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Σ Ε Υ ΝΙ Κ Η ΠΡ ΟΔ Ι ΑΓ Ρ ΑΦΗ   
ΑΝ Σ Ι Κ ΑΣ Α Σ Α Η  Π ΕΔΙ Ω Ν Μ Ε Η  Σ Α Η   ( ΠΜ Σ )  

C P V  51 11 00 00 - 6  

1. ΚΟΠΟ  

1.1. Η παξνύζα Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.) αθνξά, ζηελ παξνρή 
ππεξεζηώλ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε πέληε (5) πεδίσλ κέζεο ηάζεο.ζην Υώξν 
Δθηόμεπζεο ηνπ ΠΒΚ, ζην Υνξδάθη Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ.  

1.2. Σα θαηλνύξηα πεδία κέζεο ηάζεο πνπ ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηα 
πθηζηάκελα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Πίνακας 1 

α/α Πεξηγξαθή πεδίνπ κέζεο ηάζεο ηεκάρηα 

1 Πεδίν κέζεο ηάζεο κε δηαθόπηε θνξηίνπ ΙΜ  
(πεδίν εηζόδνπ) 

2 

2 Πεδίν κέζεο ηάζεο κε απηόκαην δηαθόπηε ηζρύνο DM1-
S (πεδίν πξνζηαζίαο κεηαζρεκαηηζηή) κε ςεθηαθό 
ειεθηξνλόκν δεπηεξνγελνύο πξνζηαζίαο ηύπνπ Se-
pam S10B 

1 

3 Πεδίν κέζεο ηάζεο κε δηαθόπηε ηζρύνο θαη αζθάιεηεο 
QM 375 (πεδίν αλαρώξεζεο) 

2 
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2. ΓΕΝΙΚΑ 

Η παξνύζα ηερληθή πξνδηαγξαθή παξνπζηάδεη ηηο απαηηήζεηο ηεο 
Τπεξεζίαο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε πέληε πεδίσλ κέζεο ηάζεο, δύν πεδίσλ 
κέζεο ηάζεο κε δηαθόπηε θνξηίνπ ΙM, ελόο πεδίνπ κέζεο ηάζεο κε απηόκαην 
δηαθόπηε ηζρύνο DM1 (πξνζηαζίαο κεηαζρεκαηηζηή) θαη δύν πεδίσλ κέζεο 
ηάζεο κε δηαθόπηε ηζρύνο θαη αζθάιεηεο QM ζηνλ ππνζηαζκό S16 (θηήξην M-
802) ζην Υώξν Δθηόμεπζεο (Υνξδάθη) ηνπ ΠΒΚ ζην Αθξσηήξη νύδαο Υαληά. 
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3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ 
 
3.1. Δικαίωμα ζσμμεηοτής ζην δηαγσληζκό έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά 

πξόζσπα ή ελώζεηο/θνηλνπξαμίεο πνπ αζρνινύληαη κε ην αληηθείκελν 
παξνρήο ππεξεζηώλ ηνπ ζέκαηνο θαη: 

 
3.1.1. Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζηα νηθεία επαγγεικαηηθά κεηξώα. Θα 

πξνζθνκίδεηαη ην αληίζηνηρν επίζεκν έγγξαθν θαη ζα θαηαηίζεηαη 
θσηναληίγξαθν.  

 
3.1.2. Έρνπλ ηνπιάρηζηνλ πεληαεηή εκπεηξία ζε εξγαζίεο 

εγθαηάζηαζεο βηνκεραληθώλ ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ κέζεο ηάζεο (ζα 
απνδεηθλύεηαη κε πειαηνιόγην) θαη δηαζέηνπλ κεραλνιόγν κεραληθό ή 
ειεθηξνιόγν κεραληθό ή ειεθηξνιόγν κεραλνιόγν κεραληθό κε πεληαεηή 
εκπεηξία ζην αληηθείκελν γηα ηελ επίβιεςε ησλ εξγαζηώλ θαη εμεηδηθεπκέλν 
ηερληθό πξνζσπηθό ην νπνίν ζα θαηέρεη ηηο θαηά ην λόκν άδεηεο θαη ζρεηηθέο 
πηζηνπνηήζεηο ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 108/2013 (άξζξν 4 θαη ην άξζξν 10) θαη 
ην Ν. 3289/2011.  
 

