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Εηδηθνί Όξνη Πξνκήζεηαο θαη Εγθαηάζηαζεο Ελόο (1) Η/Ζ 85 KVA θαη Ελόο (1) 

Πίλαθα Μεηαγσγήο 
 

ΣΕΥΝΘΚΗ ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ  
ΗΛΕΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΤ ΖΕΤΓΟΤ Η/Ζ (ΚΩΔΘΚΟ CPV 31121000-0) 

ΚΑΘ ΠΘΝΑΚΑ ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΜΕΣΑΓΩΓΗ (ΚΩΔΘΚΟ CPV 31211100-9) 
 

 
1. Εηζαγσγή 
 

1.1. θνπόο 
θνπφο ηεο παξνχζαο Σερληθήο Πεξηγξαθήο (ΣΠ) είλαη λα παξνπζηάζεη ηηο 
απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελφο (1) 
Ζιεθηξνπαξαγσγνχ Εεχγνπο (Ζ/Ε), απηνκάηνπ εθθίλεζεο ζε πεξίπησζε 
δηαθνπήο ξεχκαηνο θαη ελφο (1) πίλαθα κεηαγσγήο. Σν Ζ/Ε ζα είλαη ηζρχνο, 
(Prime Power) 85 KVA θαη ζα ηνπνζεηεζεί – εγθαηαζηαζεί ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ Π.Β.Κ. ζην θηίξην Ραληάξ, ζην χςσκα Πξνθήηε Ζιία 
Πχξγνπ Καιιίζηεο ηεο λήζνπ Θήξαο.  

 

1.2. Σαμηλόκεζε 
Σo ππφ πξνκήζεηα Ζ/Ε αλήθεη ζηελ θαηεγνξία V κεγάιεο ηζρχνο.  
 

1.3. ρεηηθά Έγγξαθα 
Γηα ηε ζχληαμε απηήο ηεο ΣΠ, έρνπλ ιεθζεί ππφςε ηα έγγξαθα : 
α. Πξνδηαγξαθή ΓΑΤ/ΓΔΑ : Ε-1772/16-5-84/ Έθδ.2α. 
β. ΠΔΓ – ΖΕ – 88 / ΓΔΔΘΑ 
γ. Απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο 
 

 

2. Απαηηήζεηο 
 

2.1. Γεληθέο Απαηηήζεηο 
 

2.1.1 Σν Ζ/Ε πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηαο, ζηηβαξήο θαηαζθεπήο θαη 
ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο πξνζθάηνπ παξαγσγήο. Πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ φια 
ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα θαη παξειθφκελα γηα ηελ νξζή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία 
ηνπ.  

 
2.1.2 Σν Ζ/Ε ζα είλαη θαηαζθεπήο επθήκσο γλσζηνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ 

ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001 απφ δηαπηζηεπκέλν 
θνξέα, γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή ειεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ. Θα 
θαηαζθεπάδεηαη εμ’ νινθιήξνπ κε αμηφπηζηα πιηθά βάζεη ησλ νδεγηψλ θαη ησλ 
θαλνληζκψλ αζθαιείαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην 
ΠΓ57/2010, ΦΔΚ Α’ 97/25-06-2010, θαη ζα θέξεη ηε ζήκαλζε CE ηφζν γηα ην 
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πιήξεο ζπγθξφηεκα, φζν θαη γηα ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ, εθφζνλ 
θαηαζθεπάδνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο θαηαζθεπαζηέο.  

 
 2.1.3  Δθηφο απφ ην Ζ/Ε θαη φια ηα ππφινηπα πιηθά πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη θαηλνχξηα θαη ηππνπνηεκέλα πξντφληα επθήκσο 
γλσζηψλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ, ρσξίο ειαηηψκαηα. Θα θέξνπλ ηε ζήκαλζε 
“CE” θαη ν θαηαζθεπαζηηθφο ηνπο νίθνο ζα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001 
απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζχκθσλα 
κε ηνπο θαλνληζκνχο ησλ παξαθάησ αλαθεξφκελσλ νξγαληζκψλ: 
CEN/CENELEC 
Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο (ΔΛΟΣ) 
Γεξκαληθφ Ηλζηηηνχην Σππνπνίεζεο (DIN) 
Γηεζλήο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο (ISO) 
Όιν ην ειεθηξνινγηθφ πιηθφ ζα είλαη ζχκθσλν κε ην ΦΔΚ 1425Β/20-5-2016. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη θαη ν θαηαζθεπαζηήο ησλ πηλάθσλ ζα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά 
ISO 9001 απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα, γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή 
ειεθηξηθψλ πηλάθσλ.   
 
Σν Ζ/Ε 85 KVA ζα είλαη ζχκθσλν κε ην EURO STAGE II πνπ αθνξά ηηο εθπνκπέο 
ξχπσλ απφ θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαχζεο κε νδηθψλ θηλεηψλ νρεκάησλ.  
 
 

 
2.2. Σερληθά – Φπζηθά Υαξαθηεξηζηηθά 

 

Σν ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο πξνβιέπεηαη λα θαιχπηεη ηηο δηαθνπέο 
ειεθηξνδφηεζεο απφ ΓΔΖ. πλεπψο ζα είλαη θαηάιιειν γηα καθξφρξνλε ζπλερή 
ιεηηνπξγία ψζηε λα αληηκεησπίδνληαη νη πεξηπηψζεηο κεγάισλ δηαθνπψλ. Σν Ζ/Ε 
ζα είλαη ζχκθσλν κε ην ISO 8528. Σν ζπγθξφηεκα ηνπ Ζιεθηξνπαξαγσγνχ 
Εεχγνπο ζα απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ κέξε: 

 

α) Κηλεηήξηα κεραλή ληίδει. 
β) Γελλήηξηα παξαγσγήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 
γ) Κνηλή βάζε ζηήξημεο. 
δ) Σνλ πίλαθα απηνκαηηζκψλ ειέγρνπ θαη ηζρχνο. 
ε) Σελ δεμακελή θαπζίκνπ 
ζη) Σν ζχζηεκα ζπζζσξεπηψλ.  
 

Σν Ζ/Ε απνηειείηαη απφ πεηξειαηνθηλεηήξα θαη γελλήηξηα πνπ ζπλδένληαη 
νκναμνληθά, κέζσ εχθακπηνπ κεηαιιηθνχ ζπλδέζκνπ θαη απνηεινχλ εληαίν θαη 
δπλακηθά δπγνζηαζκηζκέλν ζπγθξφηεκα. Σν ζπγθξφηεκα θηλεηήξαο – γελλήηξηα 
εδξάδεη κέζσ ειαζηηθψλ αληηθξαδαζκηθψλ βάζεσλ επί ηζρπξνχ ραιχβδηλνπ 
πιαηζίνπ (βάζε ηνπ Ζ/Ε) ζην νπνίν είλαη ελζσκαησκέλε δεμακελή θαπζίκνπ γηα 
8σξε ιεηηνπξγία. Σν Ζ/Ε ζπλνδεχεηαη απφ ζπζζσξεπηέο. Δίλαη πιήξσο 
ζπξκαησκέλν (ζπλδεδεκέλν) κε ηνλ πίλαθα ηνπ ηνπνζεηεκέλν επί κεηαιιηθήο 
βάζεο πνπ εδξάδεη ζηε βάζε ηνπ Ζ/Ε. ηελ ίδηα κεηαιιηθή βάζε βξίζθεηαη 
ηνπνζεηεκέλν κεηαιιηθφ εξκάξην εληφο ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη θαηαιιήινπ ηζρχνο 
απηφκαηνο δηαθφπηεο πξνζηαζίαο ηεο γελλήηξηαο (CIRCUIT BREAKER) απφ 
ππεξθφξηηζε θαη βξαρπθχθισκα.  
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2.2.1 Κηλεηήξαο 
 
Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηλεηήξα είλαη ηα εμήο: 

 
ΠΘΝΑΚΑ: Π1 

α/α ΥΑΡΑΚΣΗΡΘΣΘΚΑ ΚΑΣΗΓΟΡΘΑ V Σεηξάρξνλνο 

Αληίζηνηρε 
παξαπνκπή ζηε 

ζειίδα ή ζηελ 
παξάγξαθν ή ζην 
ζρεδηάγξακκα ηνπ 

θαηαηηζεκέλνπ 
ηερληθνύ εγρεηξηδίνπ 

 (1) (2) (3) 

1 Καχζηκν  Πεηξέιαην (DIESEL)  

2 Τπεξπιήξσζε  NAI (Αλαπλνή θηλεηήξα 
Turbo) 

 

3 Μεραληθή Έθρπζε Δπηζπκεηή  

4 Φχμε  Τδξφςπθηνο (Βεβηαζκέλεο 
Κπθινθνξίαο) 

 

5 Σξφπνο Δθθίλεζεο Ζιεθηξηθφ Δθθηλεηή  

6 Μέγηζηνο Υξφλνο 
Σξνθνδνζίαο ξεχκαηνο  

20΄΄ (SEC)  

7 Αζθαιηζηηθφ ρακειήο 
πίεζεο ιαδηνχ γηα 
απηφκαηε δηαθνπή 
ιεηηνπξγίαο 

ΝΑΗ  

8 Αζθαιηζηηθφ πςειήο 
ζεξκνθξαζίαο λεξνχ 
ςχμεο γηα απηφκαηε 
δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο 

ΝΑΗ  

9 Φίιηξν αέξα θαχζεσο ΝΑΗ  

10 Φίιηξν ιαδηνχ ΝΑΗ  

11 Φίιηξν θαπζίκνπ ΝΑΗ  

12 ηγαζηήξα εμάηκηζεο ΝΑΗ  

13 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ 
(governor) 

Ζιεθηξνληθφο  

14 Ηζρχο θηλεηήξα net ζε KW 
ζηηο 1500 rev/min ψζηε λα 
εμαζθαιίδεη ζηε γελλήηξηα 
ηζρχ  (Prime Power) 85 
KVA ηνπιάρηζηνλ, κε 
ζπληειεζηή ηζρχνο 
ζπλθ=0,8 

N=85 KVA X 0.8/n 
Θα ζπκπιεξσζεί απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή φπνπ: 
Ν ηζρχο θηλεηήξα πνπ 
εμαζθαιίδεη ηζρχ (Prime 
Power) 85 KVA ζηε γελλήηξηα 
n:  βαζκφο απφδνζεο ηεο 
γελλήηξηαο                                                  

 

15 Καηαλάισζε θαπζίκνπ γηα 
ην 100% ηνπ θνξηίνπ 

  

16 Καηαλάισζε θαπζίκνπ γηα 
ην 75% ηνπ θνξηίνπ 

  

17 Καηαλάισζε θαπζίκνπ γηα 
ην 50% ηνπ θνξηίνπ 

  

18 Καηαλάισζε ιαδηνχ   

19 Μνληέιν θηλεηήξα   

20 Καηαζθεπαζηηθφο νίθνο 
θηλεηήξα 

  

21 Καηαζθεπαζηηθά πξφηππα   
 

α) Μεγίζηε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ θηλεηήξα 1500 RPM. Ζ ηαρχηεηα 
πεξηζηξνθήο ζα δηαηεξείηαη ζηαζεξή κε ηε βνήζεηα ειεθηξνληθνχ ξπζκηζηή, ζε 
νλνκαζηηθφ αξηζκφ ζηξνθψλ. εκαληηθφ είλαη ν θηλεηήξαο λα έρεη φζν ην δπλαηφλ 
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κηθξφηεξε θαηαλάισζε ιαδηνχ θαη θαχζηκνπ. ην θχιιν ζπκκφξθσζεο λα 
δειψλεηαη ε θαηαλάισζε ηνπ θαπζίκνπ θαη ηνπ ιαδηνχ ζε lt/h ζε ζπλερέο θνξηίν 
θαη λα παξαπέκπεη ζην prospectus ηνπ θηλεηήξα.  

 

β) Ζ ηππνδχλακε ηνπ ζα είλαη ηέηνηα ψζηε: 
β1) λα εμαζθαιίδεη ζηε γελλήηξηα ηζρχο (Prime Power) 85 KVA 

ηνπιάρηζηνλ, κε ζπληειεζηή ηζρχνο ζπλθ=0,8. Ζ ηζρχο ηνπ θηλεηήξα λα δίλεηαη ζε 
KW θαη λα δειψλεηαη ζηελ πξνζθνξά θαη ζπγθεθξηκέλα ζην θχιιν ζπκκφξθσζεο 
ηνπ Ζ/Ε θαη ζε παξάγξαθν αληίζηνηρεο αξίζκεζεο. 

β2) λα θαιχπηεη ηελ απαηηνχκελε ηζρχ γηα ππεξθφξηηζε ηνπ Ζ/Ε θαηά 
10% επί κία ψξα, κε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 200 C, αηκνζθαηξηθή πίεζε 736 
mm Hg, θαη ζρεηηθή πγξαζία 60%.  

β3) Ζ ηζρχο ηνπ ΖΕ (Prime Power) δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 110 KVA 
 

γ) Ζ ιίπαλζε ηνπ θηλεηήξα ζα γίλεηαη κε πίεζε (DIN 6.267). Οη αληιίεο ιαδηνχ 
ζα θηλνχληαη απφ ηνλ θηλεηήξα. Σν επηηξεπφκελν θάησ φξην ηεο πηέζεσο ζα 
ειέγρεηαη κε καλφκεηξν. Σν άδεηαζκα ηνπ ιαδηνχ απφ ην θάξηεξ ζα γίλεηαη εχθνια 
θαη γξήγνξα.  

 

δ) Ο θηλεηήξαο ζα είλαη πδξφςπθηνο κε εζσηεξηθφ θιεηζηφ θχθισκα λεξνχ. Ζ 
απαγσγή ηεο ζεξκφηεηαο ζα γίλεηαη κε ελαιιάθηε λεξνχ - αέξα (ςπγείν), ζηνλ 
νπνίν σο κέζν απαγσγήο ζα ρξεζηκνπνηείηαη αέξαο ηνπ πεξηβάιινληνο 
βεβηαζκέλεο θπθινθνξίαο κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε αμνληθνχ αλεκηζηήξα. 

 

ε) Θα είλαη εθνδηαζκέλνο κε δεμακελή θαπζίκνπ ηέηνηαο ρσξεηηθφηεηαο ψζηε 
λα εμαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Ζ/Ε κε πιήξεο θνξηίν ηνπιάρηζηνλ γηα νθηψ (8) 
ψξεο. Ζ δεμακελή λα ζπλνδεχεηαη απφ πψκα κε αλαπλεπζηήξα, ζσιελψζεηο 
ηξνθνδνζίαο θαη επηζηξνθήο θαπζίκνπ, πψκα εθθέλσζεο θαη φηη άιιν θξίλεηαη 
απαξαίηεην γηα ηε ζσζηή ηξνθνδφηεζε κε θαχζηκν.  Ζ δεμακελή ζα δηαζέηεη ζπξίδα 
πνπ λα επηηξέπεη ηνλ θαζαξηζκφ ηεο. ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ 
πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζύλδεζε ηεο δεμακελήο απηήο κε ην ππάξρνλ θύθισκα 
θαπζίκνπ. Η δεμακελή ηνπ Η/Ζ ζα θέξεη θαηάιιειε ππνδνρή από ηελ νπνία 
ζα αλαρσξεί κεηαιιηθόο ζσιήλαο θαηάιιειεο δηαηνκήο κε βάλα δηαθνπήο.  

