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ΘΔΚΑ:
Γηελέξγεηα Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο ησλ Ρερληθώλ Ξξνδηαγξαθώλ γηα ηελ
ζπληήξεζε ειεθηξηθώλ ππνζηαζκώλ (/Π) κέζεο ηάζεο (Κ.Ρ.) Γ.Ξ.Σ.Ρ. θαη
ειεθηξνπαξαγσγώλ δεπγώλ ηνπ Γ.Λ.Α. «ΗΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»

ΣΟ ΓΔΛΗΘΟ ΛΟΟΘΟΚΔΗΟ ΑΘΖΛΧΛ «ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ»

Έρνληαο ππόςε:

1. Σν Λ. 3329/2005(ΦΔΘ 81/Α/04.04.2005) «Δζληθό ύζηεκα Τγείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη
ινηπέο δηαηάμεηο» όπσο ηζρύεη.
2. Σν ππ. αξ. 6507/11.12.2013 απόζπαζκ
α πξαθηηθνύ ηεο 17εο/03.12.13 (ζέκα 3ν) πλεδξίαζεο
ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο ζρεηηθά κε ηελ «Δηζαγσγή ζε δηαδηθαζία δηαβνύιεπζεο ησλ ηερληθώλ
πξνδηαγξαθώλ γηα ην ΠΠΤΤ 2012 θαη εθεμήο».
3. Σηο ππνβιεζείζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ εξγαζία ηνπ ζέκαηνο ,όπσο ηηο θαηέζεζε ε
νξηζζείζα ηξηκειήο επηηξνπή κε ην ππ. αξηζκ. 16674/28-11-2016 ζρεηηθό.
ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

1. Γεκόζηα δηαβνύιεπζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηε, ζπληήξεζε ειεθηξηθώλ ππνζηαζκώλ
(Τ/) κέζεο ηάζεο (Κ.Σ.) Γ.Π.Υ.Σ. θαη ειεθηξνπαξαγσγώλ δεπγώλ, πξνθεηκέλνπ ην Λνζνθνκείν λα ηηο
νξηζηηθνπνηήζεη.
2. Οη ελδηαθεξόκελνη δύλαληαη λα ιάβνπλ γλώζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ από ηελ ηζηνζειίδα
ηνπ Λνζνθνκείνπ www.hippocratio.gr (Γξαθείν Πξνκεζεηώλ / Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε Σερληθώλ
Πξνδηαγξαθώλ).
3. Ζ δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη ζε κία εβδνκάδα από ηελ εκέξα αλάξηεζεο, ελώ ζε
πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, σο απνηέιεζκα ηεο δηαβνύιεπζεο, ζα
αλαξηεζνύλ νη αλαδηακνξθσκέλεο γηα ηέζζεξηο επηπιένλ εκέξεο.
4. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απνζηείινπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο κέρξη ηελ 14/3/2017 θαη
ώξα 15:00κ.κ. ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε:prom@hippocratio.gr.
5. Σν Λνζνθνκείν δελ δεζκεύεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνύλ θαη ζα απνθαζίζεη
γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε απηώλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ώζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή ζπκκεηνρή
πξνκεζεπηώλ, εμαζθαιίδνληαο ηαπηόρξνλα ηελ πνηόηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ καο.
6. Κε ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ζα πξνθεξπρζεί πλνπηηθόο Γηαγσληζκόο γηα
ηελ ζπληήξεζε ειεθηξηθώλ ππνζηαζκώλ (/Π) κέζεο ηάζεο (Κ.Ρ.) Γ.Ξ.Σ.Ρ. θαη
ειεθηξνπαξαγσγώλ δεπγώλ

Ζ ΓΗΝΗΘΖΡΟΗΑ

ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ
ΤΛΖΚΔΛΛΑ: ΣΔΥΛΗΘΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

ΚΞΑΙΑΠΝΞΝΙΝ
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1. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ
Σν Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο Σερληθήο Πεξηγξαθήο είλαη ν έιεγρνο, ε επηζεώξεζε θαη ε πξνιεπηηθή
ζπληήξεζε ησλ Ζιεθηξηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ ησλ Τπνζηαζκώλ (Τ/) Κέζεο Σάζεο (Κ.Σ.) θαη Υακειήο
Σάζεο (Υ.Σ.) ηνπ Λνζνθνκείνπ όπσο αλαιύνληαη ζηνλ Πίλαθα 1 ηεο παξνύζαο Σερληθήο Πεξηγξαθήο.
2. ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ.
Πεδίν εθαξκνγήο ηεο ζύκβαζεο είλαη:


ν Ζιεθηξηθόο Τπνζηαζκόο Κέζεο θαη Υακειήο Σάζεο ηνπ Θεληξηθνύ Λνζνθνκείνπ ζην ππόγεην ηνπ
δηώξνθνπ θηηξίνπ (Β. νθίαο 114)
ν Ζιεθηξηθόο Τπνζηαζκόο Υακειήο Σάζεο ηνπ Θεληξηθνύ Λνζνθνκείνπ ζην ππόγεην ηνπ
νθηαώξνθνπ θηηξίνπ (Β. νθίαο 114)
ν Ζιεθηξηθόο Τπνζηαζκόο Υακειήο Σάζεο ηνπ Θεληξηθνύ Λνζνθνκείνπ ζην ππόγεην ηνπ
ηεηξαώξνθνπ θηηξίνπ (Β. νθίαο 114)
ν Ζιεθηξηθόο Τπνζηαζκόο Κέζεο θαη Υακειήο Σάζεο ηνπ Παξαξηή ματος του Νοσοκομείου (Β.
νθίαο 108),





Σα ηκήκαηα ησλ αλσηέξσ Τπνζηαζκώλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ είλαη ηα
εμήο :
Ξίλαθαο 1:ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΞΟΝΠ ΔΞΗΘΔΥΟΖΠΖ-ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΞΡΗΘΖ ΠΛΡΖΟΖΠΖ
Α/Α
1

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ
Θπςέιεο
Κ.Σ.
κεηά
ησλ
Γηαθνπηώλ
Φνξηίνπ,
Αζθαιεηναπνδεπθηώλ, Γηαθνπηώλ Γείσζεο, Επγώλ θαη ινηπνύ
εμνπιηζκνύ
Κεηαζρεκαηηζηέο Ηζρύνο 20 KV/400 V 1000 KVA έθαζηνο
κεηά ηνπ εμνπιηζκνύ απηώλ ¨

2

Κεηαζρεκαηηζηέο Ηζρύνο 20 KV/400 V 400 KVA έθαζηνο κεηά
ηνπ εμνπιηζκνύ απηώλ

Α/Α

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ
Πεδία κεηξήζεσο, ειέγρνπ θαη πξνζηαζίαο κεηά ησλ
νξγάλσλ
κέηξεζεο
θαη
ζεηξήλσλ
ησλ
αλσηέξσ
κεηαζρεκαηηζηώλ ηζρύνο

3

4

5

6

Ζιεθηξνπαξαγσγά Εεύγε

Πίλαθέο Απηνκαηηζκνύ Ζιεθηξνπαξαγσγώλ
Απηόκαηεο Κεηαγσγήο ΓΔΖ-ΖΕ

ΡΔΚ
6

Τ/ ΘΔΛΣΡΗΘΟ : 2

2

Τ/ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ : 2

ΡΔΚ
3

ΘΔΠΖ
Τ/ ΘΔΛΣΡΗΘΟ : 2
Τ/ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ : 1
Τ/ ΘΔΛΣΡΗΘΟ : 2
1 Υ 500 KVΑ
1 Υ 400 KVA
Τ/ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ : 2
1Υ 300 KVΑ 1X120KVA
Τ/ ΘΔΛΣΡΗΘΟ : 1

θαη

Γεληθνί απηόκαηνη δηαθόπηεο Γ.Π.Υ.Σ. ησλ Κ/ (κε θηλεηήξα
ηαλύζεσο ειαηεξίνπ θαη πελία έιιεηςεο ηάζεο).