3.1.3. Γηαζέηεη ζύζηεκα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ΙSO 9001 ζε ηζρύ, ζε 
εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο βηνκεραληθώλ ειεθηξηθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ κέζεο ηάζεο. Θα επηζπλάπηεη ην ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό 
ππνρξεσηηθά ζηε θάζε ηεο πξνζθνξάο. 

 

4. ΣΟΙΥΕΙΑ ΤΠΟΣΑΘΜΟΤ M-802 ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕΗ ΣΑΗ 
 
4.1. ηνηρεία ππνζηαζκνύ S16 Μ-802.   

Πίνακας 2 : ηοιτεία μεηαζτημαηιζηή 

ΠΔΡΙΟΥΗ ΚΩΓΙΚΟ ΚΣΙΡΙΟΤ ΙΥΤ Μ/ ΔΛΑΙΟΤ 
ΚVA 

ΚΩΓΙΚΟ Μ/ 

ΥΔ Μ-802 (S16) 500 980040 ELVIM 

 

Πίνακας 3: Τθιζηάμενα πεδία μέζης ηάζης σποζηαθμού S16 

Τ/ 

ΠΔΓΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ Μ/ ΜΔ 
ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΓΙΑΚΟΠΣΗ ΙΥΤΟ ΚΑΙ 
ΗΛΔΚΣΡΟΝΟΜΟ ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΟΤ 
ΠΡΟΣΑΙΑ SM6 

ΠΔΓΙΟ ΜΔ 
ΜΔΣΡΗΗ
 & 3 
ΑΛ/ΝΑ 

ΠΔΓΙΟ 
ΑΝΑΥΩΡΗ-
Η ΠΡΟ 
Τ/ ΜΔ ΓΙΑ-
ΚΟΠΣΗ 
ΦΟΡΣΙΟΤ & 
ΑΦΑΛΔΙΔ 
SM 

ΠΔΓΙΟ 
ΔΙΟΓΟΤ Τ/ 
ΜΔ ΓΙΑΚΟΠΣΗ 
ΦΟΡΣΙΟΤ SM6 
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S16 DM1-A VIP13  QM ΙΜ 

 

1 TEM 1 TEM 
2 TEM (Πξνο 
S17 θαη S22) 

2 ΣΔΜ 

 

4.2. Διάγραμμα ροής ρεύμαηος μέζης ηάζης ζηο ΥΕ 
 

4.2.1. H πεξηνρή ηνπ ΥΔ ειεθηξνδνηείηαη από ζεηξά ζρεηηδόκελσλ 
Τ/ θαη γη’ απηό ην ιόγν θξίλεηαη απαξαίηεηε, ε επίζθεςε ηνπ κεηνδόηε 
παξνρήο ππεξεζηώλ ζέκαηνο, ζην Γ′ Κιάδν Τπνζηήξημεο/Γλζε 
Δγθαηαζηάζεσλ, κεηά ηελ ππνγξαθή ζύκβαζεο θαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ 
εξγαζηώλ, πξνθεηκέλνπ αξκόδην πξνζσπηθό λα ηνπ γλσζηνπνηήζεη ην 
δηάγξακκα ξνήο ξεύκαηνο ώζηε νη εξγαζίεο λα εθηειεζηνύλ κε αζθάιεηα.  