 

ζη) Όηαλ ζπκβεί έζησ θαη έλα απφ ηα παξαθάησ: 
ζη1) Υακειή πίεζε ειαίνπ 
ζη2) Τςειή ζεξκνθξαζία λεξνχ ςχμεο 
ζη3) Τπεξηάρπλζε θηλεηήξα θαηά 10% πάλσ απφ ηελ νλνκαζηηθή 

ηαρχηεηα, 
ηφηε, νη δηαηάμεηο ζεκαηνδνζίαο ηνπ θηλεηήξα ζα ελεξγνπνηνχλ ηνλ ξπζκηζηή ηνπ 
Ζ/Ε, ν νπνίνο ζα απνζπλδέεη ηα θνξηία απφ ην δεχγνο θαη ζα επελεξγεί ζηελ 
ειεθηξνκαγλεηηθή ησλ πεηξειαίσλ γηα ηελ άκεζε θξάηεζε ηνπ θηλεηήξα θαη ζηηο 
δηαηάμεηο ζεκαηνδνζίαο γηα ζήκαλζε βιάβεο, ερεηηθή (ιεηηνπξγία ζεηξήλαο) θαη 
νπηηθή (άλακκα ιάκπαο).  

 

δ) Ο εθθηλεηήο (κίδα) ηνπ θηλεηήξα ζα ηξνθνδνηείηαη απφ θαηάιιειε 
ζπζηνηρία ζπζζσξεπηψλ ησλ 12V (24V) κε εηδηθή ειεθηξηθή δηάηαμε πνπ λα 
εμαζθαιίδεη ηελ ζπλερή θαη πιήξε θφξηηζε ηνπο φηαλ ην Ζ/Ε ιεηηνπξγεί, θαζψο θαη 
φηαλ δελ ιεηηνπξγεί κέζσ ηνπ δηθηχνπ. 

 

ε) Ζ δηάηαμε εθθηλήζεσο πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλε γηα ηξεηο ζπλερείο 
εθθηλήζεηο ζε δηάξθεηα ελφο ιεπηνχ. ε πεξίπησζε πνπ ν θηλεηήξαο δελ μεθηλήζεη 
κεηά απφ ηξεηο (3) πξνζπάζεηεο κέζα ζ’ έλα ιεπηφ ην γεγνλφο ζα ζεκαηνδνηείηαη 
κε νπηηθή θαη ερεηηθή ζήκαλζε. 
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ζ) Ο θηλεηήξαο πξέπεη λα απνδίδεη ηελ απαηηνχκελε ηζρχ ηνπ ζε πςφκεηξν 
έσο 100-700 m. 

 

η) Οη ειεθηξηθνί αγσγνί φισλ ησλ ελζσκαησκέλσλ ζην Ζ/Ε βνεζεηηθψλ 
δηαηάμεσλ θαη ειεθηξηθψλ ζεκαηνδνηψλ νδεγνχληαη κέρξη έλα θνηλφ θιεκνθηβψηην 
ζηελ βάζε ηνπ Ζ/Ε. Οη ειεθηξηθνί αγσγνί ζα είλαη πξνζηαηεπκέλνη απφ ζεξκηθέο 
θαη κεραληθέο θαηαπνλήζεηο, θαη ζα είλαη αλζεθηηθνί έλαληη ειαίνπ θαη θαπζίκνπ. 

 

ηα) Δπηπιένλ ν θηλεηήξαο diesel ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε ηα παξαθάησ:  
ηα1) Μαλφκεηξν ιαδηνχ 
ηα2) Όξγαλν ζηξνθψλ 
ηα3) Μεηξεηή σξψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ πεηξειαηνθηλεηήξα 
ηα4) Γείθηε ζηάζκεο θαπζίκνπ (Μεραληθφο). 
ηα5) χζηεκα απηφκαηεο πξνζέξκαλζεο ηνπ ςπθηηθνχ λεξνχ κε 

θαηάιιειν ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ. 
ηα6) Όξγαλα απηνκαηηζκνχ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαη ηελ θαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. 2.2.3.  
 

ηβ) Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη ηνλ πίλαθα Π1 
ζύκθσλα κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηλεηήξα πνπ πξνζθέξεη, ν 
νπνίνο πξέπεη λα πιεξεί ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 2.2.1 α), β), γ) , δ) , ε), ζη), δ), ε), η) θαη ηα).   
 
 

2.2.2. Γελλήηξηα 
 
Ζ γελλήηξηα ηνπ Ζ/Ε ζα είλαη ηξηθαζηθή, ζχγρξνλε, απηνξπζκηδφκελε, 

απηνδηεγεηξφκελε, ρσξίο ςήθηξεο (brushless). H ζπλδεζκνινγία ηεο ζα είλαη θαη’ 
αζηέξα.  

α) Ζ γελλήηξηα ζα πξνζηαηεχεηαη απφ πηψζε λεξνχ θαη άιισλ ζσκάησλ 
κεηξίνπ κεγέζνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο. Πξνζηαζία ΗΡ23 θαηά DIN 40050. Δπίζεο ζα 
ζηξαγγαιίδεη ηα παξάζηηα ζχκθσλα κε ηελ θιάζε “N” θαη “G” θαηά VDE 0875. Ζ 
γελλήηξηα ζα παξνπζηάδεη φζνλ ην δπλαηφλ κηθξφηεξε παξακφξθσζε ηεο 
θπκαηνεηδνχο θακπχιεο ηεο ηάζεο (THF<2% θαη TIF<50) ζα δειψλεηαη ζην θχιιν 
ζπκκφξθσζεο θαη ζα παξαπέκπεη ζην prospectus ηεο γελλήηξηαο.  

 

β) Θα απνδίδεη ηελ νλνκαζηηθή ηεο ηζρχ κε ζπληειεζηή ηζρχνο ζπλθ=0,8 θαη 

βαζκφ απφδνζεο κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ 90% (90%). Θα δειψλεηαη ζην θχιιν 
ζπκκφξθσζεο θαη ζα παξαπέκπεη ζην prospectus ηεο γελλήηξηαο. 

 

γ) Ζ ηάζε εμφδνπ ηεο γελλήηξηαο πξέπεη λα επηδέρεηαη ρεηξνθίλεηε κεηαβνιή 

ηεο νλνκαζηηθήο ηεο ηηκήο 3%, κε δηάηαμε πνπ λα βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλε ζηνλ 
ελζσκαησκέλν πίλαθα. 

 

δ) Ζ γελλήηξηα ζα ζπλνδεχεηαη απφ απηφκαην ξπζκηζηή ηάζεο έηζη ψζηε νη 
δηαθπκάλζεηο ηεο ηάζεο εμφδνπ θαη ζπρλφηεηαο λα βξίζθνληαη κέζα ζηα φξηα πνπ 
θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα «ραξαθηεξηζηηθψλ ιεηηνπξγίαο γελλήηξηαο Ζ/Ε» γηα 
δηάθνξεο θαηαζηάζεηο θφξηηζεο. (Βιέπε πίλαθα Π3). Σα ραξαθηεξηζηηθά 
ιεηηνπξγίαο ζα δειψλνληαη ζην θχιιν ζπκκφξθσζεο θαη ζα παξαπέκπνπλ ζην 
prospectus ηεο γελλήηξηαο. Ο απηόκαηνο ξπζκηζηήο ηάζεο λα είλαη 
ειεθηξνληθόο θαη λα έρεη πιήξε ζηεγαλφηεηα.  

 

ε) Σν εχξνο (AMPLITUDE) θάζε αξκνληθήο ηεο θακπύιεο ηεο ηάζεο δελ 
πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 2%, φηαλ ην Ζ/Ε ιεηηνπξγεί ρσξίο θνξηίν. 
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ζη) Ζ γελλήηξηα ζα πξνζηαηεχεηαη απφ ππεξέληαζε θαη βξαρπθχθισκα κε 
απηφκαην ηξηπνιηθφ δηαθφπηε (CIRCUIT BREAKER).  

 
δ) Ο ζρεδηαζκφο θαη θαηαζθεπή ηεο γελλήηξηαο ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα 

ζχκθσλα κε ηα πξφηππα EN 60034, IEC 34-1, VDE 0530, BS 5000 θαη NEMA 
MG1-32.  

 

ε) Όιεο νη πεξηειίμεηο ζα πξέπεη λα εκπνηίδνληαη κε ηξεηο ζηξψζεηο 
πνιπεζηεξηθνχ βεξληθηνχ γηα λα αληέρνπλ ζηα ιάδηα θαη ηα νμέα ή λα είλαη 
εκπνηηζκέλεο ζην θελφ κε εηδηθή πνιπεζηεξηθή ξεηίλε.  

 

ζ) Θα ππάξρνπλ πξνζηαηεπηηθά πιέγκαηα γχξσ απφ ηνλ αλεκηζηήξα ηνπ 
ςπγείνπ, έηζη ψζηε αθελφο λα πξνζηαηεχνληαη νη ρξήζηεο θαη αθεηέξνπ λα κελ 
είλαη δπλαηφ λα εηζέιζνπλ μέλα αληηθείκελα ζην ρψξν θίλεζεο ηνπ αλεκηζηήξα, 
φπνπ βξίζθνληαη επίζεο θαη ηξνραιίεο, ηκάληεο, ηελησηήξεο θαη άιια 
πεξηζηξεθφκελα αληηθείκελα.  

 
η) Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη ηνλ παξαθάησ πίλαθα 

ζύκθσλα κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο γελλήηξηαο πνπ πξνζθέξεη. Η 
γελλήηξηα πξέπεη λα πιεξεί ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 2.2.2 α), β), γ) , δ) , ε), ζη), δ),  ε), θαη ζ).  

Πίλαθαο Π2  
Καηαζθεπαζηήο γελλήηξηαο:  

Σύπνο, κνληέιν:  

α/α Πεξηγξαθή κεγέζνπο Σηκή κεγέζνπο 
ηεο 
πξνζθεξόκελεο 
γελλήηξηαο 

Αληίζηνηρε παξαπνκπή 
ζηε ζειίδα ή ζηελ 
παξάγξαθν ή ζην 
ζρεδηάγξακκα ηνπ 
θαηαηηζεκέλνπ ηερληθνύ 
εγρεηξηδίνπ 

1 Prime power (KVA)   

2 Stand by power (KVA)   

3 Βαζκφο πξνζηαζίαο ΗΡ23   

4 Βαζκφο απφδνζεο γηα ηελ 
νλνκαζηηθή ηζρχ θαη γηα 
ζπλθ=0.8, (≥90%) 

  

5 Γηάηαμε αληηπαξαζηηθήο 
πξνζηαζίαο θιάζεηο 

  

6 THF<2%   

7 TIF<50   

8 Υεηξνθίλεηε κεηαβνιή ηεο 
νλνκαζηηθήο ηηκήο ηεο ηάζεο 
εμφδνπ ηεο γελλήηξηαο κε 
δηάηαμε πνπ βξίζθεηαη 
ηνπνζεηεκέλε ζηνλ 
ελζσκαησκέλν πίλαθα 
 

  

9 THD≤2%   

10 ηαζεξφηεηα ζηξνθψλ 
(speed regulation)   

  

11 ηαζεξφηεηα ηάζεο (Voltage 
regulation) ≤ ±0,5% 

  

12 Καηαζθεπαζηηθά πξφηππα 
γελλήηξηαο 
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2.2.3 Πίλαθαο ειέγρνπ θαη απηνκάηνπ ιεηηνπξγίαο 
  
Ο πίλαθαο ειέγρνπ ζα απνηειείηαη απφ βακκέλν κεηαιιηθφ εξκάξην, θιεηζηνχ 

ηχπνπ, επηζθέςηκν απφ εκπξφο ζα θέξεη νζφλε LCD κε ιπρλίεο LED θαη ζα είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο επί ηνπ εληαίνπ πιαηζίνπ εδξάζεσο ηνπ Ζ/Ε. Θα έρεη ειιεληθφ 
κελνχ επηθνηλσλίαο. Θα δείρλεη ηηο παξαθάησ ελδείμεηο: 

α) Έληαζε ξεχκαηνο αλά θάζε ζε Α 
β) Πνιηθή ηάζε ηεο γελλήηξηαο ζε V 
γ) Φαζηθή ηάζε ηεο γελλήηξηαο ζε V 
δ) πρλφηεηα 
ε) Ώξεο ιεηηνπξγίαο 
ζη) Θεξκνθξαζία λεξνχ ςχμεσο θηλεηήξα 
δ) Πίεζε ιαδηνχ ιίπαλζεο θηλεηήξα 
ε) ηάζκε θαπζίκνπ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ζ) Βνιηφκεηξν .Ρ. γηα ηελ ηάζε ζπζζσξεπηνχ (σλ) 
η) ηξνθέο θηλεηήξα 
 
Ο πίλαθαο ζα πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο πξνζηαζίεο κε απηφκαηε θξάηεζε 

ηνπ Ζ/Ε- ελδείμεηο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπλαγεξκψλ:  
 ηα)Πξνζηαζία ρακειήο πίεζεο ιαδηνχ  
 ηβ) Πξνζηαζία πςειήο ζεξκνθξαζίαο λεξνχ  
 ηγ) Πξνζηαζία απνηπρίαο εθθηλήζεσο 

ηδ) Πξνζηαζία ππεξηάρπλζεο κεραλήο 
ηε) Πξνζηαζία ππνζηξνθίαο κεραλήο 
ηζη) Πξνζηαζία απνηπρίαο θνξηηζηνχ κπαηαξίαο 
ηδ)Δλδεηθηηθή ιπρλία γηα ηα αλσηέξσ ζθάικαηα θαη γηα ρακειή ζπρλφηεηα 
γελλήηξηαο, ρακειή ηάζε κπαηαξηψλ, ρακειή ζηάζκε θαπζίκνπ.  
ηε)Δλδεηθηηθή ιπρλία θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζ/Ε  
Δπηπιένλ ζα δηαζέηεη 
ηζ) Μπνπηφλ δνθηκήο θαιήο ιεηηνπξγίαο ιπρληψλ ηνπ πίλαθα 
θ) Απηνζπγθξαηνχκελν δηαθφπηε, ΣΑΖ-ΚΗΝΓΤΝΟΤ, γηα ηελ θξάηεζε ηνπ 

θηλεηήξα ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ 
θα) Έλα κπνπηφλ εθθίλεζεο (γηα ρεηξνθίλεηε εθθίλεζε)  
θβ) Γηαθφπηεο επηινγήο ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ πίλαθα. Θα δηαζέηεη ηηο 

ζέζεηο: 
θβ1) ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ (RUN) 
θβ2) ΔΚΣΟ (STOP) 
θβ3) ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ (AUTO) 

 

θγ) Πέξαλ ησλ αλσηέξσ νξγάλσλ θαη δηαθνπηψλ, ν πίλαθαο ρεηξνθίλεηνπ θαη 
απηνκάηνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζ/Ε λα δηαζέηεη: 

θγ1) Απηφκαην θνξηηζηή ζπζζσξεπηψλ ηνπ Ζ/Ε κέζσ ηνπ νπνίνπ 
εμαζθαιίδεηαη ε ζπληεξεηηθή θφξηηζε ηνπο απφ ηελ ηάζε ηνπ δηθηχνπ γηα ην 
ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ην Ζ/Ε δελ ιεηηνπξγεί.  