Τ/ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ : 3

2

4

Εεπγώλ

ΘΔΠΖ
Τ/ ΘΔΛΣΡΗΘΟΤ : 3

2

Τ/ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ : 1
Τ/ ΘΔΛΣΡΗΘΟ : 2
1 Υ 2500 Α
2 Υ 1600 A

5

Τ/ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ : 1
2 Υ 630 Α
Τ/ ΘΔΛΣΡΗΘΟ

7

Γηαθόπηεο Γ.Π.Υ.Σ. (ζην ζύλνιν ηνπο) από 40A – 1250A
όισλ ησλ Τ/ Υακειήο Σάζεο ηνπ Λνζνθνκείνπ

Όινη

Τ/ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ
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Α/Α
8

9

10

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ

ΡΔΚ

Πεδία Αληηζηάζκηζεο ζπλθ ησλ Γ.Π.Υ.Σ.
Παξνρηθά θαιώδηα Κέζεο Σάζεο ησλ
εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΖ έσο ηνπο Κ/.

2
Τ/

από

ηηο

Παξνρηθά θαιώδηα Υακειήο Σάζεο ησλ Τ/ από ηνπο Κ/
έσο ηα Γ.Π.Υ.Σ. ησλ Τ/.

ΘΔΠΖ
Τ/ ΘΔΛΣΡΗΘΟ : 1
Τ/ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ : 1
Τ/ ΘΔΛΣΡΗΘΟ

Όια

Τ/ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ
Τ/ ΘΔΛΣΡΗΘΟ

Όια

Τ/ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ

3. ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ
Ιόγσ ηεο θξηζηκόηεηαο ησλ Ζιεθηξηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ (Κέζε Σάζε, Κ/, παξάιιειε
ιεηηνπξγία Κ/, Υακειή ηάζε, Γεληθά Πεδία Υακειήο Σάζεο, ΖΕ, απηόκαηε κεηαγσγή ΓΔΖ-Ζ/Ε) θαη ηεο
απαίηεζεο γηα ζπλερή θαη αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία απηώλ, νη ζπκκεηέρνληεο ππνρξενύληαη λα δηαζέηνπλ ηα
παξαθάησ, ηα νπνία ζα απνδεηθλύνληαη κε επίζεκα θαη λόκηκα έγγξαθα (επί πνηλή απνθιεηζκνύ):


Λα έρνπλ πεληαεηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζε Τπνζηαζκνύο θαη Γίθηπα Κέζεο Σάζεο (Θπςέιεο Κ.Σ.,
Θαιώδηα Κ.Σ., Κεηαζρεκαηηζηέο Ηζρύνο θηι.), Γίθηπα θαη Γεληθνύο Πίλαθεο Υακειήο Σάζεο θαη Ζ/Ε
ηα νπνία λα ιεηηνπξγνύλ σο εθεδξηθά κε ηα αληίζηνηρα ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη κεηαγσγήο.



Λα δηαζέηνπλ πξνεγνύκελε εκπεηξία, γηα ηελ επίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηε ζπληήξεζε
παξόκνησλ εγθαηαζηάζεσλ ζε κέγεζνο θαη πνιππινθόηεηα, ηδηαίηεξα ζε ζπζηήκαηα απηόκαηεο
κεηαγσγήο θαη ειέγρνπ ησλ θνξηίσλ αλάγθεο από ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ ζε Ζ/Ε.



Nα πξνζθνκίζνπλ βεβαηώζεηο θαιήο εθηέιεζεο εξγαζηώλ ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη ζπληήξεζεο ζε
Τπνζηαζκνύο Κέζεο Σάζεο ηζρύνο ηνπιάρηζηνλ 2000KVA, πνπ λα πεξηέρνπλ Κ/ ηζρύνο, Ζ/Ε ζε
εθεδξηθή ιεηηνπξγία θαη εγθαηαζηάζεηο Υακειήο Σάζεο (Γ.Π.Υ.Σ.) από Γεκόζηα ή Ηδησηηθά
Λνζειεπηηθά Ηδξύκαηα.



Λα δηαζέηνπλ Ζιεθηξνιόγν ή Κεραλνιόγν Κεραληθό Π.Δ, κε ηνπιάρηζηνλ πεληαεηή εκπεηξία ζην ελ
ιόγσ αληηθείκελν, ε ζρέζε ηνπ νπνίνπ κε ην ζπκκεηέρνληα ζα απνδεηθλύεηαη πξνζθνκίδνληαο
ζρεηηθέο επίζεκεο βεβαηώζεηο εθόζνλ δελ είλαη ν ίδηνο ν ζπκκεηέρσλ.



Λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεκέλν εμνπιηζκό (εξγαιεία, όξγαλα, ζπζθεπέο, κεραλήκαηα θηι.) ζρεηηθά κε
ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ππεύζπλε δήισζε ζηελ
νπνία ζα δειώλεηαη όηη εληόο ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ησλ δύν (2) σξώλ ζα έρνπλ ζηε δηάζεζε
ηνπ Λνζνθνκείνπ ηνλ απαηηνύκελν εμνπιηζκό (εξγαιεία, όξγαλα, ζπζθεπέο, κεραλήκαηα θηι.) γηα
ηε δηάγλσζε θαη επηζθεπή βιάβεο πνπ εκπίπηεη ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπο. Σα ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία,
όξγαλα, ζπζθεπέο θαη κεραλήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηηο αλσηέξσ εξγαζίεο ζα δηαζέηνπλ
ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά δηαθξίβσζεο, ηα νπνία ζα ηίζεληαη ππ’ όςηλ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο
όπνηε απηά δεηεζνύλ.



Λα δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε ζύκθσλα κε ην πξόηππν ISO 9001/2008 πνπ λα αθνξά κειέηε,
εγθαηάζηαζε, ζπληήξεζε, ηερληθή ππνζηήξημε εμνπιηζκνύ Κέζεο θαη Υακειήο Σάζεο
(Τπνζηαζκνύο, Ζιεθηξηθνύο Πίλαθεο, Θαιώδηα, Ζ/Ε, UPS θηι) θαη ην πηζηνπνηεηηθό λα είλαη ζε ηζρύ
θαηά ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ.



Λα ππνβάινπλ θαηάζηαζε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ, ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή θαη ηηο
αληίζηνηρεο άδεηεο αζθήζεσο επαγγέικαηνο.

4. ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ – ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ
1)

Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ, ζα είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο, εγθεθξηκέλα από ηνπο
αξκόδηνπο θνξείο (Τπνπξγείν Δκπνξίνπ θιπ) θαη ζύκθσλα κε ηηο Γηεζλείο θαη Διιεληθέο
ηππνπνηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο (DIN, VDE, IEC, ISO, CE, ΔΙΟΣ, HD 384, ΓΔΖ θιπ) θαη ζα έρνπλ ηελ
έγθξηζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Λνζνθνκείνπ.

2)

Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνύλ, ζύκθσλα κε ηνπο Γηεζλείο θαη Διιεληθνύο Θαλνληζκνύο
Ζιεθηξηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ Ηζρπξώλ Ρεπκάησλ (DIN, VDE, IEC, ISO, CE, ΔΙΟΣ, HD 384, ΓΔΖ, ΣΔΔ,
θιπ) θαη ππό ηελ επίβιεςε θαη θαζνδήγεζε Κεραληθνύ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Λνζνθνκείνπ.

3)

Οη εξγαζίεο, ζα εθηειεζηνύλ από εμεηδηθεπκέλν θαη έκπεηξν πξνζσπηθό ηνπ Αλαδόρνπ, ην νπνίν, ζα
θαηέρεη απαξαηηήησο, ηελ αληίζηνηρε επαγγεικαηηθή άδεηα πνπ πξνβιέπεηαη από ηελ ηζρύνπζα
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λνκνζεζία θαη ηνπο θαλνληζκνύο ηεο ΓΔΖ. Σν Λνζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα ειέγρνπ ησλ αδεηώλ θαη
ηεο αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Αλαδόρνπ.
4)

Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνύλ θαηά ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα κε δηαηαξαρζεί ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ
Λνζνθνκείνπ. Γηα ην ιόγν απηό, όπνπ θξηζεί ζθόπηκν από ηελ Σερληθή Τπεξεζία νη εξγαζίεο ζα
εθηειεζηνύλ θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο ώξεο ή θαηά ηελ δηάξθεηα αββαηνθύξηαθσλ ή Αξγηώλ.