 
5. ΑΝΑΛΤΗ ΕΡΓΑΙΩΝ 

 
5.1. Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε ηα 

παξαθάησ: 
 
5.1.1. Όινη νη απαξαίηεηνη ρεηξηζκνί γηα ηε δηαθνπή θαη επαλαθνξά 

ξεύκαηνο ζα εθηειεζηνύλ από ηνλ πάξνρν εξγαζηώλ ζύθσλα κε ηα ηερληθά 
εγρεηξίδηα ρξήζεσο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηα νπνία ζα ρνξεγεζνύλ από ηελ 
Τπεξεζία εθόζνλ ην επηζπκεί ν πάξνρνο.  

 
5.1.2. Ο θαζνξηζκόο, ε ιήςε θαη ε ηήξεζε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ 

αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ζηνπο ππνζηαζκνύο ηόζν σο 
πξνο ην πξνζσπηθό ηνπ, όζν θαη πξνο ηνπο ηξίηνπο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 
Τπεξεζίαο ζα γίλεη κε κέξηκλα θαη επζύλε ηνπ παξόρνπ. Δπίζεο ππνρξενύηαη 
λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ νξγάλσλ ηεο ππεξεζίαο. 
 

5.1.3. Τπνρξεσηηθά ην πξνζσπηθό ηνπ παξόρνπ εξγαζίαο ζα θέξεη 
όια ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρεηξηζκώλ (γάληηα θαη 
ππνδήκαηα πνπ ζα είλαη θαηάιιεια γηα ηάζε 20KV, θξάλνο θιπ).  
 

5.1.4. Πξηλ από νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ζα γίλεηαη απνζύλδεζε 
θνξηίσλ ρακειήο ηάζεο πνπ ηξνθνδνηνύληαη από ηνλ κεηαζρεκαηηζηή 
(άλνηγκα ηνπ γεληθνύ δηαθόπηε ζηνλ πίλαθα ρακειήο ηάζεο). 
 

5.1.5. Απνζύλδεζε ηνπ κεηαζρεκαηηζηή από ην πεδίν κέζεο ηάζεο 
(άλνηγκα ηνπ απηόκαηνπ δηαθόπηε ηζρύνο ζην πεδίν πξνζηαζίαο ηνπ 
κεηαζρεκαηηζηή).  

 
5.1.6. Γηαθνπή παξνρήο ξεύκαηνο ζηνλ ππνζηαζκό από ηνλ 

πξνεγνύκελν ππνζηαζκό S14 ν νπνίνο ζα ππνδεηρζεί από πξνζσπηθό ηεο 
Μνλάδαο. Ο δηαθόπηεο ηίζεηαη ζηελ ζέζε γείσζεο θαη αζθαιίδεηαη κε ην 
ινπθέην ζηνλ ππνζηαζκό S14. ηε ζέζε απηή ηνπνζεηείηαη πηλαθίδα ζηελ 
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νπνία ζα αλαγξάθνληαη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ παξόρνπ, ηειέθσλν, 
εκεξνκελία θαζώο θαη όηη εθηεινύληαη εξγαζίεο ζηνλ επόκελν ππνζηαζκό. 
 

5.1.7. Άλνηγκα δηαθόπηε ζην πεδίν εηζόδνπ ξεύκαηνο ζηνλ 
ππνζηαζκό, θαη ζην πεδίν αλαρώξεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα γείσζε. Γείσζε ζην 
πεδίν ηνπ κεηαζρεκαηηζηή.  

 
5.1.8. Έιεγρνο εμαθξίβσζεο γηα κεδεληθή ηάζε ζην δεπηεξεύνλ ηνπ 

κεηαζρεκαηηζηή. 
 

5.1.9. Έιεγρνο εμαθξίβσζεο γηα κεδεληθή ηάζε, ζηε κέζε ηάζε 
(πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνύ).  

 
5.1.10. Γείσζε ηνπ κεηαζρεκαηηζηή κε θαηάιιειν ζεη γείσζεο 

(ρηαπόδη).  
 