θγ2) Έλα κπνπηφλ επαλαθνξάο βιαβψλ (RESET) 
θγ3) Όια ηα απαξαίηεηα ρξνληθά, βνεζεηηθέο αζθάιεηεο, αθξνδέθηεο θαη 

ειεθηξηθά θπθιψκαηα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ νκαιή, αζθαιή θαη αλεπίβιεπηε 
ιεηηνπξγία ηνπ Ζ/Ε. 
 

Καηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Ζ/Ε είλαη ελεξγνπνηεκέλα ηα θπθιψκαηα πξνζηαζίαο 
ηνπ θηλεηήξα απφ ππεξζέξκαλζε λεξνχ θηλεηήξα θαη ρακειή πίεζε ιαδηνχ 
ιηπάλζεσο, ππεξβνιηθέο ζηξνθέο ηα νπνία θαη νδεγνχλ ηνλ θηλεηήξα ζε θξάηεζε 
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εθφζνλ αληρλεπζνχλ ζπλζήθεο θηλδχλνπ. Ζ αιιεινζχλδεζε ησλ βνεζεηηθψλ 
θπθισκάησλ ηνπ πίλαθα απηνκάηνπ ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη ηνπ ηκήκαηνο ηζρχνο 
ζα γίλνπλ κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ θαη ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα 
ειεθηξνινγηθά ζρέδηα αιιεινζπλδέζεσο πνπ ζπλνδεχνπλ ην Ζ/Ε.  

 
 

2.2.4 Νέν Πίλαθα Μεηαγσγήο 
 
ην γελλεηξηνζηάζην ππάξρνπλ δχν Ζ/Ε έλα DEUTZ 110 KVA (θαηαζθεπήο 

2009) θαη έλα ΜΑΝ 85 KVA (θαηαζθεπήο 1968). Σν ππφ πξνκήζεηα Ζ/Ε ζα 
αληηθαηαζηήζεη ην  MAN.  

 
Ο πίλαθαο ζα είλαη κεηαιιηθφο ηχπνπ εξκαξίνπ θαηάιιεινο γηα επίηνηρε 

ηνπνζέηεζε. Όινη νη ρεηξηζκνί ζα γίλνληαη απφ ηελ εκπξφο πιεπξά θαη ζα είλαη 
επηζθέςηκνο απφ ηελ εκπξφο πιεπξά. 
 

Ο πίλαθαο ζα πξνέξρεηαη απφ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν πηζηνπνηεκέλν θαηά 
ISO 9001 απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα, γηα ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή θαη ηε 
ζπλαξκνιφγεζε ειεθηξηθψλ πηλάθσλ. Σν ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ζα επηζπλάπηεηαη 
ππνρξεσηηθά ζηε θάζε ηεο πξνζθνξάο. Ο πίλαθαο ζα θέξεη ππνρξεσηηθά ηε 
ζήκαλζε “CE”.  

 
Ο θαηαζθεπαζηήο ζα είλαη ππεχζπλνο κεηά ην πέξαο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ 

ειεθηξηθνχ πίλαθα, γηα ηε δηεμαγσγή ησλ δνθηκψλ ζεηξάο κε δηαθξηβσκέλα θαη 
πηζηνπνηεκέλα φξγαλα θαη ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ πηζηνπνηεηηθνχ.  

 
Όια ηα πιηθά ζα είλαη επθήκσο γλσζηψλ θαηαζθεαπαζηηθψλ νίθσλ 

πηζηνπνηεκέλσλ θαηά ISO 9001 απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα, ζα θέξνπλ ηε 
ζήκαλζε CE θαη ζα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά θαη δηεζλή πξφηππα.  
 

Γηα φια ηα μερσξηζηά κεηαιιηθά κέξε (δειαδή κεησπηθέο πιάθεο, βάζεηο 
ζηήξημεο ηνπ δηαθνπηηθνχ πιηθνχ, πιεπξηθά κεηαιιηθά θαιχκκαηα θηι) ζα πξέπεη 
λα ππάξρεη ειεθηξηθή ζπλέρεηα ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ηνλ αγσγφ γείσζεο 
ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα εμαζθαιίδνληαο ηε γείσζε φισλ ησλ ζηαζεξψλ κεηαιιηθψλ 
κεξψλ ηνπ. ε φια ηα θηλνχκελα κεηαιιηθά κέξε (πρ. πφξηεο) ζα πξέπεη λα 
ηνπνζεηεζεί αγσγφο πξνζηαζίαο (πρ πιεμίδα γεηψζεσο). Ο βαζκφο πξνζηαζίαο 
ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα ζα είλαη ΗΡ41 ζχκθσλα κε ην πξφηππν CEI EN 60529. O 
βαζκφο πξνζηαζίαο έλαληη κεραληθψλ θξνχζεσλ ζα είλαη ΗΚ08 φπσο απηφο 
νξίδεηαη ζην πξφηππν CEI EN 50102. Ζ θαηαζθεπή ηνπ πίλαθα ζα είλαη ζχκθσλε 
κε ην IEC 61439-1.  

 
 

ηελ εκπξφο ηνπ φςε ν ειεθηξηθφο πίλαθαο ζα θέξεη πηλαθίδα κε ην φλνκα, 
ηε δηέπζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηνλ αξηζκφ παξαγσγήο.  ην εζσηεξηθφ ηνπ 
πίλαθα ζα ππάξρεη ζήκαλζε ησλ κπαξψλ θάζε θάζεο αιιά θαη ησλ κπαξψλ 
νπδεηέξνπ θαη γείσζεο. Δπίζεο ζα ππάξρεη πιήξεο ζήκαλζε φισλ ησλ θαισδίσλ 
ησλ βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ.  
 

Ο λένο πίλαθαο κεηαγσγήο ζα πεξηιακβάλεη: 
   α. Έλα γεληθφ απηφκαην ηξηπνιηθφ  δηαθφπηε  ΟΝ- OFF (είζνδνο ΓΔΖ)  
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 β. Απηφκαηε κεηαγσγή ΓΔΖ-Ζ/Ε, ηξηψλ ζέζεσλ ΓΔΖ, Ζ/Ε θαη ΟFF. ε θάζε 
πεξίπησζε ζα απνθιείεηαη ν παξαιιειηζκφο ΓΔΖ –Ζ/Ε.  

 
γ. Απηφκαηε κεηαγσγή Ζ/Ε1(θαηλνχξην) -Ζ/Ε2(DEUTZ 100KVA) –OFF. ε πεξίπησζε 

βιάβεο ηνπ απηνκαηηζκνχ ζα γίλεηαη ρεηξνθίλεηα ε κεηαγσγή. ε θάζε πεξίπησζε 
ζα απνθιείεηαη ν παξαιιειηζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δχν Ζ/Ε. 

 
δ. Καηάιιειν απηνκαηηζκφ (controller) ν νπνίνο ζε πεξίπησζε ζθάικαηνο 

ηνπ δηθηχνπ ζα δίλεη εληνιή γηα ιεηηνπξγία ζε δηαθνξεηηθφ Ζ/Ε θάζε θνξά, (δειαδή 
ηα δχν Ζ/Ε ην θαηλνχξην θαη ην DEUTZ ζα ιεηηνπξγνχλ ελαιιάμ). Δπηπιένλ ζα 
επηηεξεί ηε ιεηηνπξγία ηνπο, θαη ζα ζηακαηά φπνην απφ ηα δχν  παξνπζηάζεη βιάβε 
θαη απηφκαηα ζα θάλεη ηε κεηαγσγή ζην άιιν. Όηαλ θάπνην απφ ηα δχν 
παξνπζηάζεη βιάβε (πρ πίλαθαο ειέγρνπ) θαη ρξεηάδεηαη επηζθεπή, λα ππάξρεη ε 
δπλαηφηεηα λα κεηάγνληαη ηα θνξηία κφλν ζε απηφ πνπ ιεηηνπξγεί.   

   
ε. Απαγσγνχο θεξαπληθψλ ξεπκάησλ πνιιαπιψλ θξνχζεσλ θαηάιιεινπο 

γηα ρξήζε πξσηεχνπζαο θαη δεπηεξεχνπζαο πξνζηαζίαο γηα ειεθηξηθά ζπζηήκαηα 
πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία IV έσο θαη θαηεγνξία II ζχκθσλα κε ην IEC 60364-4-
443-4. Δπηπιένλ ζα είλαη θαηάιιεινη γηα ηελ πξνζηαζία επαίζζεησλ ειεθηξηθψλ 
ζπζθεπψλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε πεξηνρέο εθηεζεηκέλεο ζε θεξαπλνχο.  Οη απαγσγνί 
ζα ηνπνζεηεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.  Ζ δηάηαμε ησλ 
απαγσγψλ ζα απάγεη άκεζα θαη έκκεζα θεξαπληθά πιήγκαηα απφ ην δίθηπν ηνπ 
ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο κέρξη 100 kA θπκαηνκνξθήο 10/350 κsec (25 kA αλά 
πφιν) αθήλνληαο παξακέλνπζα ηάζε <= 2kV. Θα έρεη επίζεο ηθαλφηεηα 
απαγσγήο θξνπζηηθνχ ξεχκαηνο κέρξη 100 kA (25 kA αλά πφιν) θπκαηνκνξθήο 
8/20κsec. Θα είλαη βαζκνχ πξνζηαζίαο ΗΡ20. Οη απαγσγνί ζα έρνπλ πεξάζεη κε 
επηηπρία ηηο εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο Class I (10/350κs) θαη Class II (8/20κs) φπσο 
νξίδνληαη απφ ηα πξφηππα ΔΝ 61643-11 θαη IEC 61643-11.  Οη απαγσγνί 
θεξαπληθψλ ξεπκάησλ ζα έρνπλ αληνρή ζε πνιιαπιά θξνπζηηθά πιήγκαηα θαη 
αλσκαιίεο ηνπ δηθηχνπ θαη δελ ζα πξνθαινχλ βξαρπθχθισκα ζηελ ειεθηξηθή 
εγθαηάζηαζε.  

ζη. Σξηθαζηθφ επηηεξεηή ηάζεο κεγάιεο αθξίβεηαο θαη απαγσγνχο 
ππέξηαζεο γηα ηνλ επηηεξεηή ηχπνπ Σ2 πνπ έρεη πεξάζεη κε επηηπρία ηηο 
εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο φπσο νξίδνληαη απφ ηα πξφηππα ΔΝ 61643-11 θαη IEC 
61643-11.  

 
   δ. Απεηθφληζε κε LED φισλ ησλ θαηαζηάζεσλ θαη ειεθηξνληθφ πνιπφξγαλν 

πνπ πεξηιακβάλεη, απεηθφληζε ηεο κεηξνχκελεο ηάζεο θαη έληαζεο ζε θάζε θάζε, 
ξχζκηζε ρξφλνπ γηα κεηαγσγή, εθθίλεζε, ζβέζε Ζ/Ε θαη ρξνλνδηαθφπηε.  

 
Όινη νη απηόκαηνη κεηαγσγηθνί δηαθόπηεο ζα είλαη ηεηξαπνιηθνί, κε 

ειεθηξνθηλεηήξα θαη ηειερεηξηζκό θαη κε ειεθηξηθή θαη κεραληθή 
καλδάισζε.  
  

Δπηζεκαίλεηαη φηη φινη νη ρεηξηζκνί ησλ δηαθνπηψλ ζα γίλνληαη ρσξίο ην 
άλνηγκα ηεο πφξηαο ηνπ πίλαθα.  

Ο πθηζηάκελνο πίλαθαο κεηαγσγήο ζα απνμεισζεί θαη ζα παξαδνζεί ζηελ 
Τπεξεζία.  
Δπηπιένλ ζα γίλνπλ φιεο νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ ηπρφλ απαηηεζνχλ ζην πθηζηάκελν 
Ζ/Ε-DEUTZ 100 KVA (φπσο πρ πξνζζήθεο λέσλ θαισδηψζεσλ θαη αιιαγέο 
εζσηεξηθψλ ζπλδέζεσλ ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ, αιιαγή ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ) 
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πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα δέρεηαη απνκαθξπζκέλε εληνιή εθθίλεζεο remote start 
θαη λα παξέρεη ζηνλ λέν πίλαθα κεηαγσγήο ζήκα ζπλαγεξκνχ ζε πεξηπηψζεηο 
βιάβεο. Δάλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ κε ηνλ πθηζηάκελν πίλαθα ειέγρνπ ζα 
αληηθαηαζηαζεί κε άιιν κνληέιν. Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ αλάδνρν θαη ζα 
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή πξνζθνξάο. Γη απηφ είλαη αλαγθαία ε επίζθεςε ηνπ 
αλαδφρνπ γηα λα ιάβεη γλψζε ηεο πθηζηάκελεο εγθαηάζηαζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη 
αλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξνπνπνηήζεσλ πξνθιεζεί βιάβε ζην πθηζηάκελν Ζ/Ε, ε 
δηεξεχλεζε ηεο βιάβεο θαη ε απνθαηάζηαζε ηεο ζα βαξχλεη ηνλ αλάδνρν.   
 
Ο απηνκαηηζκφο ηνπ πίλαθα κεηαγσγήο λα παξέρεη ηηο παξαθάησ δπλαηφηεηεο: 
Γηαθφπηε επηινγήο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο απηφκαηε ή ρεηξνθίλεηε.   
 
 

Υεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία  
(ΔΘΑΚΟΠΣΗ Θ ζηε ζέζε ΥΕΘΡΟΚΘΝΗΣΗ ΛΕΘΣΟΤΡΓΘΑ) 
 

Με ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ΓΗΑΚΟΠΣΖ Η ζηε ζέζε ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 
παξαθάκπηεηαη ην θχθισκα επηηήξεζεο ηεο ηάζεσο δηθηχνπ θαη αλεμάξηεηα ηεο 
θαηάζηαζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε ηάζε δηθηχνπ, δίδεηαη εληνιή εθθίλεζεο ηνπ 
Ζ/Ε.  Ακέζσο κφιηο ππάξμεη ηάζε ζηελ έμνδν ηεο γελλήηξηαο ελεξγνπνηείηαη 
απηφκαηα ε δηαδηθαζία κεηαγσγήο ζην πεδίν ηζρχνο θαη ηα θνξηία κεηάγνληαη ζε 
ηξνθνδνζία απφ ην Ζ/Ε. 