5)

Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, λα επηζθεθζεί ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνπο ρώξνπο
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ, παξνπζία ηερληθνύ ηνπ Λνζνθνκείνπ πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηίζεη
πξνζσπηθή άπνςε γηα ηε θύζε ησλ εξγαζηώλ θαη ησλ ζπλζεθώλ ησλ ρώξσλ εξγαζίαο θαη λα ιάβεη
ζρεηηθή βεβαίσζε από ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Λνζνθνκείνπ πνπ ζα πηζηνπνηεί ηελ επίζθεςε. Ζ
βεβαίσζε απηή ζα ζπκπεξηιεθζεί ππνρξεσηηθά ζηε πξνζθνξά ηνπ Αλαδόρνπ.

6)

Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα παξέρεη γξαπηή εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ πξνζθεξόκελσλ
εξγαζηώλ ζηηο αλσηέξσ εγθαηαζηάζεηο ηνπ Λνζνθνκείνπ, δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ελόο (1) έηνπο.

7)

Οπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ή κεηαηξνπή απαηηεζεί λα γίλεη θαηά ηελ θάζε εθηέιεζεο εξγαζηώλ
ζπληήξεζεο, είηε ζηα πιηθά είηε ζηηο εξγαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ, ζα γίλεη κόλν θαηόπηλ
έγγξαθεο ζπλελλόεζεο θαη έγθξηζεο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Λνζνθνκείνπ.

8)

Όια ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθώλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ, ζα είλαη
ηα ειάρηζηα απνδεθηά. Πξνζθεξόκελα πιηθά θαη εμνπιηζκόο, κε ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηζνδύλακα
ή αλώηεξα από ηα πεξηγξαθόκελα, είλαη απνδεθηά θαη ζα αμηνινγεζνύλ.

9)

Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ιάβεη όια ηα πξνβιεπόκελα κέηξα από ηε ζρεηηθή θαη ηζρύνπζα
λνκνζεζία, γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή ησλ εξγαδνκέλσλ.

10) Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε απνθαηάζηαζεο, όπνησλ δεκηώλ πξνθιεζνύλ, από
ππαηηηόηεηά ηνπ, ζηηο ΖΚ εγθαηαζηάζεηο, ζηα δνκηθά ζηνηρεία θαη γεληθόηεξα ζηνλ
ειεθηξνκεραλνινγηθό εμνπιηζκό ηνπ Λνζνθνκείνπ, ζηνλ ρώξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ, κε δηθά
ηνπ κέζα θαη πξνζσπηθό θαη κε δηθή ηνπ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε.
11) Ο Αλάδνρνο κεηά από ζπλελλόεζε κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Λνζνθνκείνπ ζα θαηαζέηεη αθξηβέο
ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ησλ εξγαζηώλ ζηελ Σερληθή Τπεξεζία, ην νπνίν ζα πξέπεη λα ηεξεζεί
απζηεξά.
12) Όπνηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηα πιηθά, ηνλ εμνπιηζκό θαη κε ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνύλ, δελ
θαιύπηνληαη από ηελ παξνύζα Σερληθή Πεξηγξαθή, θαιύπηνληαη από ηελ ηζρύνπζα ζρεηηθή ειιεληθή
θαη επξσπατθή λνκνζεζία θαη από ηηο ειιεληθέο, επξσπατθέο θαη δηεζλείο πξνδηαγξαθέο θαη
ηππνπνηήζεηο.
13) Γηα δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνύλ βάζεη ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο, ν
Αλάδνρνο νθείιεη λα δεηήζεη πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεηο θαη πιεξνθνξίεο από ηελ Σερληθή Τπεξεζία
ηνπ Λνζνθνκείνπ, πξηλ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ππνρξενύηαη λα
απνδερηεί ηηο δηεπθξηλήζεηο / πιεξνθνξίεο πνπ ζα δνζνύλ, εθ ησλ πζηέξσλ, από ηελ Σερληθή
Τπεξεζία ηνπ Λνζνθνκείνπ.
14) ε πεξηπηώζεηο δηαθσλίαο, κεηαμύ ηνπ Αλαδόρνπ θαη ηνπ Λνζνθνκείνπ, ζρεηηθά κε ηελ πνηόηεηα
ησλ πιηθώλ θαη ησλ εξγαζηώλ, ππεξηζρύεη ε άπνςε ηνπ Λνζνθνκείνπ.
15) Κε ηελ αλάζεζε ησλ εξγαζηώλ, λνείηαη όηη, ν Αλάδνρνο, έιαβε γλώζε ησλ ρώξσλ θαη ησλ
ηδηαίηεξσλ ζπλζεθώλ, θαζώο θαη ησλ όξσλ θαη απαηηήζεσλ ηεο παξνύζαο Σερληθήο Πεξηγξαθήο, ηα
νπνία απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα.
16) ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο, ζηνπο αλσηέξσ ρώξνπο θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο από ππαηηηόηεηα ηεο
ζπληήξεζεο ηνπ Αλαδόρνπ, ην Λνζνθνκείν δε θέξεη θακηά επζύλε από νπνηαδήπνηε αηηία θη αλ
πξνθιεζεί απηό, ην δε ζύλνιν ησλ επηβαξύλζεσλ ηνπ θόζηνπο ηνπ αηπρήκαηνο βαξύλεη ηνλ
Αλάδνρν.
5. ΔΗΓΗΘΔΠ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ
Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη:
1)

Λα εμαζθαιίδεη ηελ αζθαιή, αδηάιεηπηε θαη απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ
Λνζνθνκείνπ όπσο αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ.

2)

Τπνρξενύηαη εθηόο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ επηζθέςεσλ, θαηόπηλ ηειεθσληθήο θιήζεο ηνπ
Λνζνθνκείνπ λα απνζηείιεη εμεηδηθεπκέλνπο Σερληθνύο εληόο δύν (2) σξώλ θαζ’ όιν ην 24σξν, γηα
ηελ απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο πνπ ζα πξνθύςεη ζηα πεξηγξαθόκελα ηνπ Πίλαθα 1,
ρσξίο επηπιένλ επηβάξπλζε ηνπ Λνζνθνκείνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ εκεξνινγηαθώλ
εκεξώλ ηνπ έηνπο.
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3)

Λα αλαθνηλώλεη ακέζσο ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Λνζνθνκείνπ θάζε βιάβε ή δεκία θαη λα
απνθαζηζηά ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ αλσηέξσ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ. Ζ ζρεηηθή δαπάλε
γηα ηελ αληηκεηώπηζε δεκηώλ, βιαβώλ θαη αληαιιαθηηθώλ ζα βαξύλεη ην Λνζνθνκείν .

4)

Λα ιακβάλεη όια ηα αλαγθαία κέηξα θαη λα εθηειεί όιεο ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο, ώζηε ε ιεηηνπξγία, ε
θαηάζηαζε θαη ε αζθάιεηα ησλ αλσηέξσ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ λα πιεξνί ηνπο θαλόλεο
ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, ηνπο ηζρύνληεο Διιεληθνύο θαη Δπξσπατθνύο θαλνληζκνύο, δηαηάμεηο
θαη λόκνπο.

5)

Λα ζπληάζζεη θαη ζα ππνβάιιεη ζηελ Σερληθή Τπεξεζία, ηνπ Λνζνθνκείνπ θάζε θνξά πνπ είλαη
αλαγθαίν, πξόγξακκα αλαγθαίσλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο ή επηζθεπώλ γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη
ιεηηνπξγία ησλ αλσηέξσ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ, κε πίλαθα θαη αλαιπηηθή πξνκέηξεζε
ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθώλ θαη εξγαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο.

6)

Λα ηεξεί θαη λα ελεκεξώλεη αλειιηπώο ηα βηβιία παξαθνινύζεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο θαη
επηζθεπώλ όινπ ηνπ εμνπιηζκνύ ησλ αλσηέξσ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ.

