανση γεννήτριας 
• Έλεγχος οργάνων και αισθητηρίων ενδείξεων γεννήτριας. 
• Έλεγχος και ρύθµιση τάσης και συχνότητας γεννήτριας. 
• Έλεγχος ηλεκτρονικής διέγερσης γεννήτριας. 

στ. ∆ιάφορα 

• Γενικός έλεγχος Η/Ζ και παρελκόµενων. 
• Έλεγχος αερισµού µηχανοστασίου Η/Ζ. 
• Γενικός καθαρισµός Η/Ζ 
• Γενική λίπανση Η/Ζ 
• Έλεγχος αντικραδασµικών βάσεων. 
• Έλεγχος ηχοµονωτικού καλύµµατος. 
• Έλεγχος αντίστασης προθέρµανσης. 
• Έλεγχος εξάτµισης. 
• Μέτρηση της συνέχειας γειώσεων. 

ζ. Πίνακας αυτοµατισµού Η/Ζ και µεταγωγής ∆ΕΗ-Η/Ζ 

• Γενικός καθαρισµός πίνακα. 
• Έλεγχος και συσφίξεις συνδέσεων και καλωδιώσεων πίνακα. 
• Έλεγχος λειτουργικότητας συσκευών, οργάνων και ενδεικτικών λυχνιών πίνακα. 
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• Έλεγχος λειτουργίας και κατάστασης αυτοµάτων διακοπτών ισχύος και ηλεκτρονόµων 
ισχύος πίνακα (κατάσταση κύριων επαφών, ελατηρίου τάνυσης, πηνίων, λίπανση 
κινούµενων µερών κτλ).  

• Έλεγχος ασφαλειών προστασίας πίνακα. 
• Γενική δοκιµή του πίνακα σε όλες τις φάσεις λειτουργίας του. 
• Έλεγχος και δοκιµή χειροκίνητης και αυτόµατης λειτουργίας του Η/Ζ (χωρίς τα φορτία 
ανάγκης). 

• Έλεγχος χρόνων του κύκλου λειτουργίας εκκίνησης/στάσης ΗΖ και µεταγωγής φορτίων. 

Στη συντήρηση των Η/Ζ συµπεριλαµβάνονται στο συµβατικό κόστος τα παρακάτω υλικά 
καθώς και λοιπά µικρούλικα συντήρησης: 

• Φίλτρα 
• Ιµάντες 
• Λάδια 
• Ψυκτικά υγρά 

10.6 ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ  

• Έλεγχος µέτρων προστασίας. 
• Έλεγχος πινακίδων σήµανσης κινδύνου. 
• Έλεγχος προστατευτικών µέσων χειρισµού. 
• Έλεγχος µέσων πυρόσβεσης. 
• Έλεγχος φωτισµού χώρου. 

Η συχνότητα εκτέλεσης των επιθεωρήσεων-ελέγχων και της προληπτικής συντήρησης του 
εξοπλισµού δίνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Πίνακας 2 : ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

 

 

Α/Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕΜ ΘΕΣΗ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΛΗΤΠΙΚΗΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ – 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑ 
ΕΤΟΣ 

1 Κυψέλες Μ.Τ. µετά των 
∆ιακοπτών Φορτίου, 
Ασφαλειοαποζευκτών, 
∆ιακοπτών Γείωσης, Ζυγών και 
λοιπού εξοπλισµού    

6 Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ : 3   

 

Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 3   

 

1 12 
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2 Μετασχηµατιστές Ισχύος 20 
KV/400 V 1000 KVA έκαστος 
µετά του εξοπλισµού αυτών  ¨ 

 

Μετασχηµατιστές Ισχύος 20 
KV/400 V 400 KVA έκαστος 
µετά του εξοπλισµού αυτών 

2 

 

 

 

2 

Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ : 2 

 

 

 

Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 2   

 

1 12 

3 Πεδία µετρήσεως, ελέγχου και 
προστασίας µετά των οργάνων 
µέτρησης και σειρήνων των 
ανωτέρω  µετασχηµατιστών 
ισχύος  

3 Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ : 2 

 

Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 1   

 

1 12 

4 Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη  4 Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ : 2 

1 Χ 500 KVΑ 

1 Χ 400 KVA 

 

Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 2 1Χ 
300 KVΑ 1X120KVA 

1 12 

5 Πεδία Αυτοµατισµού 
Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών 
και Αυτόµατης Μεταγωγής 
∆ΕΗ-ΗΖ 

2 Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ : 1 

 

Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 1   

 

1 12 

6 Γενικοί αυτόµατοι διακόπτες 
Γ.Π.Χ.Τ. των Μ/Σ  (µε κινητήρα 
τανύσεως ελατηρίου και πηνία 
έλλειψης τάσης).  