Σν Ζ/Ε εμαθνινπζεί θαη ηξνθνδνηεί ηα θνξηία, αλεμαξηήησο ηεο παξνπζίαο 
ηνπ δηθηχνπ ην νπνίν έρεη απνκνλσζεί κε ην άλνηγκα ηνπ απηφκαηνπ δηαθφπηνπ 
πιεπξάο ΓΔΖ ζην πεδίν ηζρχνο. Σα θνξηία επαλακεηάγνληαη ζην δίθηπν (εθφζνλ 
είλαη δηαζέζηκν) κε ηελ επαλαθνξά ηνπ ΓΗΑΚΟΠΣΖ Η ζηελ ζέζε ΑΤΣΟΜΑΣΖ 
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ θαη ην Ζ/Ε νδεγείηαη ζε θξάηεζε κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ 
πξνθαζνξηζκέλνπ ρξφλνπ ςχμεο ηνπ θηλεηήξα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ην 
Ζ/Ε ιεηηνπξγεί ζην θελφ. 

Καηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ζ/Ε είλαη ελεξγνπνηεκέλα ηα θπθιψκαηα πξνζηαζίαο 
ηνπ θηλεηήξα απφ ππεξζέξκαλζε λεξνχ θηλεηήξα θαη ρακειή πίεζε ιαδηνχ 
ιηπάλζεσο, ηα νπνία θαη νδεγνχλ ηνλ θηλεηήξα ζε θξάηεζε εθφζνλ αληρλεπζνχλ 
ζπλζήθεο θηλδχλνπ. 

 

Απηόκαηε ιεηηνπξγία  
(ΔΘΑΚΟΠΣΗ Θ ζηε ζέζε ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΛΕΘΣΟΤΡΓΘΑ) 
 

Απηφκαηε εθθίλεζε ηνπ Ζ/Ε, κε ηελ ιήςε ηνπ ζρεηηθνχ ειεθηξηθνχ ζήκαηνο 
απφ ηνλ επηηεξεηή ηάζεσο δηθηχνπ, πνπ βξίζθεηαη ζην πεδίν κεηαγσγήο (πεδίν 
ηζρχνο), ν νπνίνο ελεξγνπνηείηαη ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ή αθαηαιιειφηεηαο 
(ηάζε εθηφο νξίσλ) κηαο ή πεξηζζνηέξσλ θάζεσλ ηνπ δηθηχνπ. Ο πίλαθαο παξέρεη 
ηελ δπλαηφηεηα ρξνλνθαζπζηέξεζεο ηεο εθθίλεζεο ηνπ Ζ/Ε, απφ ηελ ιήςε ηνπ 
ζρεηηθνχ ζήκαηνο απφ ηνλ επηηεξεηή, γηα ξπζκηδφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1-
25sec.  

Ζ απηφκαηε εθθίλεζε ηνπ Ζ/Ε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ βνήζεηα θαηάιιειεο 
δηάηαμεο πνπ δίλεη ηξεηο ζπλερφκελεο πξνζπάζεηεο εθθηλήζεσο κε ρξφλν 
ελεξγνπνίεζεο ηνπ εθθηλεηνχ γηα 5sec θαη ελδηάκεζε παχζε γηα 5sec. Μέζσ 
ξπζκίζεσο νιηθνχ ρξφλνπ πξνζπαζεηψλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αχμεζεο ηνπ 
αξηζκνχ ησλ ζπλερφκελσλ πξνζπαζεηψλ εθθηλήζεσο ζε δέθα. ε πεξίπησζε πνπ 
ην Ζ/Ε απνηχρεη ηειηθά λα εθθηλήζεη δίλεηαη νπηηθή ζήκαλζε βιάβεο. Γηα ηελ 
επαλάιεςε ησλ πξνζπαζεηψλ εθθηλήζεσο απαηηείηαη απνκαλδάισζε ηεο βιάβεο 
κέζσ ηνπ θνκβίνπ ΓΟΚΗΜΖ ΛΤΥΝΗΧΝ/ ΑΠΟΜΑΝΓΑΛΧΖ. Δάλ γηα νπνηνδήπνηε 
ιφγν δελ εθθηλήζεη ην έλα Ζ/Ε απηφκαηα ε κεηαγσγή ζα γίλεηαη ζην άιιν Ζ/Ε 
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Απηφκαηε κεηαγσγή ησλ θνξηίσλ απφ ην δίθηπν ζην Ζ/Ε, κεηά ηελ εθθίλεζε 
ηνπ Ζ/Ε, κε δπλαηφηεηα ρξνλνθαζπζηέξεζεο ηεο δεχμεο ηνπ απηφκαηνπ δηαθφπηνπ 
ζηελ πιεπξά Ζ/Ε γηα ξπζκηδφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα 1-25sec. Υξνλνθαζπζηέξεζε 
ζηελ εκθάληζε βιαβψλ θξάηεζεο ηνπ Ζ/Ε γηα ξπζκηδφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα 1-70 
sec.  

 

Απηφκαηε κεηαγσγή θνξηίσλ ζηελ θαλνληθή ζέζε ηξνθνδνζίαο φηαλ 
απνθαηαζηαζεί ε ηάζε ηνπ δηθηχνπ. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα ρξνλνθαζπζηέξεζεο 
ηεο κεηαγσγήο γηα ξπζκηδφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα 5 sec -28 min. Μεηά ηελ 
κεηαγσγή ησλ θνξηίσλ ζην δίθηπν ην Ζ/Ε εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί γηα ρξνληθφ 
δηάζηεκα ξπζκηδφκελν εληφο ησλ νξίσλ 0-5 min γηα ηελ νκαιή ςχμε ηνπ θηλεηήξα. 

 
 

2.2.5 ύζηεκα απαγσγήο θαπζαεξίσλ 
 
Θα ηνπνζεηεζνχλ 2 λέα ζεη ζσιελώζεσλ εμάηκηζεο, αληίζηνηρεο 

δηαηνκήο κε ην λέν Ζ/Ε αιιά θαη ην ήδε ππάξρνλ (DEUTZ 110 KVA) θαη ζα 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζθεξφκελε ηηκή. Σα ζηιαλζηέ, ζα ηνπνζεηεζνχλ 
εζσηεξηθά ηνπ γελλεηξηνζηαζίνπ. Οη αγσγνί εμάηκηζεο ζα είλαη θαηλνχξηνη, ζα 
αληέρνπλ ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο ησλ θαπζαεξίσλ θαη ζα έρνπλ ζεξκνκφλσζε 
ζε φιν ην κήθνο γηα ηελ απνθπγή ππεξζέξκαλζεο ηνπ ρψξνπ. Σέινο ζα 
ηνπνζεηεζνχλ βάλεο εμπδάησζεο γηα ηα ζπκππθλψκαηα ηεο πγξαζίαο. Ζ ζέζε θαη 
δηακφξθσζε ησλ εμφδσλ εμάηκηζεο λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα απνθιείεηαη ε είζνδνο 
λεξνχ απφ ηε βξνρή.   

 
2.2.6 πζηνηρία ζπζζσξεπηώλ 

 

Σν Ζ/Ε ζα ζπλνδεχεηαη απφ κία ζπζηνηρία ζπζζσξεπηψλ εληζρπκέλνπ ηχπνπ 
12 V ή 24 V. Απηή ζα είλαη ηθαλή γηα απξφζθνπηε εθθίλεζε ηνπ Ζ/Ε θαη γηα πέληε 
ηνπιάρηζηνλ εθθηλήζεηο ζε κία ψξα ή δέθα εθθηλήζεηο ην 24σξν. Οη ζπζζσξεπηέο 
ζα δηαθξίλνληαη γηα ηε κεγάιε δηάξθεηα δσήο (LONG LIFE), γηα ηε πνιχ κηθξή 
ζπληήξεζε (NO MAINTENANCE), θαη γηα ηελ πςειή αμηνπηζηία (HIGH 
RELIABILITY).  

Οη ζπζζσξεπηέο ζα παξαδνζνχλ καδί κε ηα θαιψδηα, ηνπο πφινπο θαη ηνπο 
αθξνδέθηεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζπζζσξεπηέο ζα πξέπεη λα παξαδνζνχλ εληφο 
εληζρπκέλνπ μχιηλνπ θηβσηίνπ – ζήθεο ή ζε ρσξηζηή ζήθε επί ηεο βάζεσο ηνπ Ζ/Ε. 
Σα παξαπάλσ ζα ζππεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή πξνζθνξάο.  
 

2.3 Αλάιπζε Εξγαζηώλ 
 
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη: 
 

2.3.1 Ζ απνμήισζε ηνπ παιαηνχ Ζ/Ε θαη ησλ ζπζηήκαησλ απαγσγήο 
θαπζαεξίσλ ησλ Ζ/Ε, θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΒΚ ζηα Υαληά 
Κξήηεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ππάξρεη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο κε νρήκαηα κφλν 
κέρξη ηελ πξφζνςε ηνπ θηηξίνπ φπνπ ζηεγάδεηαη ην γελλεηξηνζηάζην. Σν 
γελλεηξηνζηάζην βξίζθεηαη ζην ππφγεην, ζηελ πιάγηα πιεπξά ηνπ θηηξίνπ, θαη σο εθ 
ηνχηνπ δελ είλαη πξνζβάζηκε ε πφξηα ηνπ απφ νρήκαηα. Ο ππνςήθηνο 
πξνκεζεπηήο δχλαηαη λα επηζθεθζεί ην ρψξν ψζηε λα εθηηκήζεη ην βαζκφ 
δπζθνιίαο θαη ηα απαηηνχκελα κέζα ψζηε λα βγάιεη ην παιαηφ Ζ/Ε απφ ην 
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γελλεηξηνζηάζην θαη λα βάιεη ην λέν Ζ/Ε ζηε ζέζε ηνπ θαη λα ηα ζπκπεξηιάβεη ζηελ 
πξνζθνξά ηνπ.  

 

2.3.2 Ζ κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ Ζ/Ε ζηε ζέζε ηνπ παιαηνχ, 
δειαδή ζηελ πθηζηάκελε βάζε απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή. Δάλ απαηηείηαη ζα γίλεη επέθηαζε βάζεο κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ 
πξνκεζεπηή θαη ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή πξνζθνξάο. 

 
2.3.3 Ζ πξνζαξκνγή ηνπ ζηνκίνπ αλαξξφθεζεο ηνπ Ζ/Ε ζην πθηζηάκελν 

άλνηγκα.  
 

2.3.4 Ζ εγθαηάζηαζε ησλ  λέσλ ζπζηεκάησλ απαγσγήο θαπζαεξίσλ. Ο θάζε 
αγσγφο εμάηκηζεο ζα ζπλδέεηαη κε ηελ αληίζηνηρε κεραλή κέζσ αληηθξαδαζκηθνχ 
ζπλδέζκνπ. Ζ ζηήξημε ησλ αγσγψλ ζα γίλεηαη ζηελ νξνθή θαη ζα είλαη ζηαζεξή 
θαη ζηηβαξή. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα δνζεί ζηελ ζπλαξκνγή κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ 
ησλ αγσγψλ εμάηκηζεο γηα ηελ απνθπγή δηαξξνψλ.  

 
 

2.3.5 Ζ απνζχλδεζε ησλ θαισδίσλ απφ ηνλ παιαηφ πίλαθα κεηαγσγήο, ε 
απνμήισζε ηνπ θαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ πίλαθα κεηαγσγήο ζηε ζέζε ηνπ 
παιαηνχ. Όιεο νη εξγαζίεο αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.4 θαη ηα 
απαηηνχκελα πιηθά γηα ηελ εθηέιεζε απηψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα ζπλδέζεη ην λέν Ζ/Ε κε ηελ πξνβιεπφκελε θαισδίσζε. Όπνπ νη 
νδεχζεηο ησλ θαισδίσλ είλαη νξαηέο ζα ηνπνζεηνχληαη κέζα ζε κεηαιιηθή ζράξα 
κε θαπάθη.  

 
2.3.6 Ζ ζχλδεζε ηνπ λένπ Ζ/Ε, ηνπ πθηζηάκελνπ DEUTZ 100 KVA θαη ηεο 

γξακκήο ηνπ δηθηχνπ  ζην λέν πίλαθα κεηαγσγήο.    
 

2.3.7 Ζ γείσζε ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ ηνπ δεχγνπο ζηνλ πίλαθα θαη γείσζε 
ηνπ νπδεηέξνπ ηνπ δεχγνπο ζην πθηζηάκελν δίθηπν γεηψζεσλ. 

 

2.3.8 Ο έιεγρνο ησλ γεηψζεσλ ηνπ Ζ/Ε, ε θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ 
ησλ κεηξήζεσλ θαη ε παξάδνζε ηνπο ζηελ Τπεξεζία.  

 
         2.3.9 Ζ ζχλδεζε ηνπ λένπ Ζ/Ε κε ην πθηζηάκελν νξαηφ δίθηπν θαπζίκνπ. Σν 
πθηζηάκελν νξαηφ δίθηπν θαπζίκνπ ηξνθνδνηεί κφλν ην Ζ/Ε DEUTZ πνπ βξίζθεηαη 
πιεζίνλ ηνπ πξνο αληηθαηάζηαζε Ζ/Ε. Θα γίλεη κηθξή ηξνπνπνίεζε ψζηε λα 
παξέρεη θαχζηκν θαη ζην λέν Ζ/Ε. Σν πθηζηάκελν ππφγεην δίθηπν δελ ζα 
ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ.   

2.3.10 Όια ηα παξαπάλσ (εξγαζία θαη πιηθά) ζα γίλνπλ κε κέξηκλα θαη 
δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή πξνζθνξάο. 
Δπηπιένλ ζηελ ηηκή πξνζθνξάο ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

α) ε δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, δηάζεζε ησλ νξγάλσλ 
ειέγρνπ, ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ, κηθξνυιηθψλ, κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ άξηηα εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο ηνπ Ζ/Ε θαη ηνπ 
πίλαθα κεηαγσγήο. 

β) ε δαπάλε γηα ηελ πξνζθφκηζε θαη απνθφκηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ 
εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ (γεξαλφο) γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.  

γ) ε δαπάλε κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο ησλ πιηθψλ, ζπζθεπψλ 
θαη κεραλεκάησλ ζηνλ ηφπν ηεο εγθαηάζηαζεο.  

δ) ε δαπάλε απνθαηάζηαζεο ηπρφλ θζνξψλ πνπ πξνθιεζνχλ ζε 
δάπεδα, ηνίρνπο θιπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο. 
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        ε) ε δαπάλε γηα ηελ απφδνζε ηνπ ρψξνπ, κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ, 
θαζαξνχ.  
       ζη) ε δαπάλε πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο 
θαη ε απνδεκίσζε γηα θάζε είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ 
θαηαζθεπψλ θαη επί ηνπ πθηζηάκελνπ Ζ/Ε ή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ 
δηαθίλεζε βαξέσο εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ.  
      δ) ε δαπάλε γηα ηε  ιήςε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ κέηξσλ αζθαιείαο 
ηφζν σο πξνο ην πξνζσπηθφ ηνπ, φζν θαη πξνο ηξίηνπο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 
Τπεξεζίαο. 
 ε) ε δαπάλε γηα ηελ επίβιεςε φισλ ησλ εξγαζηψλ απφ κεραλνιφγν 
κεραληθφ ή ειεθηξνιφγν κεραληθφ  ή ειεθηξνιφγν κεραλνιφγν κεραληθφ. 
Δπηπιένλ ν κεραληθφο, εθηφο απφ ηελ επίβιεςε, ζα παξίζηαηαη θαη θαηά ηελ 
παξαιαβή ηνπ πιηθνχ θαη θαηά ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ.   