7)

Λα πξνγξακκαηίδεη ηελ πξνκήζεηα πάζεο θύζεσο αλαγθαίσλ πιηθώλ θαη κηθξνύιηθσλ γηα ηε
ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ αλσηέξσ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη λα ελεκεξώλεη
έγθαηξα ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Λνζνθνκείνπ γηα ηελ πξνκήζεηά ηνπο. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο
σο πξνο ην θόζηνο απηώλ ην Λνζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα δηαπξαγκάηεπζεο ηεο ηηκήο ή πξνκήζεηαο
ηνπο από άιιν πξνκεζεπηή. Αθόκε ην Λνζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα αλάζεζεο ησλ εξγαζηώλ απηώλ
ζε άιιν κεηνδόηε όηαλ απηό θξηζεί ζπκθέξνλ γηα ην Λνζνθνκείν.

6. ΗΠΣΠ ΠΚΒΑΠΖΠ
Ζ ζύκβαζε ζα έρεη ηζρύ γηα έλα (1) έηνο.
7. ΞΝΗΛΗΘΔΠ ΟΖΡΟΔΠ


Ζ παξάβαζε από ην νπνηνπδήπνηε όξνπ ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, παξέρεη ζην Λνζνθνκείν ην
δηθαίσκα λα θεξύμεη έθπησην ην πληεξεηή.



Σν Λνζνθνκείν, ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, κε ππαηηηόηεηα ηνπ Αλαδόρνπ,
ζα επηβάιεη ζηνλ Αλάδνρν, πνηληθή ξήηξα ύςνπο 100€ γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο γηα ηηο πξώηεο
δέθα εκέξεο. ε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο ηνπ Αλαδόρνπ πέξαλ ησλ δέθα εκεξώλ, ηόηε
απηνκάησο θεξύζζεηαη έθπησηνο.



ε πεξίπησζε κε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ πξνβιεπόκελνπ πξνζσπηθνύ από ηνλ Αλάδνρν επηβάιιεηαη ε
δηαδηθαζία ηεο έθπησζήο ηνπ.



ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο απνζηνιήο ηερληθνύ γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιάβεο πέξαλ ησλ δύν
σξώλ επηβάιιεηαη πξόζηηκν 80€ αλά ώξα γηα ηηο πξώηεο πέληε ώξεο (πέξα ησλ δύν πξώησλ σξώλ).
ε κε αληαπόθξηζε πέξαλ ησλ πέληε σξώλ κπνξεί λα επηβιεζεί ε δηαδηθαζία έθπησζεο ηνπ
Αλαδόρνπ θαη ε επηβάξπλζή ηνπ κε ηα έμνδα απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο από άιιν ζπλεξγείν.

8. ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ
Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνύ ησλ Τπνζηαζκώλ ηνπ Λνζνθνκείνπ ζα πεξηιακβάλνπλ :



Κία (1) επηζεώξεζε θαη έιεγρν αλά κήλα γηα ηε δηαπίζησζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ
εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνλ εληνπηζκό ηπρόλ βιαβώλ.



Κία (1) πξνιεπηηθή ζπληήξεζε αλά έηνο γηα ηελ εθηέιεζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ εξγαζηώλ πνπ
πξνβιέπνληαη από ηνπο θαλνληζκνύο θαη ηε λνκνζεζία.

9. ΚΖΛΗΑΗΔΠ ΔΞΗΘΔΥΟΖΠΔΗΠ - ΔΙΔΓΣΝΗ
Κε ηνλ όξν Κεληαία Δπηζεώξεζε θαη Έιεγρνο λννύληαη όιεο εθείλεο νη ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη από
ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, ηνπο θαλόλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, ηνπο θαηαζθεπαζηηθνύο νίθνπο ησλ
εμνπιηζκώλ – εγθαηαζηάζεσλ θηι ώζηε λα ειέγρεηαη θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο θαη απξόζθνπηε
ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη λα πξνιακβάλνληαη πηζαλέο βιάβεο.
9. 1 ΚΖΛΗΑΗΑ ΔΞΗΘΔΥΟΖΠΖ-ΔΙΔΓΣΝΠ ΚΔΡΑΠΣΖΚΑΡΗΠΡΖ ΔΙΑΗΝ
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Γεληθόο έιεγρνο θαη επηζεώξεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο Κ/.



Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο αλεκηζηήξσλ εμαεξηζκνύ θαη θιηκαηηζκνύ ρώξνπ Κ/.



Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο Κ/ θαη ρώξνπ Κ/.



Οπηηθόο έιεγρνο θειύθνπο, θνριηώλ, κνλσηήξσλ, αθξνθηβσηίσλ, θαισδίσλ Κ/.



Οπηηθόο έιεγρνο δνρείνπ δηαζηνιήο, αλαπλεπζηηθήο ζπζθεπήο, ζηάζκεο ειαίνπ θαη ηπρόλ δηαξξνώλ.

Γεληθόηεξα, ζα πξαγκαηνπνηείηαη επηζεώξεζε γηα ηνλ εληνπηζκό νπνηαδήπνηε άιιεο βιάβεο ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ησλ Κ/ πνπ ζα κπνξνύζε λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηελ ιεηηνπξγία ησλ Κ/ θαη
άκεζε εθηέιεζε όισλ ησλ αλαγθαίσλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο ηπρόλ βιάβεο πνπ ζα
δηαπηζησζεί γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Κ/ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηώλ.
9.2 ΚΖΛΗΑΗΑ ΔΞΗΘΔΥΟΖΠΖ-ΔΙΔΓΣΝΠ ΚΔΡΑΠΣΖΚΑΡΗΠΡΖ ΜΖΟΝ ΡΞΝ


Γεληθόο έιεγρνο θαη επηζεώξεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο Κ/.



Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο αλεκηζηήξσλ εμαεξηζκνύ θαη θιηκαηηζκνύ ρώξνπ Κ/.



Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο Κ/ θαη ρώξνπ Κ/.



Οπηηθόο έιεγρνο θειύθνπο, θνριηώλ, κνλσηήξσλ, αθξνθηβσηίσλ, θαισδίσλ Κ/.

Γεληθόηεξα, ζα πξαγκαηνπνηείηαη επηζεώξεζε γηα ηνλ εληνπηζκό νπνηαδήπνηε άιιεο βιάβεο ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ησλ Κ/ πνπ ζα κπνξνύζε λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηελ ιεηηνπξγία ησλ Κ/ θαη
άκεζε εθηέιεζε όισλ ησλ αλαγθαίσλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο ηπρόλ βιάβεο πνπ ζα
δηαπηζησζεί γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Κ/ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηώλ.
9.3 ΚΖΛΗΑΗΑ ΔΞΗΘΔΥΟΖΠΖ-ΔΙΔΓΣΝΠ ΘΤΔΙΥΛ Κ.Ρ.


Γεληθόο έιεγρνο θαη επηζεώξεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θπςειώλ Κ.Σ.



Οπηηθή επηζεώξεζε ησλ δηαθνπηώλ θνξηίνπ θαη αζθαιεηναπνδεπθηώλ Κ.Σ.



Οπηηθή επηζεώξεζε αζθαιεηώλ Κ.Σ.



Οπηηθή επηζεώξεζε δηαηάμεσλ πξνζηαζίαο, ελδείμεσλ θαη νξγάλσλ κέηξεζεο.



Οπηηθόο έιεγρνο γηα ηπρόλ ελδείμεηο ππεξπεδήζεσλ, αζηνρίαο πιηθνύ θηι.

Γεληθόηεξα, ζα πξαγκαηνπνηείηαη επηζεώξεζε γηα ηνλ εληνπηζκό νπνηαδήπνηε άιιεο βιάβεο ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ησλ Θπςειώλ Κ/Σ πνπ ζα κπνξνύζε λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηελ ιεηηνπξγία ησλ
Θπςειώλ Κ/Σ θαη άκεζε εθηέιεζε όισλ ησλ αλαγθαίσλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο ηπρόλ βιάβεο
πνπ ζα δηαπηζησζεί γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Θπςειώλ Κ/Σ θαη ησλ
εγθαηαζηάζεσλ απηώλ.
9.4 ΚΖΛΗΑΗΑ ΔΞΗΘΔΥΟΖΠΖ-ΔΙΔΓΣΝΠ ΓΔΛΗΘΥΛ ΞΗΛΑΘΥΛ ΣΑΚΖΙΖΠ ΡΑΠΔΥΠ (Γ.Ξ.Σ.Ρ)


Γεληθόο νπηηθόο έιεγρνο θαζαξηόηεηαο ρώξσλ Γ.Π.Υ.Σ.