5.1.11. Eπαλαθνξά ηνπ ξεύκαηνο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 
εξγαζηώλ αθνύ πξώηα γίλεη έιεγρνο γηα ηπρόλ μεραζκέλα αληηθεηκέλα ή 
εξγαιεία πάλσ ζην κεηαζρεκαηηζηή θαη ζηνλ εμνπιηζκό ηεο κέζεο ηάζεο, 
ζηελ ζπλέρεηα ζα αθνινπζεζεί ε αληίζηξνθε δηαδηθαζία από απηήλ πνπ 
αθνινπζήζεθε γηα ηε δηαθνπή ξεύκαηνο.  

 
5.2. Αλαιπηηθά νη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνύλ εθηόο από ηε δηαθνπή θαη 

επαλαθνξά ξεύκαηνο είλαη νη αθόινπζεο θαη ζα ιάβνπλ ρώξα ζηνλ 
ππνζηαζκό S16 (Μ-802): 

 
5.2.1. Η απνζύλδεζε ησλ θαισδίσλ κέζεο ηάζεο από ηα 

πθηζηάκελα πεδία κέζεο ηάζεο κε πξνζνρή.  
 
5.2.2. Η απνμήισζε ηεο θιεηδαξηάο κε πξνζνρή (ώζηε λα δύλαηαη 

λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί), από ην πεδίν DM1  θαη ε παξάδνζε ηεο ζηελ 
Τπεξεζία.  
 

5.2.3. Η απνμήισζε ησλ παιαηώλ πεδίώλ κέζεο ηάζεο ε 
θνξηνεθθόξησζε ηνπο θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζε ρώξν πνπ ζα ππνδεηρζεί από 
ηελ Τπεξεζία εληόο ηνπ ζηξαηνπέδνπ ηνπ ΥΔ.  
 

5.2.4. Η θνξηνεθθόξησζε θαη κεηαθνξά ησλ θαηλνύξησλ πεδίσλ 
από παξαθείκελν ρώξν ηνπ ππνζηαζκνύ ζην ρώξν ησλ πεδίσλ κέζεο ηάζεο. 
 

5.2.5. Η εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ πεδίσλ ζηηο ζέζεηο ησλ παιαηώλ 
ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

5.2.6. Η ζύλδεζε ησλ λέσλ πεδίώλ κε ηα πθηζηάκελα θαιώδηα.  
 
5.2.7. Η ξύζκηζε ηνπ ςεθηαθνύ ειεθηξνλόκνπ δεπηεξνγελνύο 

πξνζηαζίαο Sepam S10B ηνπ λένπ πεδίνπ πξνζηαζίαο ηνπ κεηαζρεκαηηζηή 
ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία.  
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5.2.8. Η επαλαζύλδεζε ηνπ πεδίνπ πξνζηαζίαο κεηαζρεκαηηζηή κε 
ηα πθηζηάκελα θαιώδηα ηνπ πίλαθα alarm panel ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή. Παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία.  

 
5.2.9. Δγθαηάζηαζε εληόο ησλ λέσλ πεδίσλ, ησλ αληηζηάζεσλ 

ζέξκαλζεο. Σνπνζέηεζε ελόο ζεξκνζηάηε (ή δύν εάλ απαηηείηαη) θαη ζύλδεζε 
ηνπ (ηνπο) κε ηηο αληηζηάζεηο. Παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπγία. Ο ζεξκνζηάηεο 
(-ηεο) θαη ηα απαξαίηεηα κηθξνϋιηθά θαη πιηθά (θαιώδηα, ζσιήλεο πξνζηαζίαο 
θαισδίσλ θιπ) γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ (ηνπο) ζε πιήξε ιεηηνπξγία, ζα 
επηβαξύλνπλ ηνλ πάξνρν θαη ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζθνξά.  

 
5.2.10. Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ εμνπιηζκνύ ζα γίλεη εθθίλεζε 

ηνπ θαη έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.  
 

5.2.11. Ο ππνζηαζκόο S16 ζα παξαδνζεί ζε πιήξε ιεηηνπξγία κεηά 
ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ εγθαηάζηαζεο ησλ λέσλ πεδίσλ.  