 

Όιεο νη ειεθηξηθέο θαη κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ζα εθηειεζηνχλ 
ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο αληίζηνηρνπο Καλνληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 
ΔΛΟΣ HD 384 ζπκπιεξσκέλνπο κε ηνπο Γεξκαληθνχο (VDΔ/DΗΝ θαη άιινπο 
Γηεζλείο Καλνληζκνχο). 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ν θάζε ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο ζα επηζθεθηεί ηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηεο κνλάδαο καο, πξηλ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, πξνθεηκέλνπ 
λα ιάβεη γλψζε ηνπ ρψξνπ θαη ηεο πθηζηάκελεο εγθαηάζηαζεο θαη λα έρεη ιάβεη 
ππφςε ηνπ φινπο ηνπο παξάγνληεο πξηλ θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά ηνπ.  

Με πνηλή απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο λα ππάξρεη ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε 
ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ φηη έιαβε γλψζε ηεο πθηζηάκελεο εγθαηάζηαζεο. 
 

 

2.4. Εηδηθέο Απαηηήζεηο 
 

2.4.1. Γεληθά 
 

2.4.1.1 Σν Ζ/Ε πξέπεη λα πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο αζθαιείαο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνθεηκέλνπ λα θέξεη λνκίκσο ην ζήκα CE επνκέλσο 
πξέπεη λα έρεη: 

 
α. Πιέγκαηα πξνζηαζίαο ζηα θηλνχκελα κέξε 
β.  Πξνθπιαθηήξεο πάλσ απφ ηα θαπηά ζεκεία (εμαγσγή θαη 

ηνπξκπίλα). 
γ. Αληηπαξαζηηηθφ θίιηξν RFI γηα λα κελ επεξεάδεη ηηο ειεθηξνληθέο 

ζπζθεπέο.  
              δ. Να αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά ε αληίζηαζε κφλσζεο ησλ 

πεξηειίμεσλ ηεο γελλήηξηαο (>1 ΜΧ) θαη λα αλαγξάθεηαη ε  αληίζηνηρε παξαπνκπή 
ζηε ζειίδα ή ζηελ παξάγξαθν ή ζην ζρεδηάγξακκα ηνπ θαηαηηζεκέλνπ ηερληθνχ 
εγρεηξηδίνπ: 

  
2.4.1.2 Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη ηνπο πίλαθεο Π1, Π2 

θαη Π3 θαη ηηο ζηήιεο (2) θαη (6) ηνπ πίλαθα Π4 νξζά ζπκπιεξσκέλεο θαη λα 
αλαγξάθεη θαη ηελ αληίζηνηρε παξαπνκπή ζηε ζειίδα ή ζηελ παξάγξαθν ή ζην 
ζρεδηάγξακκα ηνπ θαηαηηζεκέλνπ ηερληθνχ εγρεηξηδίνπ: 
 

2.4.1.3  Ζ ζέζε θαη δηακφξθσζε ηεο εμάηκηζεο λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα 
απνθιείεηαη ε είζνδνο λεξνχ απφ ηελ βξνρή θαη νη δηαξξνέο θαπζαεξίσλ εληφο ηνπ 
γελλεηξηνζηαζίνπ. 
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2.4.1.4 ε θαηάιιειε ζέζε ηνπ Ζ/Ε πξέπεη λα επηθνιιεζεί πηλαθίδα 

κεηαμνηππίαο, ζηελ νπνία λα είλαη ηππσκέλα ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 
 

α) Αξηζκφο κνληέινπ, ζεηξηαθφο αξηζκφο, ραξαθηεξηζηηθά εμφδνπ, ηάζε, 
θάζε θαη ζπρλφηεηα, νλνκαζηηθή έμνδνο ζε ΚVA θαη KW.  
β) Αξηζκφο ζχκβαζεο θαη έηνο . 
γ) ηνηρεία θαηαζθεπαζηή – πξνκεζεπηή. 
 

2.4.1.5 ε θαηάιιειε ζέζε ηνπ γελλεηξηνζηαζίνπ λα επηθνιιεζεί πηλαθίδα 
κεηαμνηππίαο ζηελ νπνία λα είλαη ηππσκέλν ην ειεθηξηθφ δηάγξακκα ηνπ Ζ/Ε θαη 
πηλαθίδα κεηαμνηππίαο κε ηππσκέλεο ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ Ζ/Ε ζηα Διιεληθά. 

 
2.4.1.6 Να απνθιείεηαη ν παξαιιειηζκφο κε ΓΔΖ θαηά ηελ εθθίλεζε θαη 

ιεηηνπξγία. 
 
2.4.1.7 Σν Ζ/Ε πξέπεη λα δηαζέηεη ηζρπξή κεηαιιηθή βάζε θαη λα έρεη φζν ην 

δπλαηφλ κηθξφηεξεο δηαζηάζεηο θαη βάξνο, ηα νπνία λα αλαθέξνληαη. 
 

 

ΠΘΝΑΚΑ: Π3 
ΥΑΡΑΚΣΗΡΘΣΘΚΑ ΛΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΓΕΝΝΗΣΡΘΑ Η/Ζ 
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Σηκέο κεγεζώλ 
βάζεη πξν-

ζθεξόκελεο 
γελλήηξηαο 

          

Παξαπνκπή           

 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΘ 

I. Ζ δηαθχκαλζε ηεο ηάζεο θαη ηεο ζπρλφηεηαο αλαθέξνληαη ζηηο νλνκαζηηθέο ηνπο ηηκέο. 
II. Ηνλ = Ολνκαζηηθή ηηκή εληάζεσο ξεχκαηνο πνπ δίλεη ε γελλήηξηα. 
III. Λ.Υ.Φ. = Λεηηνπξγία ρσξίο θνξηίν. 
IV. Λ.Π.Φ. = Λεηηνπξγία κε πιήξεο θνξηίν. 
V. Οη δύν ηειεπηαίεο γξακκέο ζα ζπκπιεξσζνύλ από ηνλ πξνκεζεπηή. ηελ ηειεπηαία 

γξακκή ζα αλαγξάθεηαη θάησ από θάζε ηηκή θαη ε αληίζηνηρε παξαπνκπή ζηε ζειίδα ή 
ζηελ παξάγξαθν ή ζην ζρεδηάγξακκα ηνπ θαηαηηζεκέλνπ ηερληθνύ εγρεηξηδίνπ. 
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2.4.2. Αμηνπηζηία  
 
2.4.2.1 ηελ πξνζθνξά πνπ ζα θαηαηεζεί λα γίλεηαη ππνρξεσηηθή αλαθνξά 

ζην ζχζηεκα αμηνπηζηίαο πνπ εθαξκφδεη ν νίθνο θαηαζθεπήο (εξγνζηάζην) γηα ην 
πξνο πξνκήζεηα H/Z θαη ηνλ πίλαθα κεηαγσγήο ππφ κνξθή βεβαίσζεο ηνπ νίθνπ ή 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή ζηελ νπνία λα βεβαηψλνληαη ή λα δειψλνληαη 
ηα παξαθάησ: 

α. Όηη ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ HZ είλαη πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 
9001.   

β. Ζ ρξνλνινγία πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν 
HZ.(Υξνλνινγία ίδηα ή λεφηεξε ηνπ 2017). 

2.4.2.2 Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ παξαπάλσ βεβαίσζε ή ππεχζπλε δήισζε 
πξέπεη θαηά πεξίπησζε λα θαίλεηαη: 

α. Ο θνξέαο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ πηζηνπνίεζε. 
β. Ζ ρξνλνινγία πηζηνπνίεζεο ηνπ εξγνζηαζίνπ. 
γ. Ο ρξφλνο ιήμεο ηεο πηζηνπνίεζεο. 
δ. Ο αξηζκφο πηζηνπνίεζεο. 

 
2.4.3. Δπλαηόηεηα πληήξεζεο 
2.4.3.1 Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα δειψλεη φηη γηα ην HZ: 
 
α. Τπάξρνπλ θαη ζα ην ζπλνδεχνπλ θαηά ηελ παξάδνζή ηνπ: 
 

1) Σερληθά εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο καδί κε φια 
ηα απαξαίηεηα ζρέδηα θαη ζρεδηαγξάκκαηα ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιψζζα, ψζηε 
λα είλαη δπλαηή ε ζπληήξεζε 1νπ κέρξη θαη 3νπ θιηκαθίνπ. 

2) Καηάινγνη αληαιιαθηηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζπληήξεζε ζηελ 
ειιεληθή ή αγγιηθή γιψζζα (αλ είλαη δπλαηφλ εηθνλνγξαθεκέλνη).  

3) Πιήξεο θαηάινγνο αλαγθαίσλ εηδηθψλ εξγαιείσλ θαη ζπζθεπψλ.  
 

β. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα επηζθεπήο – ζπληήξεζεο, θαζψο θαη ε παξνρή 
ζρεηηθήο ηερληθήο πιεξνθφξεζεο είηε απφ ηνλ ίδην ηνλ πξνκεζεπηή είηε απφ 
εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν. Πξνο ην ζθνπφ απηφ θαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 
ηθαλφηεηάο ηνπ λα ππνζηεξίδεη ην πξνζθεξφκελν πιηθφ κε αληαιιαθηηθά, 
επηζθεπέο, βαζκνλφκεζε θ.ι.π. πξέπεη ζηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο λα 
αλαθέξεηαη (θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Φχιιν πκκφξθσζεο θαη ζε παξάγξαθν 
αληίζηνηρεο αξίζκεζεο)  φηη ε ηερληθή ππνζηήξημε παξέρεηαη απφ έκπεηξν ηερληθφ 
θαη επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, φηη ππάξρνπλ θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο θαη 
απνζήθεο κε ηθαλφ απφζεκα αληαιιαθηηθψλ ζηελ Διιάδα, έηζη ψζηε λα 
δηαζθαιίδεηαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ε πιήξεο ηερληθή ππνζηήξημή ηνπ. 

 

γ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα πξναλαθεξφκελα θαη ηα θαζνξηδφκελα ζηηο 
παξαγξάθνπο 2.4.4 θαη 2.4.5 παξειθφκελα, εξγαιεία, εμαξηήκαηα, αληαιιαθηηθά, 
ζπζθεπέο, ηερληθά εγρεηξίδηα, θαηάινγνη αληαιιαθηηθψλ θ.ι.π. αθνξνχλ ηελ 
παξάδνζε ελφο κφλν HZ. Σα θαζνξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.4, 2.4.5 θαη 
2.4.6 ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο (ηπρφλ κε χπαξμε 
θάπνηνπ απφ ηα παξαθάησ πξέπεη λα δειψλεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζηελ 
πξνζθνξά ηνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Φχιιν πκκφξθσζεο θαη ζε παξάγξαθν 
αληίζηνηρεο αξίζκεζεο): 
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2.4.4. Αληαιιαθηηθά 
 

Με ην Ζ/Ε ζα παξαδνζνχλ θαη ηα αθφινπζα : 
 
α. Γέθα (10) θίιηξα θαπζίκνπ, πέληε (5) θίιηξα αέξα θαη δέθα (10) θίιηξα 

ιαδηνχ. 
β. Μία (1) ζεηξά ηκάληεο. 
γ. Μία (1) πιήξε ζεηξά απφ ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ηνπ πίλαθα ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ν πίλαθαο δηαζέηεη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο.  
δ. Μία (1) ζεηξά αληηθξαδαζκηθά. 
 
 

2.4.5. Εξγαιεία 
 

α. Μία (1) πιήξε ζεηξά απαξαίηεησλ θαηζαβηδηψλ θαη θιεηδηψλ ε νπνία ζα 
πεξηγξάθεηαη ζηελ πξνζθνξά.  

 
β. Οπνηνδήπνηε άιιν εηδηθφ εξγαιείν ζεσξείηαη απαξαίηεην γηα ηελ 

ζπληήξεζε θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Ζ/Ε. 
 

2.4.6 Δμαξηήκαηα εθηφο απηψλ πνπ θαζνξίδνληαη παξαπάλσ θαη 
ζεσξνχληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή νπζηψδε θαη απαξαίηεηα γηα ηελ πιεξέζηεξε θαη 
αζθαιέζηεξε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή πνπ ζα 
πξνζθεξζεί (λα αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά σο ρσξηζηά ηεκάρηα θαη 
ζπγθεθξηκέλα ζην Φχιιν πκκφξθσζεο θαη ζε παξάγξαθν αληίζηνηρεο 
αξίζκεζεο).  

 

2.4.7 Σπρφλ πξφζζεηα παξειθφκελα ηνπ Ζ/Ε, εθηφο απηψλ πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, ηα νπνία κπνξνχλ λα 
ηνπνζεηεζνχλ ή λα ζπλεξγαζηνχλ κε ην πξνζθεξφκελν Ζ/Ε θαη ηα νπνία δελ ην 
ζπλνδεχνπλ(επνκέλσο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή), λα αλαθέξνληαη 
αλαιπηηθά κε ην θφζηνο ηνπο θαη ηελ εξγαζία ηελ νπνία εθηεινχλ θαη ζπγθεθξηκέλα 
ζην Φχιιν πκκφξθσζεο θαη ζε παξάγξαθν αληίζηνηρεο αξίζκεζεο.  

 
3. Πνηνηηθόο θαη Πνζνηηθόο Έιεγρνο – Όξνη Απνδνρήο  
3.1. Εγγπήζεηο 
3.1.1. Εγγύεζε Καιήο Λεηηνπξγίαο – Καζνξηζκόο Υξόλνπ Εγγύεζεο 
 

α. ηελ ηερληθή πξνζθνξά πξέπεη λα δειψλεηαη φηη παξέρεηαη εγγχεζε 
θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ H/Z γηα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία 
παξαιαβήο. Μέζα ζηα φξηα ηνπ πξναλαθεξζέληνο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο 
εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, ν θαηαζθεπαζηήο – πξνκεζεπηήο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα επηζθεπάζεη ή λα αληηθαηαζηήζεη νπνηνδήπνηε εμάξηεκα 
παξνπζηάζεη πξφσξε θζνξά ή ζπζηεκαηηθή βιάβε κε δηθή ηνπ δαπάλε (πιηθά, 
εξγαηηθά, κεηαθνξηθά θιπ.). 

 

β. ε πεξίπησζε κε ιεηηνπξγίαο ηνπ HZ ιφγσ βιάβεο, ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο 
εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο λα παξαηείλεηαη αλάινγα. Οη επηπιένλ εκέξεο 
εγγχεζεο πξνζκεηξνχληαη κφλν κεηά ηελ παξέιεπζε πέληε (5) εκεξνινγηαθψλ 
εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηε βιάβε. 

 

γ. Ζ κε απνζηνιή ζπλεξγείνπ επηζθεπήο, απφ ηνλ πξνκεζεπηή, δίλεη ην 
δηθαίσκα ζηελ Τπεξεζία κεηά ηελ παξέιεπζε είθνζη (20) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ 
απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε (θαη κε ηειενκνηφηππν-FAX) θαη ρσξίο άιιε 
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ππελζχκηζε λα αλαζέζεη ηελ επηζθεπή ηνπ ελ ιφγσ HZ ζε ηξίηνπο θαη ην θφζηνο 
δαπάλεο ζα επηβαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή.  