Γεληθόο νπηηθόο έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο Γ.Π.Υ.Σ.



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



Έιεγρνο ύπαξμεο πξνεηδνπνηεηηθώλ ελδείμεσλ θηλδύλνπ.



Οπηηθόο έιεγρνο δπγώλ, κνλσηήξσλ, απηνκάησλ δηαθνπηώλ (Α/Γ), αζθαιεηναπνδεπθηώλ, αζθαιεηώλ
θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ Γ.Π.Υ.Σ.

Γεληθόηεξα, ζα πξαγκαηνπνηείηαη επηζεώξεζε γηα ηνλ εληνπηζκό νπνηαδήπνηε άιιεο βιάβεο ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ησλ Γ.Π.Υ.Σ. πνπ ζα κπνξνύζε λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηελ ιεηηνπξγία ησλ
Γ.Π.Υ.Σ. θαη άκεζε εθηέιεζε όισλ ησλ αλαγθαίσλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο ηπρόλ βιάβεο πνπ
ζα δηαπηζησζεί γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Γ.Π.Υ.Σ. θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ
απηώλ.
9.5 ΚΖΛΗΑΗΑ ΔΞΗΘΔΥΟΖΠΖ-ΔΙΔΓΣΝΠ ΞΔΓΗΝ ΑΛΡΗΠΡΑΘΚΗΠΖΠ ζπλθ


Γεληθόο νπηηθόο έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο Πεδίνπ Αληηζηάζκηζεο ζπλθ.



Έιεγρνο νξγάλνπ αληηζηάζκηζεο, ππθλσηώλ, ειεθηξνλόκσλ, δηαθνπηώλ θαη αζθαιεηώλ.
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Έιεγρνο θαισδίσλ θαη αθξνδεθηώλ.



Έιεγρνο ύπαξμεο πξνεηδνπνηεηηθώλ ελδείμεσλ θηλδύλνπ.

Γεληθόηεξα, ζα πξαγκαηνπνηείηαη επηζεώξεζε γηα ηνλ εληνπηζκό νπνηαδήπνηε άιιεο βιάβεο ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ Πεδίνπ Αληηζηάζκηζεο ζπλθ πνπ ζα κπνξνύζε λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηελ
ιεηηνπξγία ηνπ Πεδίνπ Αληηζηάζκηζεο ζπλθ θαη άκεζε εθηέιεζε όισλ ησλ αλαγθαίσλ εξγαζηώλ
ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο ηπρόλ βιάβεο πνπ ζα δηαπηζησζεί γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θαλνληθήο
ιεηηνπξγίαο ηνπ Πεδίνπ Αληηζηάζκηζεο ζπλθ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ.
9.6 ΚΖΛΗΑΗΑ ΔΞΗΘΔΥΟΖΠΖ-ΔΙΔΓΣΝΠ ΖΙΔΘΡΟΝΞΑΟΑΓΥΓΝ ΕΔΓΝΠ (Ζ/Ε)


Γεληθόο έιεγρνο θαη επηζεώξεζε εηνηκόηεηαο θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο ΖΕ.



Έιεγρνο θνιάξσλ, θίιηξσλ, ηκάλησλ Ζ/Ε.



Έιεγρνο νξγάλσλ θαη αηζζεηεξίσλ Ζ/Ε.



Έιεγρνο γηα ηπρόλ δηαξξνέο ιαδηνύ, ςπθηηθνύ πγξνύ θαη θαπζίκνπ Ζ/Ε.



Έιεγρνο ζηάζκεο ιαδηνύ, ςπθηηθνύ πγξνύ θαη θαπζίκνπ Ζ/Ε.



Έιεγρνο, δνθηκή θαη κέηξεζε ηάζεο ζπζζσξεπηώλ Ζ/Ε.



Έιεγρνο αεξαγσγώλ θαη εμάηκηζεο Ζ/Ε.



Έιεγρνο ηάζεο θαη ζπρλόηεηαο Ζ/Ε.



Έιεγρνο αληηθξαδαζκηθώλ βάζεσλ θαη ερνκνλσηηθνύ θαιύκκαηνο Ζ/Ε.



Γεληθόο έιεγρνο θαη επηζεώξεζε εηνηκόηεηαο θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο πίλαθα απηνκαηηζκνύ ΖΕ θαη
κεηαγσγηθνύ πεδίνπ ΓΔΖ- ΖΕ.



Έιεγρνο ιεηηνπξγηθόηεηαο ζπζθεπώλ, νξγάλσλ θαη ελδεηθηηθώλ ιπρληώλ ηνπ αλσηέξσ πίλαθα.



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

Γεληθόηεξα, ζα πξαγκαηνπνηείηαη επηζεώξεζε γηα ηνλ εληνπηζκό νπνηαδήπνηε άιιεο βιάβεο ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ησλ Ζ/Ε πνπ ζα κπνξνύζε λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηελ ιεηηνπξγία ησλ Ζ/Ε θαη
άκεζε εθηέιεζε όισλ ησλ αλαγθαίσλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο ηπρόλ βιάβεο πνπ ζα
δηαπηζησζεί γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ζ/Ε θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηώλ.
9.7 ΙΝΗΞΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΞΟΝΙΖΞΡΗΘΖΠ ΚΖΛΗΑΗΑΠ ΔΞΗΘΔΥΟΖΠΖΠ-ΔΙΔΓΣΝ ΞΝΠΡΑΘΚΥΛ






Έιεγρνο
Έιεγρνο
Έιεγρνο
Έιεγρνο
Έιεγρνο

κέηξσλ πξνζηαζίαο.
πηλαθίδσλ ζήκαλζεο θηλδύλνπ.
πξνζηαηεπηηθώλ κέζσλ ρεηξηζκνύ.
κέζσλ ππξόζβεζεο.
θσηηζκνύ ρώξνπ.

10. ΔΡΖΠΗΑ ΞΟΝΙΖΞΡΗΘΖ ΠΛΡΖΟΖΠΖ
Κε ηνλ όξν Δηήζηα Πξνιεπηηθή πληήξεζε λννύληαη όιεο εθείλεο νη ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ
ηζρύνπζα λνκνζεζία, ηνπο θαλόλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, ηνπο θαηαζθεπαζηηθνύο νίθνπο ησλ
εμνπιηζκώλ – εγθαηαζηάζεσλ θηι ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο θαη απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ
εγθαηαζηάζεσλ θαη λα πξνιακβάλνληαη πηζαλέο βιάβεο.

10.1 ΞΟΝΙΖΞΡΗΘΖ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΚΔΡΑΠΣΖΚΑΡΗΠΡΖ ΔΙΑΗΝ



Γεληθόο θαζαξηζκόο ρώξνπ Κ/ κε βνύξηζεο θαη ειεθηξηθή ζθνύπα από πάλσ πξνο ηα θάησ.



Έιεγρνο επαξθνύο θσηηζκνύ ρώξνπ Κ/.



Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο αλεκηζηήξσλ εμαεξηζκνύ ρώξνπ θαη θιηκαηηζκνύ Κ/.



Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο ρώξνπ Κ/.



Θαζαξηζκόο Κ/ κε ειεθηξηθή ζθνύπα, παληά θαη ζπξέη θαζαξηζκνύ.



Έιεγρνο θαηάζηαζεο θειύθνπο Κ/.
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Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο Κ/.



Έιεγρνο δηαξξνώλ Κ/.



Έιεγρνο δνρείνπ δηαζηνιήο θαη βάλαο εθθέλσζεο Κ/.



Έιεγρνο θαη ζύζθημε θνριηώλ Κ/.



Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε κνλσηήξσλ Κ/.



Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε αθξνθηβσηίσλ θαισδίσλ Κ/.



Έιεγρνο θαη κέηξεζε ηεο πεξηκεηξηθήο γείσζεο ρώξνπ Κ/, ηεο γείσζεο ηνπ θόκβνπ ηνπ Κ/, ηεο
γείσζεο ηνπ θειύθνπο Κ/ θαη ινηπώλ κεηαιιηθώλ κεξώλ.



Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ηεο αλαπλεπζηηθήο ζπζθεπήο Κ/ θαη αληηθαηάζηαζε ησλ πγξνζθνπηθώλ
θξπζηάιισλ (Silica Gel)



Έιεγρνο ηεο ζηάζκεο ειαίνπ Κ/ θαη ζπκπιήξσζε όπνπ απαηηείηαη



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



Κέηξεζε αληίζηαζεο κόλσζεο Κ/ (IR - DAR - PI)



Κέηξεζε σκηθήο αληίζηαζεο ησλ ηπιηγκάησλ ηνπ Κ/.



Έιεγρνο θαη θαζαξηζκόο θαισδίσλ Κ/ (Κ.Σ. θαη Υ.Σ.)



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

10.2 ΞΟΝΙΖΞΡΗΘΖ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΚΔΡΑΠΣΖΚΑΡΗΠΡΖ ΜΖΟΝ ΡΞΝ


Γεληθόο θαζαξηζκόο ρώξνπ Κ/ κε βνύξηζεο θαη ειεθηξηθή ζθνύπα από πάλσ πξνο ηα θάησ.



Έιεγρνο επαξθνύο θσηηζκνύ ρώξνπ Κ/.



Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο αλεκηζηήξσλ εμαεξηζκνύ ρώξνπ Κ/.



Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο ρώξνπ Κ/.



Θαζαξηζκόο Κ/ κε ειεθηξηθή ζθνύπα, παληά θαη ζπξέη θαζαξηζκνύ.



Έιεγρνο θαηάζηαζεο Κ/.



Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο Κ/.



Έιεγρνο θαη ζύζθημε θνριηώλ Κ/.



Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε κνλσηήξσλ Κ/.



Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε αθξνθηβσηίσλ θαισδίσλ Κ/



Έιεγρνο θαη κέηξεζε ηεο πεξηκεηξηθήο γείσζεο ρώξνπ Κ/, ηεο γείσζεο ηνπ θόκβνπ ηνπ Κ/, ηεο
γείσζεο ηνπ θειύθνπο Κ/ θαη ινηπώλ κεηαιιηθώλ κεξώλ.



Κέηξεζε αληίζηαζεο κόλσζεο Κ/ (IR - DAR - PI)



Κέηξεζε σκηθήο αληίζηαζεο ησλ ηπιηγκάησλ ηνπ Κ/.



Έιεγρνο θαη θαζαξηζκόο θαισδίσλ Κ/ (Κ.Σ. θαη Υ.Σ.)



Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο όισλ ησλ νξγάλσλ θαη δηαηάμεσλ αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ησλ Κ/

10.3 ΞΟΝΙΖΞΡΗΘΖ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΘΤΔΙΥΛ Κ.Ρ.


Γεληθόο θαζαξηζκόο ρώξνπ θπςειώλ Κ.Σ. κε βνύξηζεο θαη ειεθηξηθή ζθνύπα από πάλσ πξνο ηα
θάησ.



Θαζαξηζκόο ηνπ εμνπιηζκνύ θπςειώλ Κ.Σ. κε ειεθηξηθή ζθνύπα, παληά θαη ζπξέπ θαζαξηζκνύ.



Έιεγρνο έδξαζεο θαη εμσηεξηθόο νπηηθόο θπςειώλ Κ.Σ.



Έιεγρνο, θαζαξηζκόο θαη ζπληήξεζε αθξνθηβσηίσλ, κνλσηήξσλ θαη δπγώλ.



Έιεγρνο ησλ ζπλδέζεσλ θαη ζύζθημε εθόζνλ απαηηείηαη.
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Οπηηθόο έιεγρνο γηα ηπρόλ ελδείμεηο ππεξπεδήζεσλ, αζηνρίαο πιηθνύ θηι.



Οπηηθή επηζεώξεζε, θαζαξηζκόο, ιίπαλζε κεραληθώλ κεξώλ, ηαλύζεηο ειαηεξίσλ ησλ δηαθνπηώλ
θνξηίνπ, αζθαιεηναπνδεπθηώλ θαη δηαθνπηώλ γείσζεο Κ.Σ.



Έιεγρνο ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθνπηώλ θνξηίνπ, αζθαιεηναπνδεπθηώλ θαη δηαθνπηώλ
γείσζεο Κ.Σ. (Open – Close) θαη ησλ κεραληζκώλ όπιηζεο θαη δηαθνπήο απηώλ.



Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ησλ επαθώλ ησλ δηαθνπηώλ θνξηίνπ θαη αζθαιεηναπνδεπθηώλ Κ.Σ.



Οπηηθή επηζεώξεζε, θαζαξηζκόο, έιεγρνο θαη ζπληήξεζε αζθαιεηώλ Κ.Σ. θαη επαθώλ απηώλ.



Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ησλ
αζθαιεηναπνδεπθηώλ Κ.Σ.



Έιεγρνο ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ βνεζεηηθώλ θπθισκάησλ δηαθνπηώλ θνξηίνπ
αζθαιεηναπνδεπθηώλ Κ.Σ.



Έιεγρνο ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαηάμεσλ αζθαιείαο.



Έιεγρνο κνλώζεσλ θπςειώλ Κ.Σ.



Έιεγρνο ηεο πεξηκεηξηθήο γείσζεο ζην ρώξν ησλ Θπςειώλ Κ.Σ. θαη ηεο γείσζεο ησλ Θπςειώλ Κ.Σ.

κεραληθώλ

καλδαιώζεσλ

πνξηώλ

δηαθνπηώλ

θνξηίνπ

θαη
θαη

10.4 ΞΟΝΙΖΞΡΗΘΖ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΓΔΛΗΘΥΛ ΞΗΛΑΘΥΛ ΣΑΚΖΙΖΠ ΡΑΠΔΥΠ (Γ.Ξ.Σ.Ρ)


Θαζαξηζκόο ρώξσλ Γ.Π.Υ.Σ. κε βνύξηζεο θαη ειεθηξηθή ζθνύπα από πάλσ πξνο ηα θάησ.



Θαζαξηζκόο εμνπιηζκνύ Γ.Π.Υ.Σ. κε ειεθηξηθή ζθνύπα, παληά θαη ζπξέπ θαζαξηζκνύ.



Έιεγρνο επάξθεηαο αεξηζκνύ/ςύμεο ρώξσλ Γ.Π.Υ.Σ.



Έιεγρνο ζσζηήο ζήκαλζεο Γ.Π.Υ.Σ. θαη γξακκώλ απηώλ.



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



Έιεγρνο ησλ ζπλδέζεσλ θαη ζύζθημε ησλ αθξνδεθηώλ θαη επαθώλ εθόζνλ απαηηείηαη.



Έιεγρνο
δπγώλ,
κνλσηήξσλ,
αθξνδεθηώλ,
αζθαιεηνδηαθνπηώλ, αζθαιεηώλ θηι. Γ.Π.Υ.Σ.



Θαζαξηζκόο δπγώλ, κνλσηήξσλ θαη απηόκαησλ δηαθνπηώλ (Α/Γ) κε ειεθηξηθή ζθνύπα θαη πεπηεζκέλν
αέξα.



Οπηηθόο έιεγρνο απηνκάησλ δηαθνπηώλ (Α/Γ) θαη ρεηξηζκόο ΟΛ-OFF.



Έιεγρνο ησλ πελίσλ εξγαζίαο ησλ απηόκαησλ δηαθνπηώλ (Α/Γ) θαη ηεο ιεηηνπξγίαο πηώζεο ιόγσ
ππόηαζεο ησλ απηόκαησλ δηαθνπηώλ (Α/Γ) ησλ Γ.Π.Υ.Σ. όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα.