 

6. ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ 
 
6.1. ηελ ηηκή πξνζθνξάο πεξηιακβάλνληαη όιεο νη εξγαζίεο θαη ηα πιηθά 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξαγξάθν 5 θαη επηπιένλ ηα παξαθάησ : 
 

6.1.1. Η πξνζθόκηζε θαη δηάζεζε όισλ ησλ απαξαίηεησλ εξγαιείσλ 
(πρ θιεηδηά, θαηζαβίδηα), ησλ νξγάλσλ ειέγρνπ, ηνπ δνθηκαζηηθνύ παξνπζίαο 
ηάζεο, ηνπ ζεη γείσζεο (ρηαπόδη), ησλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο (γάληηα 
θαη ππνδήκαηα γηα κέζε ηάζε) θιπ.  

 
6.1.2. Η πξνζθόκηζε θαη απνθόκηζε ηνπ απαηηνύκελνπ εμνπιηζκνύ 

θαη κέζσλ (π.ρ. ηπρόλ γελλήηξηα, θαύζηκν γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο γελλήηξηαο 
θιπ) γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ.  

 

6.1.3. Η πξνζθόκηζε ηπρόλ απαηηνύκελσλ αλαιώζηκσλ πιηθώλ θαη 
κηθξνϋιηθώλ.  

 

6.1.4. Η απόδνζε ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο θαζαξνύ κεηά ην ηέινο ησλ 
εξγαζηώλ ζπληήξεζεο.  

 

6.1.5. Η απνθαηάζηαζε ηπρόλ θζνξώλ πνπ πξνθιεζνύλ θαηά ηελ 
εθηέιεζε ηεο παξνύζαο παξνρήο ππεξεζηώλ.  
 

6.2. Σπρόλ ζρέδηα πνπ ζα απαηηεζνύλ, ζα δνζνύλ από ηελ Τπεξεζία. 
 

6.3. Οπνηαδήπνηε δηαθνπή ξεύκαηνο ζα γίλεηαη θαηόπηλ ζπλλελόεζεο κε 
ηελ Τπεξεζία. Η δηαθνπή ξεύκαηνο θαη ε επαλαθνξά ηνπ ζα γίλεηαη κε 
κέξηκλα ηνπ παξόρνπ ππεξεζηώλ.  
 

6.4. Σν πξόγξακκα εθηέιεζεο ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ ζα δηακνξθσζεί 
από ηελ Τπεξεζία ώζηε λα κελ παξεκπνδίδεηαη ην επηρεηξεζηαθό έξγν ηεο 
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κνλάδνο. Οη εξγαζίεο ζα νινθιεξσζνύλ ζε έλα (1) κήλα από ηελ παξαιαβή 
ησλ πιηθώλ.  
 

6.5. Σειέθσλν επηθνηλσλίαο 2821026903 ΜΤ (ΠΔ) ΜΗΥ., MSc 
Μαξθεηάθε Αηθαηεξίλε kmarketaki@namfi.gr.  

 

7. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Α/Α 

(α) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(β) 

ΜΟΝ 

ΜΕΣΡ 

(γ) 

ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
Μον 

(Εσρώ) 

(δ) 

ΤΝΟΛΟ  

 Εσρώ 

 (ε) 

CPV  

 (ζη) 

1 
Αληηθαηάζηαζε 
πεδίσλ κέζεο ηάζεο 

ΣΔΜ 5 1800 9.000 51110000-6 

 ΤΝΟΛΟ 9.000  

 

                  Αζκρνο (ΜH) Αλέζηεο Λειίδεο 
Αθξηβέο αληίγξαθν       Γηεπζπληήο Γ′ Κιάδνπ Τπνζηήξημεο  

 
 

 

Αηθ. Μαξθεηάθε  
ΜΤ (ΠΔ) Μερ., MSc 
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