 

δ. Όηαλ απνδεδεηγκέλα ην H/Z ιφγσ βιαβψλ παξακέλεη γηα ηα δχν (2) πξψηα 
ρξφληα ηεο εγγχεζεο εθηφο ιεηηνπξγίαο πέξαλ ηνπ 20% ηνπ πξνζθεξφκελνπ 
ρξφλνπ εγγχεζεο, ηφηε απηφ ζεσξείηαη απφ ηε θχζε ηνπ ειαηησκαηηθφ θαη ν 
πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ην αληηθαηαζηήζεη νινθιεξσηηθά κε 
θαηλνχξγην. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο δελ ην αληηθαηαζηήζεη, ε Τπεξεζία 
δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνζθχγεη ζηε δηθαηνζχλε. 

 

ε. Σν εθηφο ιεηηνπξγίαο ρξνληθφ δηάζηεκα ππνινγίδεηαη αζξνηζηηθά κε έλαξμε 
κεηά ηελ παξέιεπζε πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηε ζηηγκή ηεο έγγξαθεο 
εηδνπνίεζεο ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηε βιάβε θαη ιήγεη κεηά ηελ παξέιεπζε δχν (2) 
εξγάζηκσλ εκεξψλ κε ηελ παξάδνζε ηνπ ελ ιφγσ HZ ζε ιεηηνπξγία. Ο 
ππνινγηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο γίλεηαη κε βάζε ηελ έγγξαθε 
εηδνπνίεζε ηεο βιάβεο θαη ην πξσηφθνιιν πνπ ζπληάζζεηαη θαηά ηελ 
επαλαιεηηνπξγία. ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ησλ εκεξψλ κε 
ιεηηνπξγίαο κεηά ην ρξφλν ησλ πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ πξνζκεηξψληαη θαη νη 
εκέξεο αξγίαο. 
 

3.1.2. Εγγύεζε Δπλαηόηεηαο Εθνδηαζκνύ κε Αληαιιαθηηθά 
Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα εγγπεζεί ηε δπλαηφηεηα εθνδηαζκνχ ηεο 

Τπεξεζίαο κε αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) ρξφληα, ψζηε λα 
εμαζθαιηζηεί ε πιήξεο, αλειιηπήο θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ. 
 

3.2. Εθπαίδεπζε – Δηάζεζε Πξνζσπηθνύ 
 
3.2.1 Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέζεη εθηφο απφ ην κεραληθφ 

πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 2.3.10.ε) θαη ην παξαθάησ πξνζσπηθφ ρσξίο 
νηθνλνκηθή επηβάξπλζε: 

 
α. Δηδηθφ ηερληθφ ή ηερληθνχο ζηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο θαη δηάζεζε απηψλ 

ζηελ επηηξνπή παξαιαβήο γηα επίδεημε ζην ρεηξηζκφ, ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ 
πεξηγξαθή ηνπ πξνο πξνκήζεηα HZ θαη ηνπ πίλαθα κεηαγσγήο. Ζ δηάξθεηα ηεο 
εθπαίδεπζεο απηήο ζα είλαη ην ιηγφηεξν κία (1) θαη ην πεξηζζφηεξν δχν (2) 
εξγάζηκεο εκέξεο αλάινγα κε ηελ απαίηεζε ηεο επηηξνπήο. 

 
β. Δηδηθφ ηερληθφ ή ηερληθνχο ζηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο γηα ηελ παξνρή 

πιεξνθνξηψλ - επίδεημε φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο, ρεηξηζκνχ, 
ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ HZ ζηνπο ηερληθνχο θαη ρεηξηζηέο ηεο Τπεξεζίαο. Ο 
ρξφλνο δηάζεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζα είλαη ην ιηγφηεξν δχν (2) θαη ην πεξηζζφηεξν 
ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο θαη ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ Τπεξεζία. Πξνηεηλφκελν 
πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζα ππνβιεζεί απφ ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζα εγθξηζεί απφ 
ηελ Τπεξεζία. 

 
3.2.2 Ζ εθπαίδεπζε –επίδεημε ζην ρεηξηζκφ ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ ζπληήξεζε 

ηνπ Ζ/Ε –πίλαθα κεηαγσγήο (παξάγξαθνη 3.2.α θαη 3.2.β) ζα βηληενζθνπεζεί κε 
κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή ε νπνία ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ 
πξνζθνξά θαη ζα παξαδνζεί ζηε Μνλάδα ζε DVD.  
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3.3. Επζύλε Ειέγρνπ Πνηόηεηαο 

 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξνπζίαζε δειηίνπ φπνπ ζα 
αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη έιεγρνη πνπ έγηλαλ πάλσ ζην Ζ/Ε θαη ζηνλ πίλαθα 
κεηαγσγήο θαζψο επίζεο θαη λα αλαθέξεη ηε ρψξα πξνέιεπζεο θαη ην εξγνζηάζην 
θαηαζθεπήο ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ (θηλεηήξα κεραλή, ειεθηξνκεραλή θ.ι.π.) 
πνπ πξνζθέξεη. 

Ο καθξνζθνπηθφο έιεγρνο ζα γίλεη απφ ηελ επηηξνπή ειέγρνπ θαη 
παξαιαβήο πνπ ζα νξηζηεί απφ ην ΠΒΚ. 
 

3.4. Δεηγκαηνιεςία – Μέγεζνο Μεξίδαο θαη Δείγκαηνο 
 

Σν Ζ/Ε γηα παξαιαβή ζεσξείηαη ζαλ έλα δείγκα θαη κηα κεξίδα καδί κε ηνλ 
πίλαθα κεηαγσγήο. ην Ζ/Ε ζα γίλνπλ νη έιεγρνη πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο 3.5 θαη 3.6 απηήο ηεο ΣΠ. 

ε πεξίπησζε πνπ ην (δείγκα) Ζ/Ε δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά ιφγσ βιάβεο ή 
θζνξάο ή ειαηησκαηηθνχ πιηθνχ, ε επηζθεπή θαη απνθαηάζηαζε ηνπ Ζ/Ε πνπ δελ 
ιεηηνπξγεί βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην κεηαγσγηθφ πίλαθα 
θαη γηα ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ ηπρφλ απαηηεζεί λα γίλνπλ ζηελ θαισδίσζε θαη ζηνλ 
πξνγξακκαηηζκφ ηνπ πθηζηάκελνπ ΖΕ, αλ δελ ιεηηνπξγνχλ ζσζηά ιφγσ βιάβεο ή 
θζνξάο ή ειαηησκαηηθνχ πιηθνχ, ε επηζθεπή θαη απνθαηάζηαζε ηνπο βαξχλνπλ 
ηνλ πξνκεζεπηή. 

 
3.5. Μαθξνζθνπηθόο Έιεγρνο 
Ζ επηηξνπή ειέγρνπ θαη παξαιαβήο, έρνληαο ππφςε ηεο ηνπο φξνπο ηεο 

πξνδηαγξαθήο απηήο, ειέγρεη ηα παξαθάησ: 
 
α) Αλ ππάξρνπλ ηπρφλ παξακνξθψζεηο ή θαθψζεηο ζηα ππφ πξνκήζεηα 

πιηθά θαη αλ είλαη θαηλνχξηαο θαηαζθεπήο.  
 
β) Αλ ηα πιηθά ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο ΣΠ ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ 

ηειηθψλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο (έιεγρνο ηνπ κνληέινπ ηεο γελλήηξηαο, ηνπ θηλεηήξα, 
ηνπ πίλαθα ειέγρνπ θιπ ζχγθξηζε κε ηα αληίζηνηρα ηεο πξνζθνξάο, θαη ηηο 
απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο). 

 
γ) Αλ ηα αληαιιαθηηθά, ηα εμαξηήκαηα θαη ηα παξειθφκελα είλαη ζχκθσλα κε 

ηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηελ ΣΠ ηεο Τπεξεζίαο.  
 
δ) Σελ ζπζθεπαζία θαη ηηο επηζεκάλζεηο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 4.1. – 

4.3. 
ε) Σελ ζσζηή αλαγξαθή ησλ νλνκαζηηθψλ ζηνηρείσλ (ηχπνπ, ηάζεο θ.ι.π.). 
 
ζη) Σελ χπαξμε πιεγκάησλ πξνζηαζίαο ζηα θηλνχκελα κέξε.  
 
3.6. Εξγαζηεξηαθόο Έιεγρνο 

 

Ο πνηνηηθφο θαη ηερληθφο έιεγρνο ηεο γελλήηξηαο, ηνπ θηλεηήξα θαη ηνπ Ζ/Ε ζα 
γίλεη ζην ρψξν θαηαζθεπήο ηνπο θαη ζα πξνζθνκηζζεί ην αληίζηνηρν Factory 
Acceptance Test (FAT) έγγξαθν. ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη 
δνθηκή ηνπ Ζ/Ε κε πιήξεο θνξηίν παξνπζία ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο. Δάλ δελ 
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είλαη δπλαηή ε δνθηκή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή, απηή ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί κε κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηή θαη κε δηθή ηνπ δαπάλε ζε άιιεο 
εγθαηαζηάζεηο παξνπζία ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο.  Ο πξνκεζεπηήο ζα 
πξνζθνκίζεη δειηίν δνθηκψλ ηνπ Ζ/Ε.   

 
Δπηπιένλ κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Ζ/Ε ζα εθδνζεί πξσηφθνιιν δνθηκψλ 

θαη ειέγρνπ ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ εμνπιηζκνχ ζηελ ηειηθή ηνπ ζέζε. ηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΒΚ ζηε Θήξα, ζα γίλνπλ νη αθφινπζεο δνθηκέο θαη έιεγρνη 
κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Ζ/Ε: 
 

3.6.1. Με ειεθηξηθφ θνξηίν: 
α) Γνθηκή ρξφλνπ αλάιεςεο θνξηίνπ. 
β) Έιεγρνο θαζπζηέξεζεο ζηακαηήκαηνο ηνπ Ζ/Ε κε επάλνδν ηεο ΓΔΖ. 
γ) Έιεγρνο απηφκαηεο ξχζκηζεο ηάζεο θαη ζπρλφηεηαο κε ηε κεηαβνιή ηνπ 

θνξηίνπ απφ 0 έσο 100% (ζηαζεξφ θαη κεηαβαηηθφ ζηάδην). 
δ) Έιεγρνο ζεξκνθξαζηψλ κεραλήο (λεξνχ –ιαδηνχ) θαη γελλήηξηαο. 
ε) Έιεγρνο ζπζηεκάησλ αζθαιείαο. 
ζη) Έιεγρνο ζπζηήκαηνο πξνζέξκαλζεο. 
δ) Έιεγρνο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ θαη ιηπαληηθνχ. 
ε) Σν Ζ/Ε ζα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία κε ηα θνξηία ηεο Μνλάδαο θαη γηα φζν 
ρξνληθφ δηάζηεκα θξίλεη ε επηηξνπή.  

 

3.6.2. Υσξίο θνξηίν (ελ θελφ): 
α) Τπεξηάρπλζε ηεο κεραλήο 
β) Τπεξζέξκαλζε ηεο κεραλήο 
γ) Αζηνρία εθθίλεζεο ηεο κεραλήο (κεηά απφ ηξεηο πξνζπάζεηεο) 
δ) Φφξηηζε ζπζζσξεπηψλ 
 

Όζνλ αθνξά ηνλ πίλαθα κεηαγσγήο, ε επηηξνπή παξαιαβήο ζα εμαθξηβψζεη 
φηη ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.4. Δλψ ζα πξνζθνκηζηεί πηζηνπνηεηηθφ δνθηκψλ 
ζεηξάο. 

 
Δπίζεο ζα ειεγρζεί θαη ε ζπλεξγαζία ηνπ πθηζηάκελνπ Ζ/Ε κε ην λέν πίλαθα 

κεηαγσγήο (remote start, αλ δίλεη ζήκα ζπλαγεξκνχ ζηνλ λέν πίλαθα κεηαγσγήο 
θιπ).   

 

Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη θάζε άιιν ζπκπιεξσκαηηθφ 
έιεγρν πνπ ζα θξίλεη αλαγθαίν, γηα λα ειεγρζεί αλ ηθαλνπνηείηαη ή φρη απηή ε ΣΠ. 
Οη ελ ιφγσ ζπκπιεξσκαηηθνί έιεγρνη, ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο 
ηνπ πξνκεζεπηή.  

 
3.7. Όξνη Απνδνρήο 

 

3.7.1 Δάλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ καθξνζθνπηθνχ θαη εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ 
αληαπνθξίλνληαη ζην ζχλνιν ηνπο πξνο ηηο απαηηήζεηο απηήο ηεο ΣΠ, ην λέν Ζ/Ε, ν 
λένο πίλαθαο ηεο κεηαγσγήο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πθηζηάκελνπ ΖΕ ζα 
παξαιακβάλνληαη.   

 
3.7.2 Με ηνλ φξν «παξαιαβή» ελλννχκε ηελ παξαιαβή πιηθψλ θαη εξγαζηψλ. 

Γηα ηε δηεπθόιπλζε ηνπ έξγνπ ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο δηαηίζεηαη Check 
list (σο παξάξηεκα Γ).  
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3.7.3 ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο θξίλεη φηη θάπνην πιηθφ είλαη 
αθαηάιιειν ή φηη δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο ή εληνπίζεη 
θάπνηα θαθνηερλία, έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη λα αληηθαηαζηαζεί ην πιηθφ κε άιιν 
θαηάιιειν ή αλ πξφθεηηαη γηα εξγαζία λα απνθαηαζηαζεί ε θαθνηερλία κε δαπάλε 
ηνπ πξνκεζεπηή.   
 

3.8 Τπνρξεώζεηο Πξνκεζεπηή 
3.8.1. Τπνβνιή Εγγξάθσλ γηα Αμηνιόγεζε 
 
Κάζε πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ηα παξαθάησ έληππα θαη 

πηζηνπνηεηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ: 
 
α. Πιήξε πεξηγξαθή ηνπ πξνο πξνκήζεηα Ζ/Ε,ηνπ πίλαθα ειέγρνπ, θαη ηνπ 

πίλαθα κεηαγσγήο κε πιήξε ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, θαζψο θαη νπνηνδήπνηε 
άιιν ζηνηρείν πνπ πξνζδηνξίδεη αθξηβψο ην είδνο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο 
ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ψζηε λα δηαπηζηψλεηαη αλ ζπκθσλεί κε ηελ ΣΠ ηεο 
Τπεξεζίαο θαη πξνζθέξεη ηερληθά πιενλεθηήκαηα. Δηδηθά γηα ηνλ πίλαθα ζα 
αλαθέξνληαη φια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαζψο θαη ν θαηαζθεπαζηηθφο 
νίθνο πξνέιεπζεο ηνπο.   