Έιεγρνο επαθώλ θαη ζαιάκνπ ζβέζεο ηόμνπ απηνκάησλ δηαθνπηώλ (Α/Γ) θαη ιηπάλζεηο κεραληζκώλ
απηνκάησλ δηαθνπηώλ (Α/Γ).



Έιεγρνο αζθαιεηώλ ηήμεο θαη αληηθαηάζηαζε θακέλσλ ή ιάζνπο ηηκήο ακπεξάδ.



Κέηξεζε ηεο ζπλέρεηαο ηεο γείσζεο. ύζθημε εθόζνλ ρξεηάδεηαη.

θαισδίσλ,

απηόκαησλ

δηαθνπηώλ

10.5 ΞΟΝΙΖΞΡΗΘΖ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΞΔΓΗΝ ΑΛΡΗΠΡΑΘΚΗΠΖΠ ζπλθ


Γεληθόο νπηηθόο έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο Πεδίνπ Αληηζηάζκηζεο ζπλθ.



Έιεγρνο θαη ξύζκηζε νξγάλνπ αληηζηάζκηζεο.



Έιεγρνο ππθλσηώλ, ειεθηξνλόκσλ, δηαθνπηώλ θαη αζθαιεηώλ.



Έιεγρνο θαισδίσλ θαη αθξνδεθηώλ.



Έιεγρνο ζπλδέζεσλ θαη ζπζθίμεηο θαισδίσλ.



Κέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ξεύκαηνο ππθλσηώλ θαη ζύγθξηζε κε ηελ νλνκαζηηθή ηηκή.

10.6 ΞΟΝΙΖΞΡΗΘΖ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΖΙΔΘΡΟΝΞΑΟΑΓΥΓΥΛ ΕΔΓΥΛ (Ζ/Ε)
α. Πύζηεκα ιίπαλζεο

 Έιεγρνο ζηάζκεο θαη θαηάζηαζεο ιαδηνύ.

(Α/Γ),
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Έιεγρνο αγσγώλ, θνιάξσλ θαη θαζαξηζκόο αλαζπκηάζεσλ.
Έιεγρνο αθξνδεθηώλ θαη θπθιώκαηνο βαιβίδαο πίεζεο.
Έιεγρνο θαη έλδεημε νξγάλνπ πίεζεο.
Αιιαγή ιαδηνύ θαη αληηθαηάζηαζε θίιηξνπ ιαδηνύ.

β. Πύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ (πεηξειαίνπ)












Έιεγρνο δεμακελήο θαπζίκνπ, ιεηηνπξγίαο θινηέξ θαη έλδεημεο ζηάζκεο θαπζίκνπ.
Έιεγρνο αγσγώλ θαη θνιάξσλ.
Θαζαξηζκόο πξνθίιηξνπ θαπζίκνπ θαη απνζηξάγγηζε λεξνύ.
Έιεγρνο πεηαινύδαο θαη ζπλδέζεσλ ξπζκηζηή ζηξνθώλ (governor).
Έιεγρνο αληιίαο θαπζίκνπ.
Έιεγρνο αληιίαο ςεθαζκνύ.
Έιεγρνο βαιβίδσλ ςεθαζκνύ.
Έιεγρνο αθξνθύζησλ (κπεθ).
Διεγρνο θαη θαζαξηζκόο αεξηζκνύ δεμακελήο θαπζίκνπ.
Αληηθαηάζηαζε θίιηξνπ θαπζίκνπ.

γ. Πύζηεκα ηξνθνδνζίαο αέξα






Έιεγρνο θπθιώκαηνο ηξνθνδνζίαο αέξα.
Έιεγρνο αεξαγσγώλ, θνιάξσλ θαη turbo θηλεηήξα.
Έιεγρνο θαη θαζαξηζκόο ζπξίδσλ αεξηζκνύ γελλήηξηαο.
Αληηθαηάζηαζε θίιηξνπ αέξνο.

δ. Πύζηεκα πδξόςπμεο








Έιεγρνο ζηάζκεο θαη θαηάζηαζεο ςπθηηθνύ πγξνύ.
Έιεγρνο αγσγώλ, θνιάξσλ, θπςειώλ ςπγείνπ.
Έιεγρνο αθξνδεθηώλ θαη θπθιώκαηνο βαιβίδαο ζεξκνθξαζίαο λεξνύ.
Έιεγρνο θαη έλδεημε νξγάλνπ ζεξκνθξαζίαο λεξνύ.
Έιεγρνο ηκάλησλ ζπζηήκαηνο πδξόςπμεο.
Αιιαγή ςπθηηθνύ πγξνύ θαη αληηθαηάζηαζε θίιηξνπ λεξνύ.

ε. Πύζηεκα εθθίλεζεο θαη απηνκαηηζκνύ












Έιεγρνο πγξώλ θαη αθξνδεθηώλ ζπζζσξεπηώλ.
Κέηξεζε ηάζεο ζπζζσξεπηώλ.
Έιεγρνο θνξηηζηή ζπζζσξεπηώλ θαη έλδεημεο DC βνιηνκέηξνπ.
Έιεγρνο θαη κέηξεζε ηάζεο θόξηηζεο ζπζζσξεπηώλ.
Γνθηκή ζπζζσξεπηώλ.
Έιεγρνο θαισδηώζεσλ θαη ζπλδέζεσλ.
Έιεγρνο ηκάληα ελαιιαθηηθήο θόξηηζεο ζπζζσξεπηώλ.
Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο νξγάλσλ θαη ελδεηθηηθώλ ιπρληώλ πίλαθα Ζ/Ε.
Έιεγρνο κίδαο, δπλακό θαη καγλήηε πεηξειαηνθηλεηήξα.
Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο απηνκαηηζκνύ θαη δνθηκή εθθίλεζεο θαη ιεηηνπξγίαο Ζ/Ε.

ζη. Ξεηξειαηνθηλεηήξαο







Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη αεξηζκνύ πεηξειαηνθηλεηήξα.
Θαζαξηζκόο θαη ιίπαλζε πεηξειαηνθηλεηήξα
Έιεγρνο ηκάλησλ πεηξειαηνθηλεηήξα.
Έιεγρνο νξγάλσλ θαη αηζζεηεξίσλ ελδείμεσλ πεηξειαηνθηλεηήξα.
Έιεγρνο θαη ξύζκηζε ζηξνθώλ πεηξειαηνθηλεηήξα.

δ. Γελλήηξηα







Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη αεξηζκνύ γελλήηξηαο.
Θαζαξηζκόο θαη ιίπαλζε γελλήηξηαο
Έιεγρνο νξγάλσλ θαη αηζζεηεξίσλ ελδείμεσλ γελλήηξηαο.
Έιεγρνο θαη ξύζκηζε ηάζεο θαη ζπρλόηεηαο γελλήηξηαο.
Έιεγρνο ειεθηξνληθήο δηέγεξζεο γελλήηξηαο.

ε. Γηάθνξα
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Γεληθόο έιεγρνο Ζ/Ε θαη παξειθόκελσλ.
Έιεγρνο αεξηζκνύ κεραλνζηαζίνπ Ζ/Ε.
Γεληθόο θαζαξηζκόο Ζ/Ε
Γεληθή ιίπαλζε Ζ/Ε
Έιεγρνο αληηθξαδαζκηθώλ βάζεσλ.
Έιεγρνο ερνκνλσηηθνύ θαιύκκαηνο.
Έιεγρνο αληίζηαζεο πξνζέξκαλζεο.
Έιεγρνο εμάηκηζεο.
Κέηξεζε ηεο ζπλέρεηαο γεηώζεσλ.