 

5 Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ : 2 

1 Χ 2500 Α 

2 Χ 1600 A 

 

Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 1 

2 Χ 630 Α 

1 12 

7 ∆ιακόπτες Γ.Π.Χ.Τ. (στο 
σύνολο τους) από 40A – 
1250A  

 

Όλοι 

Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ  

 

Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    

1 12 

8 Πεδία Αντιστάθµισης συνφ των 
Γ.Π.Χ.Τ. 

 

 

2 

Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ : 1 

 

Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 1   

1 12 
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9 

Παροχικά καλώδια Μέσης 
Τάσης των Υ/Σ από τις 
εγκαταστάσεις της ∆ΕΗ έως 
τους Μ/Σ.  

 

Όλα 

Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 

 

Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1 12 

 

10 

Παροχικά καλώδια Χαµηλής 
Τάσης των Υ/Σ από τους Μ/Σ 
έως τα Γ.Π.Χ.Τ. των Υ/Σ.  

 

Όλα 

Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 

 

Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

1 12 

 

Επιπλέον για τα δίκτυα Μέσης Τάσης των Υποσταθµών του Νοσοκοµείου (Κυψέλες Μ.Τ. 
και Μετασχηµατιστές Ισχύος) θα εκτελείται ένας (1) επιπλέον γενικός έλεγχος ανά έτος και 
το αργότερο έξι (6) µήνες µετά την Ετήσια Προληπτική Συντήρηση που θα περιλαµβάνει 
τους βασικούς ελέγχους της Ετήσιας Προληπτικής Συντήρησης (χωρίς τη διενέργεια των 
αντίστοιχων µετρήσεων της Ετήσιας Προληπτικής Συντήρησης) µε διακοπή της 
ηλεκτροδότησης της Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) για τον εντοπισµό προβληµάτων και ενηµέρωση 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου. 

Για ότι δεν έχει προβλεφθεί στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή, ισχύουν όλες εκείνες οι 
ενέργειες που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία, τους κανόνες της τέχνης και 
της επιστήµης, τους κατασκευαστικούς οίκους των εξοπλισµών – εγκαταστάσεων, κ.ο.κ, 
ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισµού των εγκαταστάσεων και 
να προλαµβάνονται πιθανές βλάβες. 

ΑΡΘΡΟ 2ο ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ  –∆ΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

   Η σύµβαση αυτή αρχίζει την……………………   και τελειώνει την …………………..                          

ΑΡΘΡΟ 3ο ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ 

  Η πληρωµή του συντηρητή θα γίνεται στο τέλος κάθε µηνός συντήρησης, βάσει 
τιµολογίου του.Η αµοιβή για τη συντήρηση ηλεκτρικών υποσταθµών (Υ/Σ) µέσης 
τάσης, ΓΠΧΤ & Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών  καθώς και για την παροχή όλων των 
υπηρεσιών και παροχών που ο συντηρητής υποχρεούται έναντι του Νοσοκοµείου 
βάσει της προσφοράς του, της παρούσης συµβάσεως και των σχετικών νόµων και 
κανονισµών, ορίζεται στο ποσό των ………………………..πλέον   Φ.Π.Α 23% 
ήτοι ……………………. συµ/νου  ΦΠΑ 23% ετησίως. 

Ο συντηρητής κατά την πληρωµή υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις. 

ΑΡΘΡΟ 4ο ΕΓΓΥΟ∆ΟΣΙΑ    

  Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης, κατετέθη από τον 
συντηρητή στο Νοσοκοµείο η εγγυητική επιστολή της Τράπεζας                             €  
οποία θα επιστραφεί στον   συντηρητή, όταν εκπληρώσει προσηκόντως όλους 
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τους όρους της παρούσης και λήξει η ισχύς αυτής χωρίς να έχει κηρυχθεί έκπτωτος 
ή χωρίς να έχει διαπιστωµένο παραβιάσει τις υποχρεώσεις του. 

  Κατά τα λοιπά ισχύουν και συµπληρώνουν την παρούσα σύµβαση οι σχετικοί 
Νόµοι και κανονισµοί καθώς και οι σχετικές Υπουργικές αποφάσεις. 

  Σε περίπτωση οιασδήποτε αναφυόµενης διαφοράς µεταξύ συντηρητού και 
Νοσοκοµείου καθ΄ όλον τον χρόνο ισχύος της παρούσας σύµβασης, αρµόδια να 
την επιλύσουν ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών. 

ΑΡΘΡΟ 5ο ΓΕΝΙΚΑ  

  Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα, ισχύουν οι όροι της ∆/ξης και η 
προσφορά της µειοδότριας 
εταιρείας………………………………………………………. 

  Για τα ανωτέρω, γράφτηκε η παρούσα, η οποία αφού διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και 
χαρτοσηµάνθηκε κατάλληλα, υπογράφεται νόµιµα από τους συµβαλλόµενους. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ                     ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ   

                      «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

     

      

 