 
β. Δηαθεκηζηηθό βηβιηάξην ή θπιιάδην ηεο εηαηξείαο (PROSPECTUS), 

εθφζνλ ππάξρεη γηα ην ζπγθεθξηκέλν Ζ/Ε, πνπ λα πεξηέρεη ηα γεληθά ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

γ. Δύν (2) έγρξσκεο θσηνγξαθίεο ηνπ Ζ/Ε κε δηαζηάζεηο 8cm x 12cm, 
εθόζνλ απηέο δελ ππάξρνπλ ζηα PROSPECTUS ηα νπνία έρνπλ θαηαηεζεί. 

δ. Τπεύζπλε δήισζε, ζεσξεκέλε, ηνπ Νφκνπ 1599/1986 άξζξν 8 ηνπ 
πξνκεζεπηή ή ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ απηνχ, ζηελ νπνία 
λα δειψλεηαη: 

δ1) Ο παξερφκελνο ρξόλνο εγγύεζεο ηνπ Η/Ζ, ν νπνίνο δελ πξέπεη 
λα είλαη ιηγφηεξν απφ δχν (2) έηε θαη ε απνδνρή ησλ θαζνξηδνκέλσλ ζηελ 
παξάγξαθν 3.1.1 

δ2) Όηη ππάξρεη δπλαηόηεηα ππνζηήξημεο ηνπ πξνο πξνκήζεηα Ζ/Ε κε 
αληαιιαθηηθά γηα δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα (παξάγξαθνο 3.1.2), θαζψο 
επίζεο θαη κε επηζθεπέο, βαζκνλφκεζε, ζρεηηθή πιεξνθφξεζε θ.ι.π., φπσο 
πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 2.3.3 

δ3) Όηη ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ Ζ/Ε δηαζέηεη ISO 9001 γηα ηε 
ζπλαξκνιφγεζε Ζ/Ε, ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ πίλαθα ειέγρνπ θαη ηνπ πίλαθα 
κεηαγσγήο δηαζέηεη ISO 9001 γηα ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή θαη ηε 
ζπλαξκνιφγεζε ειεθηξηθψλ πηλάθσλ θαζψο θαη  νη θαηαζθεπαζηέο ησλ επί κέξνπο 
ζπγθξνηεκάησλ θαη ησλ ινηπψλ πιηθψλ είλαη πηζηνπνηεκέλνη θαηά ISO 9001.  

δ4) Όηη ν πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη (κε ηδία δαπάλε) ηελ εθπαίδεπζε 
θαηάιιεινπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ΠΒΚ, ζηε ιεηηνπξγία, ζηηο επηζθεπέο, ζηε 
ζπληήξεζε, ζηνλ έιεγρν θαη ζηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα αζθαιείαο ηνπ πξνζσπηθνχ 
γηα ην πξνο πξνκήζεηα Ζ/Ε, φπσο αλαιπηηθά θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 3.2. 

δ5) Ο ρξόλνο πξνζθόκηζεο θαη παξάδνζεο ηνπ ελ ιφγσ Ζ/Ε, ηνπ 
λένπ πίλαθα κεηαγσγήο θαη ηπρφλ απαηηνχκελσλ ηξνπνπνηήζεσλ ζην πθηζηάκελν 
ΖΕ ζε ιεηηνπξγία ζηνλ ηφπν πνπ ζα ππνδείμεη ε Τπεξεζία. ε πεξίπησζε 
παξαβίαζεο ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ζα ηζρχνπλ νη θπξψζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη 
ζηελ παξάγξαθν 4.4.1.ε. 

 

ε. Μεραλνινγηθά, ειεθηξνινγηθά θαη ειεθηξνληθά ζρέδηα, θαζψο θαη 
ππάξρνληα ζρεδηαγξάκκαηα. Σα ζρέδηα αθνξνχλ ην Ζ/Ε, ηνλ πίλαθα ειέγρνπ θαη 
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ηνλ πίλαθα κεηαγσγήο.  (πξναηξεηηθά κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ θαηά ηελ θάζε 
ηεο αμηνιφγεζεο).  

 

ζη. Δηαθεκηζηηθό βηβιηάξην ή θπιιάδην ηνπ πξνο πξνκήζεηα ΖΕ 
(PROSPECTUS) γηα ηα επί κέξνπο πξνζθεξφκελα ζπζηήκαηα (εθφζνλ 
ππάξρνπλ), πνπ λα πεξηέρεη ηα γεληθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (γελλήηξηα, 
θηλεηήξαο, πίλαθαο ειέγρνπ, κεηαγσγηθφο δηαθφπηεο θιπ).  

 

δ. Πιήξε θαηάινγν αληαιιαθηηθώλ (εηθνλνγξαθεκέλν) ζηνλ νπνίν ζα 
θαίλεηαη ν αξηζκφο νλνκαζηηθνχ (αλ ππάξρεη), ν αξηζκφο θαηαζθεπαζηή, ε 
νλνκαζία ηνπ ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιψζζα, θαζψο θαη ε ηηκή κνλάδαο γηα: 

δ1) Σα αλαιώζηκα πιηθά – αληαιιαθηηθά (αλ ππάξρνπλ) πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπληήξεζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζ/Ε ππφ 
θαλνληθέο ζπλζήθεο γηα έλα (1) ρξφλν. [Πιήξεο ζπιινγή αληαιιαθηηθψλ γηα ηα 
κέξε εθείλα πνπ πθίζηαληαη θζνξά (φπσο ξνπιεκάλ, ηζηκνχρεο θιπ.), 
πξνβιεπφκελα ιηπαληηθά ή θαη άιια εηδηθά πγξά πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία 
ηνπ]. ε πεξίπησζε πνπ δελ απαηηνχληαη λα αλαγξάθεηαη ξεηά ζηελ πξνζθνξά 
θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Φχιιν πκκφξθσζεο θαη ζε παξάγξαθν αληίζηνηρεο 
αξίζκεζεο. 

δ2) Σε ζπληήξεζε ηνπ (ζε πεξίπησζε πνπ δελ απαηηείηαη, λα 
αλαγξάθεηαη ξεηά ζηελ πξνζθνξά θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Φχιιν πκκφξθσζεο 
θαη ζε παξάγξαθν αληίζηνηρεο αξίζκεζεο).  

 

ε. Πιήξε θαηάινγν (εηθνλνγξαθεκέλν) κε ηα ηπρφλ επηπιένλ εμαξηήκαηα, 
ζπζθεπέο θαη εηδηθά εξγαιεία, ηα νπνία: 

ε1) Θα ζπλνδεύνπλ ην ελ ιόγσ Η/Ζ θαη ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ 
πξνζθεξφκελε ηηκή (εθηφο απηψλ πνπ θαζνξίδνληαη αλαιπηηθά ζηελ παξνχζα 
πεξηγξαθή ζε δηαθνξεηηθέο παξαγξάθνπο) θαη ζα αλαθέξνληαη ζηνλ θαηάινγν 
θαηά αξηζκφ νλνκαζηηθνχ (αλ ππάξρεη), αξηζκφ θαηαζθεπαζηή, νλνκαζία ηνπο 
ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιψζζα, ηελ εξγαζία ηελ νπνία εθηεινχλ θαη ηελ ηηκή 
κνλάδαο (ζε πεξίπησζε πνπ δελ απαηηνχληαη, λα αλαγξάθεηαη ξεηά ζηελ 
πξνζθνξά θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Φχιιν πκκφξθσζεο θαη ζε παξάγξαθν 
αληίζηνηρεο αξίζκεζεο). 

ε2) Θα κπνξνύλ λα πξνζαξκνζηνύλ ζην πξνζθεξφκελν Ζ/Ε γηα 
εθηέιεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ ή ζα ζεσξνχληαη παξειθφκελα θαη ζα 
αλαθέξνληαη ζηνλ θαηάινγν θαηά αξηζκφ νλνκαζηηθνχ (αλ ππάξρεη), αξηζκφ 
θαηαζθεπαζηή, νλνκαζία ηνπο ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιψζζα θαζψο θαη ηελ ηηκή 
κνλάδαο. (Να αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά κε ην θφζηνο θαη ηελ εξγαζία ηελ νπνία 
εθηεινχλ. ε πεξίπησζε πνπ δελ απαηηνχληαη, λα αλαγξάθεηαη ξεηά ζηελ 
πξνζθνξά θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Φχιιν πκκφξθσζεο θαη ζε παξάγξαθν 
αληίζηνηρεο αξίζκεζεο). 

 

ζ. Φχιιν ζπκκφξθσζεο (ζχκθσλα κε παξάγξαθν 3.8.3), πίλαθεο Π1, Π2, 
Π3 νξζά ζπκπιεξσκέλνπο. Δπηπιένλ ζπκπιεξσκέλεο ηηο ζηήιεο (2) θαη (6) ηνπ 
πίλαθα Π4 ηνπ παξαξηήκαηνο Α, ζηελ ζηήιε (6) ζα αλαγξαθνχλ νη αληίζηνηρεο 
παξαπνκπέο ζηε ζειίδα ή ζηελ παξάγξαθν ή ζην ζρεδηάγξακκα ησλ 
θαηαηηζεκέλσλ ηερληθψλ εγρεηξηδίσλ.  
 
 η. Τπεχζπλε δήισζε ζηελ  νπνία ζα δειψλεη φηη έιαβε γλψζε ηεο 
πθηζηάκελεο εγθαηάζηαζεο.  

 

 Βάζεη ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ θαη ηεο παξνχζαο 
ηερληθήο πεξηγξαθήο, ε επηηξνπή ηερληθήο αμηνιφγεζεο πνπ ζα ζπζηαζεί γηα ην 
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ζθνπφ απηφ, ζα πξνβεί ζηελ επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο γηα ηελ Τπεξεζία 
πξνζθνξάο. 

 

 Ζ επηηξνπή ηερληθήο αμηνιφγεζεο κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηεο λα δεηήζεη 
απφ θάζε ζπκκεηέρνληα πξνκεζεπηή έγγξαθεο δηεπθξηλίζεηο επί ησλ 
αλαγξαθνκέλσλ ζηελ πξνζθνξά ηνπ, θαζψο θαη νπνηνδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθφ 
ζηνηρείν γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ 
ηνπ Ζ/Ε ή αθφκα, αλ είλαη δπλαηφ θαη ηελ επίδεημή ηνπ ζε ιεηηνπξγία, ρσξίο θακία 
απαίηεζε ηνπ πξνκεζεπηή. 

 

 Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα επηινγήο ησλ παξαπάλσ πιηθψλ ησλ 
παξαγξάθσλ 3.8.1.δ θαη 3.8.1.ε2). 

 
3.8.2. Παξάδνζε Εγγξάθσλ – Εληύπσλ – Τιηθώλ θαηά ηελ Παξαιαβή 
Καηά ηελ παξάδνζε ηνπ Ζιεθηξνπαξαγσγνχ Εεχγνπο ν πξνκεζεπηήο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα παξαδψζεη ηα παξαθάησ: 
 

α. Πιήξε πεξηγξαθή ηνπ πξνο πξνκήζεηα Ζ/Ε κε πιήξε ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά, θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν πνπ πξνζδηνξίδεη αθξηβψο 
ην είδνο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο. Δπίζεο πιήξε πεξηγξαθή ηνπ λένπ πίλαθα 
κεηαγσγήο θαη ηνπ πίλαθα ειέγρνπ ηνπ πξνο πξνκήζεηα Ζ/Ε κε πιήξε ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά θαη νδεγίεο ρεηξηζκνχ. Θα παξαδνζνχλ δχν (2) ζεηξέο γηα θαζέλα 
απφ ηα παξαπάλσ, έλα ζην ηαζκφ Ραληάξ Νν 4 θαη έλα ζην ΠΒΚ/Γ' ΚΤΠ/ΓΝΖ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ.  

 
β. Δηαθεκηζηηθό θπιιάδην ηεο εηαηξείαο (PROSPECTUS), εθφζνλ ππάξρεη 

γηα ην ζπγθεθξηκέλν Ζ/Ε, πνπ λα πεξηέρεη ηα γεληθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, 
θαζψο θαη γηα ηε γελλήηξηα, ηνλ θηλεηήξα θαη ηνλ πίλαθα ειέγρνπ.  

 
γ. Δύν έγρξσκεο θσηνγξαθίεο ηνπ Ζ/Ε κε δηαζηάζεηο 8cm x 12cm, 

εθόζνλ απηέο δελ ππάξρνπλ ζηα PROSPECTUS ηα νπνία έρνπλ θαηαηεζεί. 
 

δ. Δύν (2) πιήξεηο ζεηξέο ηερληθώλ εγρεηξηδίσλ ιεηηνπξγίαο, 
ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 1νπ – 3νπ θιηκαθίνπ ηνπ πξνζθεξφκελνπ πιηθνχ ζηελ 
ειιεληθή ή αγγιηθή γιψζζα, θαζψο θαη αληίζηνηρσλ εγρεηξηδίσλ γηα ηα 
πεξηθεξεηαθά ζπγθξνηήκαηα ή ππνζπγθξνηήκαηα (ειεθηξηθά, ειεθηξνληθά) πνπ 
ηπρφλ ππάξρνπλ. Σερληθφ εγρεηξίδην γηα ηνλ πίλαθα ειέγρνπ εηο δηπινχλ.  

 

ε. Δύν (2) πιήξεηο θαηαιόγνπο αλαιώζηκσλ πιηθώλ – αληαιιαθηηθώλ 
(αλ έρνπλ δεισζεί ζηελ πξνζθνξά) γηα πιήξε ιεηηνπξγία γηα έλα (1) ρξφλν θαηά 
αξηζκφ νλνκαζηηθνχ (αλ ππάξρνπλ), αξηζκφ θαηαζθεπαζηή, νλνκαζία ηνπ πιηθνχ - 
αληαιιαθηηθνχ ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιψζζα, θαζψο θαη ηελ ηηκή κνλάδαο. 

 

ζη. Δύν (2) πιήξεηο θαηαιόγνπο αληαιιαθηηθώλ 1νπ έσο θαη 3νπ 
θιηκαθίνπ γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ ππφςε πιηθνχ, ζηνπο νπνίνπο ζα θαίλεηαη ν 
αξηζκφο νλνκαζηηθνχ, ν αξηζκφο θαηαζθεπαζηή, ε νλνκαζία ησλ πιηθψλ - 
αληαιιαθηηθψλ, θαζψο θαη ε ηηκή κνλάδαο θαηά ην ρξφλν παξάδνζεο θαη ζηε 
κνξθή πνπ έρεη δεισζεί ζηελ πξνζθνξά, δειαδή αλ απηνί ζα είλαη 
εηθνλνγξαθεκέλνη θαη αλ ζα θαίλεηαη ν αξηζκφο νλνκαζηηθνχ. 

 

δ. Όια ηα εξγαιεία θαη παξειθόκελα πνπ είλαη νπζηψδε θαη απαξαίηεηα 
γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ πξνζθεξφκελνπ Ζ/Ε, ηε ρξήζε θαη ηε ζπληήξεζή ηνπ 
(ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο πξνζθεξζείζεο ηηκέο) θαη έρνπλ δεισζεί ζηελ 
πξνζθνξά, θαζψο θαη εθείλα πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα ηερληθή πεξηγξαθή. 
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ε. Αλαιώζηκα πιηθά – αληαιιαθηηθά γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ελ ιφγσ Ζ/Ε 
γηα έλα (1) ρξφλν (ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζθεξφκελε ηηκή θαη ζα 
παξαδίδνληαη αθνχ έρνπλ δεισζεί ζηελ πξνζθνξά). 