ζ. Ξίλαθαο απηνκαηηζκνύ Ζ/Ε θαη κεηαγσγήο ΓΔΖ-Ζ/Ε





Γεληθόο θαζαξηζκόο πίλαθα.
Έιεγρνο θαη ζπζθίμεηο ζπλδέζεσλ θαη θαισδηώζεσλ πίλαθα.
Έιεγρνο ιεηηνπξγηθόηεηαο ζπζθεπώλ, νξγάλσλ θαη ελδεηθηηθώλ ιπρληώλ πίλαθα.
Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη θαηάζηαζεο απηνκάησλ δηαθνπηώλ ηζρύνο θαη ειεθηξνλόκσλ ηζρύνο πίλαθα
(θαηάζηαζε θύξησλ επαθώλ, ειαηεξίνπ ηάλπζεο, πελίσλ, ιίπαλζε θηλνύκελσλ κεξώλ θηι).
Έιεγρνο αζθαιεηώλ πξνζηαζίαο πίλαθα.
Γεληθή δνθηκή ηνπ πίλαθα ζε όιεο ηηο θάζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ.
Έιεγρνο θαη δνθηκή ρεηξνθίλεηεο θαη απηόκαηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζ/Ε (ρσξίο ηα θνξηία αλάγθεο).
Έιεγρνο ρξόλσλ ηνπ θύθινπ ιεηηνπξγίαο εθθίλεζεο/ζηάζεο ΖΕ θαη κεηαγσγήο θνξηίσλ.






ηε ζπληήξεζε ησλ Ζ/Ε ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ζπκβαηηθό θόζηνο ηα παξαθάησ πιηθά θαζώο θαη ινηπά
κηθξνύιηθα ζπληήξεζεο:






Φίιηξα
Ηκάληεο
Ιάδηα
Φπθηηθά πγξά

10.7 ΙΝΗΞΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΞΟΝΙΖΞΡΗΘΖΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΞΝΠΡΑΘΚΥΛ






Έιεγρνο
Έιεγρνο
Έιεγρνο
Έιεγρνο
Έιεγρνο

κέηξσλ πξνζηαζίαο.
πηλαθίδσλ ζήκαλζεο θηλδύλνπ.
πξνζηαηεπηηθώλ κέζσλ ρεηξηζκνύ.
κέζσλ ππξόζβεζεο.
θσηηζκνύ ρώξνπ.

Ζ ζπρλόηεηα εθηέιεζεο ησλ επηζεσξήζεσλ-ειέγρσλ θαη ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνύ
δίλεηαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα:
Ξίλαθαο 2 : ΠΣΛΝΡΖΡΑ ΔΞΗΘΔΥΟΖΠΖΠ-ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΞΡΗΘΖΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΑΛΑ
ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ

Α/Α

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ

1

Θπςέιεο Κ.Σ. κεηά
ησλ Γηαθνπηώλ
Φνξηίνπ,
Αζθαιεηναπνδεπθηώλ,
Γηαθνπηώλ Γείσζεο,
Επγώλ θαη ινηπνύ
εμνπιηζκνύ

ΡΔΚ

ΘΔΠΖ

ΠΣΛΝΡΖΡΑ
ΞΟΝΙΖΡΞΗΘΖΠ
ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ
ΑΛΑ ΔΡΝΠ

ΠΣΛΝΡΖΡΑ
ΔΞΗΘΔΥΟΖΠΖΠ
– ΔΙΔΓΣΝ
ΑΛΑ ΔΡΝΠ

1

12

Τ/ ΘΔΛΣΡΗΘΟΤ : 3
6

Τ/ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ :
3

ΑΔΑ: 69Υ64690ΩΣ-6Γ8

Α/Α

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ
Κεηαζρεκαηηζηέο
Ηζρύνο 20 KV/400 V
1000 KVA έθαζηνο
κεηά ηνπ εμνπιηζκνύ
απηώλ

2

3

4

5

6

7
8

9

10

Κεηαζρεκαηηζηέο
Ηζρύνο 20 KV/400 V
400 KVA έθαζηνο
κεηά ηνπ εμνπιηζκνύ
απηώλ
Πεδία κεηξήζεσο,
ειέγρνπ θαη
πξνζηαζίαο κεηά ησλ
νξγάλσλ κέηξεζεο
θαη ζεηξήλσλ ησλ
αλσηέξσ
κεηαζρεκαηηζηώλ
ηζρύνο

Ζιεθηξνπαξαγσγά
Εεύγε

Πεδία Απηνκαηηζκνύ
Ζιεθηξνπαξαγσγώλ
Εεπγώλ θαη
Απηόκαηεο
Κεηαγσγήο ΓΔΖ-ΖΕ
Γεληθνί απηόκαηνη
δηαθόπηεο Γ.Π.Υ.Σ.
ησλ Κ/ (κε
θηλεηήξα ηαλύζεσο
ειαηεξίνπ θαη πελία
έιιεηςεο ηάζεο).
Γηαθόπηεο Γ.Π.Υ.Σ.
(ζην ζύλνιν ηνπο)
από 40A – 1250A
Πεδία Αληηζηάζκηζεο
ζπλθ ησλ Γ.Π.Υ.Σ.
Παξνρηθά θαιώδηα
Κέζεο Σάζεο ησλ Τ/
από ηηο εγθαηαζηάζεηο
ηεο ΓΔΖ έσο ηνπο
Κ/.
Παξνρηθά θαιώδηα
Υακειήο Σάζεο ησλ
Τ/ από ηνπο Κ/ έσο
ηα Γ.Π.Υ.Σ. ησλ Τ/.

ΡΔΚ

2

2

ΘΔΠΖ

ΠΣΛΝΡΖΡΑ
ΞΟΝΙΖΡΞΗΘΖΠ
ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ
ΑΛΑ ΔΡΝΠ

ΠΣΛΝΡΖΡΑ
ΔΞΗΘΔΥΟΖΠΖΠ
– ΔΙΔΓΣΝ
ΑΛΑ ΔΡΝΠ

1

12

1

12

1

12

1

12

1

12

1

12

1

12

1

12

1

12

Τ/ ΘΔΛΣΡΗΘΟ: 2

Τ/ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ:2

Τ/ ΘΔΛΣΡΗΘΟ : 2
3

4

Τ/ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ :
1

Τ/ ΘΔΛΣΡΗΘΟ : 2
1 Υ 500 KVΑ
1 Υ 400 KVA
Τ/ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ :
2 1Υ 300 KVΑ
1X120KVA
Τ/ ΘΔΛΣΡΗΘΟ : 1

2

Τ/ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ :
1
Τ/ ΘΔΛΣΡΗΘΟ : 2
1 Υ 2500 Α
2 Υ 1600 A

5

Όινη
2

Τ/ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ :
1
2 Υ 630 Α
Τ/ ΘΔΛΣΡΗΘΟ
Τ/ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ
Τ/ ΘΔΛΣΡΗΘΟ: 1
Τ/ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ: 1
Τ/ ΘΔΛΣΡΗΘΟ

Όια

Τ/ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ
Τ/ ΘΔΛΣΡΗΘΟ

Όια

Τ/ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ

Δπηπιένλ γηα ηα δίθηπα Κέζεο Σάζεο ησλ Τπνζηαζκώλ ηνπ Λνζνθνκείνπ (Θπςέιεο Κ.Σ. θαη
Κεηαζρεκαηηζηέο Ηζρύνο) ζα εθηειείηαη έλαο (1) επηπιένλ γεληθόο έιεγρνο αλά έηνο θαη ην αξγόηεξν έμη
(6) κήλεο κεηά ηελ Δηήζηα Πξνιεπηηθή πληήξεζε πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηνπο βαζηθνύο ειέγρνπο ηεο
Δηήζηαο Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο (ρσξίο ηε δηελέξγεηα ησλ αληίζηνηρσλ κεηξήζεσλ ηεο Δηήζηαο
Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο) κε δηαθνπή ηεο ειεθηξνδόηεζεο ηεο Κέζεο Σάζεο (Κ.Σ.) γηα ηνλ εληνπηζκό
πξνβιεκάησλ θαη ελεκέξσζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Λνζνθνκείνπ.
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Γηα όηη δελ έρεη πξνβιεθζεί ζηελ παξνύζα Σερληθή Πεξηγξαθή, ηζρύνπλ όιεο εθείλεο νη ελέξγεηεο πνπ
πξνβιέπνληαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, ηνπο θαλόλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, ηνπο
θαηαζθεπαζηηθνύο νίθνπο ησλ εμνπιηζκώλ – εγθαηαζηάζεσλ, θ.ν.θ, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε απξόζθνπηε
ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνύ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη λα πξνιακβάλνληαη πηζαλέο βιάβεο.