 

ζ. Μεραλνινγηθά, ειεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά ζρέδηα γηα ην 
πξνζθεξφκελν πιηθφ, ηα νπνία ζα επεθηείλνληαη ζε φια ηα ζπγθξνηήκαηα ή 
ππνζπγθξνηήκαηά ηνπ.  

 Σα παξαπάλσ ζρέδηα λα είλαη εηο δηπινχλ θαη λα έρνπλ ηέηνηεο ιεπηνκέξεηεο, 
ψζηε λα είλαη εχθνιε ε ζπληήξεζή ηνπ ΖΕ απφ 1ν κέρξη θαη 3ν θιηκάθην. Δθηφο 
απφ ην Ζ/Ε ζα πξνζθνκηζηνχλ ζρέδηα θαη γηα ηνλ πίλαθα ειέγρνπ θαη ηνλ πίλαθα 
κεηαγσγήο. Σα ζρέδηα ζα πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε θαη ςεθηαθή κνξθή. Σα 
ζρέδηα ζα είλαη εμ’ εθηειέζεσο.  

 

η. Έγγξαθε εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηα ρξφληα πνπ έρνπλ δεισζεί 
ζηελ πξνζθνξά θαη ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη θαη ν ζπγθεθξηκέλνο εξγνζηαζηαθφο 
αξηζκφο (SERIAL NUMBER). 

 

ηα. Έγγξαθε εγγύεζε παξνρήο αληαιιαθηηθψλ γηα ηα ρξφληα πνπ έρνπλ 
δεισζεί ζηελ πξνζθνξά.  

 

ηβ. Πηζηνπνηεηηθό πνηνηηθνύ ειέγρνπ απφ ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο γηα 
ην Ζ/Ε θαη απνηειέζκαηα δνθηκψλ ηνπ πίλαθα κεηαγσγήο απφ ηελ εηαηξεία 
θαηαζθεπήο ηνπ.   

 

ηγ.  Σα ηερληθά εγρεηξίδηα, νη θαηάινγνη αλαιψζηκσλ πιηθψλ-αληαιιαθηηθψλ, 
ηα εξγαιεία-παξειθφκελα, ηα αλαιψζηκα πιηθά-αληαιιαθηηθά θαη ηα εγρεηξίδηα πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 3.8.2.α, 3.8.2.β, 3.8.2.γ, 3.8.2.δ, 3.8.2.ε, 3.8.2.ζη 
ζα παξαδνζνχλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή θαηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ηνπ Ζ/Ε. 
Οκνίσο θαη ηα έγγξαθα πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 3.8.2.ζ, 3.8.2.δ, 
3.8.2.ε, 3.8.2.ζ θαη αθνξνχλ ηελ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη παξνρή 
αληαιιαθηηθψλ, ηα κεραλνινγηθά, ειεθηξηθά, ειεθηξνληθά ζρέδηα θαη ην 
πηζηνπνηεηηθφ πνηνηηθνχ ειέγρνπ. 

 
ηδ. Γχν (2) DVD κε βίληεν ησλ νδεγηψλ ρεηξηζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζ/Ε θαη ηνπ 

πίλαθα κεηαγσγήο, ην έλα ζα δνζεί ζην ηαζκφ Ραληάξ Νν 4 θαη ην δεχηεξν 
ΠΒΚ/Γ' ΚΤΠ/ΓΝΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ.  

 
3.8.3 Φύιιν πκκόξθσζεο 
 

Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο ζηελ πξνζθνξά ηνπ λα επηζπλάςεη θαη 
Φχιιν πκκφξθσζεο. Απηφ είλαη θχιιν ζπζρέηηζεο ηεο πξνζθνξάο κε ηηο 
απαηηήζεηο ηεο πεξηγξαθήο απηήο, φπνπ ζηελ αληίζηνηρε ζηήιε αλαγξάθεηαη αλ ην 
πξνζθεξφκελν πιηθφ είλαη ζχκθσλν κε ηελ ΣΠ. ε πεξίπησζε κε ζπκθσλίαο ζα 
αλαθέξνληαη αλαιπηηθά φιεο νη απνθιίζεηο (είηε απηέο απνηεινχλ πιενλέθηεκα είηε 
κεηνλέθηεκα) ηνπ πξνζθεξφκελνπ πιηθνχ ζε ζχγθξηζε κε ηα ζηνηρεία ηεο 
πεξηγξαθήο (δει. ν πξνκεζεπηήο απαληά θαηά αξηζκεηηθή ζεηξά ζε φιεο ηηο 
παξαγξάθνπο ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο). Αθφκε πξέπεη ζηηο απαληήζεηο λα γίλεηαη 
παξαπνκπή ζηα ηερληθά εγρεηξίδηα ή PROSPECTUS ηνπ Ζ/Ε θαη ηνπ πίλαθα 
κεηαγσγήο, ηα νπνία πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ απαξαίηεηα ηελ πξνζθνξά γηα λα 
πηζηνπνηείηαη ε αθξίβεηα ηνπο.  
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4. Δηάθνξα 
4.1. πζθεπαζία 

 

Ζ ζπζθεπαζία ζα είλαη θαηάιιειε γηα αζθαιή κεηαθνξά. Ζ ζπζθεπαζία 
πξέπεη λα θέξεη επί ηνπ εμσηεξηθνχ ηεο ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 4.3.  

 

4.2. Παξάδνζε – Παξαιαβή 
 

Ζ παξάδνζε ηνπ Ζ/Ε ζα γίλεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Μνλάδαο ζην χςσκα 
Πξνθήηε Ζιία Πχξγνπ Καιιίζηεο ηεο λήζνπ Θήξαο κε δαπάλεο ηνπ πξνκεζεπηή 
νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή πξνζθνξάο. 

Ζ παξαιαβή ζα γίλεη απφ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ ΠΒΚ, ε νπνία θαηά ηελ 
παξαιαβή ζα πξνβεί ζηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 3 ρξεζηκνπνηψληαο ην check list ηνπ παξαξηήκαηνο Γ.  

 
4.3. Επηζεκάλζεηο 

 

Σν Ζ/Ε ζα θέξεη  επί ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβιήκαηνο ηεο ζπζθεπαζίαο ηα 
παξαθάησ ζηνηρεία: 

 
α) Όλνκα ή ζήκα ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 
β) Ολνκαζία πιηθνχ. 
 
γ) Αξηζκφο ηεκαρίσλ. 
 
δ) Αξηζκφο θαη εκεξνκελία ζχκβαζεο. 
 
ε) Σα ζηνηρεία ηεο πξνδηαγξαθήο απηήο. 

 
4.4. Άιια Θέκαηα 
4.4.1. Πξνζθνξέο  

 

α) Ο Πξνκεζεπηήο, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, πξέπεη λα πξνζθνκίζεη θαη 
φζα θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.8.1. 

 
β) Ο Πξνκεζεπηήο, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, πξέπεη λα πξνζθνκίζεη 
  
     β1) Φχιιν ζπκκφξθσζεο, νξζά ζπκπιεξσκέλν θαζψο θαη ππεχζπλε 

δήισζε πνπ ζα δειψλεη φηη έιαβε γλψζε ηεο πθηζηάκελεο εγθαηάζηαζεο. 
Πξνζθνξά ρσξίο Φύιιν πκκόξθσζεο, ή/θαη ρσξίο ηελ παξαπάλσ 
ππεύζπλε δήισζε ζα ΑΠΟΡΡΘΠΣΕΣΑΘ. 

 

    β2) Πίλαθεο Π1, Π2, Π3 νξζά ζπκπιεξσκέλνπο. ηήιεο (2) θαη (6) ηνπ 
πίλαθα Π4 νξζά ζπκπιεξσκέλεο. Πξνζθνξά ρσξίο ζπκπιεξσκέλνπο ηνπο 
πίλαθεο Π1, Π2 θαη Π3 θαη ζπκπιεξσκέλεο ηηο ζηήιεο (2) θαη (6) ηνπ πίλαθα 
Π4 ζα ΑΠΟΡΡΘΠΣΕΣΑΘ.  

 

γ) Ζ ηηκή ηεο πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλεη φια ηα απαηηνχκελα πιηθά θαη 
παξειθφκελα ηνπ Ζ/Ε θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπο θαζψο θαη ην λέν πίλαθα 
κεηαγσγήο. 
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δ) Ο Πξνκεζεπηήο, επίζεο, πξέπεη λα εγγπεζεί ηελ δπλαηφηεηα εθνδηαζκνχ 
ηεο Τπεξεζίαο κε ηα απαξαίηεηα αληαιιαθηηθά γηα δέθα (10) ρξφληα, ψζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη ε πιήξεο, αλειιηπήο θαη θαιή ιεηηνπξγία ηνπ Ζ/Ε. 

 

ε) Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα νινθιεξψζεη ηελ πξνκήζεηα θαη 
ηνπνζέηεζε ηνπ Ζ/Ε θαη ηνπ πίλαθα κεηαγσγήο ζε ελελήληα (90) εκεξνινγηαθέο 
εκέξεο. Δπηπιένλ ν Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη πνηληθή ξήηξα, πνπ 
ζα θαζνξηζηεί ζηε ζχκβαζε, γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο, ζηηο παξαθάησ 
πεξηπηψζεηο: 

 

ε1) Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο δελ παξαιάβεη ην Ζ/Ε θαη ηνλ πίλαθα ηεο 
κεηαγσγήο γηα ηπρφλ παξαβηάζεηο ησλ φξσλ ηεο ζπκθσλίαο ή ηεο ηερληθήο 
πεξηγξαθήο απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 

ε2) Αλ ν πξνκεζεπηήο δελ παξεπξεζεί ηελ εκεξνκελία πνπ ζα 
θαζνξηζηεί γηα ηελ παξαιαβή. Ζ παξαιαβή ζα γίλεη παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή ή 
λφκηκνπ εθπξφζσπνπ ηνπ.  

 

ζη) Ζ Τπεξεζία ζα επηιέμεη ηελ πην θαηάιιειε θαη ζπκθέξνπζα γηα απηήλ 
πξνζθνξά, κε βάζε ηα αλαγξαθφκελα απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθά θαη 
ηερληθά ζηνηρεία θαη ηα ζηνηρεία ηεο παξνχζαο ΣΠ, φπσο πξνβιέπεη ε ηζρχνπζα 
λνκνζεζία.  

 

δ) Κάζε πιεξνθνξία – δηεπθξίληζε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο γηα 
ηελ παξνχζα ΣΠ ζα δίδεηαη εγγξάθσο απφ ην ΠΒΚ, κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε, 
φπσο πξνβιέπεη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία.  

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη θξίλεηαη απαξαίηεηε ε επίζθεςε θάζε ππνςήθηνπ 
πξνκεζεπηή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο κνλάδαο καο, πξηλ ηελ θαηάζεζε ηεο 
πξνζθνξάο, πξνθεηκέλνπ απηφο λα έρεη αληίιεςε ηνπ ρψξνπ θαη λα έρεη ιάβεη 
ππφςε ηνπ φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εγθαηάζηαζε πξηλ 
θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά ηνπ. Με πνηλή απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο, ζα ππάξρεη 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ πξνκεζεπηή πνπ ζα δειψλεη φηη έιαβε γλψζε 
ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο ηνπ Ζ/Ε. 
 

4.4.2. ηνηρεία Κσδηθνπνηήζεσο  
Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα παξέρεη θάζε ζηνηρείν πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ 

θσδηθνπνίεζε ηνπ ππφ πξνκήζεηα Ζιεθηξνπαξαγσγνχ Εεχγνπο. Ζ θσδηθνπνίεζε 
ζα πεξηιακβάλεη φια ηα εμαξηήκαηα – αληαιιαθηηθά αλαιψζηκα θαη κε ηνπ 
ζπλφινπ ηνπ ΖΕ, ψζηε λα είλαη εχθνιε ε αλεχξεζε ηνπο απφ ην εκπφξην.  
 

4.4.3 Λνηπνί Γεληθνί  Όξνη 
Ο πξνκεζεπηήο ζα απαζρνιήζεη γηα ηηο εξγαζίεο κεηαθνξάο θαη 

εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ, πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζήο ηνπ ή πξνζσπηθφ 
ζπλεξγαδφκελεο ζηεγαζκέλεο επηρείξεζεο, ζε πεξίπησζε φκσο πνπ 
απαζρνιήζεη έηεξνπο εξγαηνηερλίηεο, ηφηε ππνρξενχηαη ζηελ αζθαιηζηηθή ηνπο 
θάιπςε ζην ΗΚΑ κε δηθέο ηνπ δαπάλεο. Όιν ην πξνζσπηθφ ζα θνξάεη ηα 
πξνβιεπφκελα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο, εηδάιισο ζα εμέξρεηαη ηνπ 
ζηξαηνπέδνπ. 

 

Ο πξνκεζεπηήο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ φινπο ηνπο 
θαλνληζκνχο αζθαιείαο θαηά ηελ είζνδν θαη θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζην 
ηξαηφπεδν θαη ζα ηνπο ρνξεγεζεί ζρεηηθή άδεηα εηζφδνπ εθφζνλ πιεξνχλ ηηο 
πξνυπνζέζεηο ηνπ Νφκνπ. 
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Γηα ηελ εμφθιεζε ηεο δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο ζα πξνεγεζνχλ  νη έιεγρνη, 
νη  δνθηκέο θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ θαη 
επίζεο ζα πξνεγεζεί παξαιαβή ηνπ αγαζνχ θαη ηεο εγγχεζεο θαη ησλ εγρεηξίδησλ 
απηνχ  θαζψο θαη φισλ ησλ ζρεδίσλ απφ επηηξνπή ηνπ ΠΒΚ, πνπ ζα ζπληάμεη ην 
ζρεηηθφ πξσηφθνιιν .  
 

Πξνζθνξέο κε εθάκηιια θαη αλψηεξα, απφ ηα απαηηνχκελα εδψ, πνηνηηθά -
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά δελ ζα απνθιείνληαη. 

 

 
ΠΡΟΘΖΚΔ       

  «1» Πίλαθαο Κξηηεξίσλ Αμηνιφγεζεο γηα ηελ Πξνκήζεηα ηνπ Ζιεθηξνπαξαγσγνχ 
Εεχγνπο 85 KVA.  

«2»Τπφδεηγκα Φχιινπ πκκφξθσζεο ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο γηα ηα 
Ζιεθηξνπαξαγσγά Εεχγε. 

«3» Check list Δπηηξνπήο  
 

 Σρεο (Ο) Παληειήο Μαξηδάθεο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Γ΄ ΚΟΤ 
             (Γηα ηνλ απνπζηάδνληα Τδθηή) 
  

Σρεο (ΔΜ) Υξηζηίλα Αιεμάθε  

      Γληήο Πξνκ & πκβ  


