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ΠΡΟ : Κάζε Δλδηαθεξόκελν   ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
    Γ΄ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚ. ΤΠΗΡ. 
    ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ. (Γ3) 
   TΜHΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 
   Σει. 28210 26775 
ΚΟΙΝ : ΠΒΚ/Γ΄ΚΤΠ   Φ.600.1/156/92875            
 Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην .911           
 Υαλίσλ    Υαληά, 2 Ινπλ 21 
 Πξόεδξν Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο  
 Πξνζθνξώλ    
 
ΘΕΜΑ :  Πξνκήζεηεο - πκβάζεηο 
 
ΧΕΣ : α.  Ν.Γ. 721/70 «Πεξί Οηθνλνκηθήο Μεξίκλεο θαη Λνγηζηηθνύ ησλ Δ.Γ.» 
  β.  Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη  
   Τπεξεζηώλ» 
  γ.  Σν Αξ. Πξση.3800/14-06-2017/ΔΑΑΓΗΤ/Καηεπζπληήξηα νδεγία 20 
   «Λόγνη Απνθιεηζκνύ από ηηο Γηαδηθαζίεο ύλαςεο Γεκνζίσλ  
   πκβάζεσλ» 
  δ.  ΜΓ ππ’ Αξηζκ. 8-7/2020 «Πξνκήζεηεο Τιηθώλ – Όξγαλα   
   Τινπνίεζεο Πξνκεζεηώλ» 
  ε. Ν.4782/2021 «Δθζπγρξνληζκόο, Απινπνίεζε θαη Αλακόξθσζε ηνπ 

Ρπζκηζηηθνύ Πιαηζίνπ ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, Δηδηθόηεξεο 
Ρπζκίζεηο Πξνκεζεηώλ ζηνπο Σνκείο ηεο Άκπλαο θαη ηεο Αζθάιεηαο 
θαη Άιιεο Γηαηάμεηο γηα ηελ Αλάπηπμε, ηηο Τπνδνκέο θαη ηελ Τγεία» 

  ζη.  Φ.600.1/668/90046/.16/23 Γεθ 20/ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ 
  δ.  Τπ’ Αξηζκ. 242/21 Commitment ΠΒΚ 
  ε.  Τπ’ Αξηζκ. 243/21 Commitment ΠΒΚ 
     
 1. Έρνληαο ιάβεη ππόςε: 
 
  α. Σηο δηαηάμεηο ησλ (α) έσο (ε) ζρεηηθώλ. 
  
  β. Σα (δ) έσο (ε) ζρεηηθά κε ηα νπνία απνθαζίζηεθε ε αλάιεςε ηεο 
ππνρξέσζεο ζε βάξνο Π/Τ ΠΒΚ. 
    

προσκαλούμε 
 
θάζε ελδηαθεξόκελν λα ππνβάιεη πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα δύν (2) πεδίσλ 
κέζεο ηάζεο, εθηηκώκελνπ πξνϋπνινγηζκνύ έληεθα ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ εμήληα 
επξώ (11.960,00€) ρσξίο ΦΠΑ (ΣΜΗΜΑ Α) θαη ηελ παξνρή ππεξεζηώλ 
αληηθαηάζηαζεο δύν (2) πεδίσλ κέζεο ηάζεο, εθηηκώκελνπ πξνϋπνινγηζκνύ δύν 
ρηιηάδσλ επξώ (2.000,00€) ρσξίο ΦΠΑ (ΣΜΗΜΑ Β), ζύκθσλα κε ηηο Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο ησλ Παξαξηεκάησλ «Α» θαη «Β» αληίζηνηρα.  
  

2. Η δηαδηθαζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε απεπζείαο αλάζεζε ζύκθσλα κε 
ην άξζξν 118 ηνπ (β) ζρεηηθνύ θαη θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο αλά ηκήκα. Οη ελδηαθεξόκελνη ζα 
πξέπεη λα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν ησλ ππεξεζηώλ ή πιηθώλ θάζε 
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ηκήκαηνο, ελώ δύλαηαη λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα έλα ή πεξηζζόηεξα ηκήκαηα 
ηεο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο.  
 

3. Οη ελδηαθεξόκελνη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ 
καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα έγγξαθα ησλ παξαγξάθσλ 2.2.1 θαη 2.4 ηνπ 
Παξαξηήκαηνο «Α» γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ πεδίσλ κέζεο ηάζεο θαη ηα έγγξαθα 
ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ Παξαξηήκαηνο «Β» γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ 
αληηθαηάζηαζεο πεδίσλ κέζεο ηάζεο.  
 
  4. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο ή απνζηνιήο ησλ πξνζθνξώλ 
νξίδεηαη ε Σξίηε 15 Ινπλ 2021 θαη ώξα 12:00. Οη ελδηαθεξόκελνη  κπνξνύλ λα 
απνζηείινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηε δηεύζπλζε: 
 

Πεδίν Βνιήο Κξήηεο 
Γ΄ Κιάδνο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ/Γηεύζπλζε Πξνκεζεηώλ θαη πκβάζεσλ 

Αθξσηήξη, Υαληά Κξήηεο, Σ.Κ. 73100 
 

είηε κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ζηε δηεύζπλζε: tm.prom@namfi.gr 
 
 5. Η παξνύζα πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζα αλαξηεζεί ζηνλ 
ηζηόηνπν ηνπ ΠΒΚ (www.namfi.gr). 
 
 6. Η αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ηελ 2ε 
Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ ηνπ (ζη) ζρεηηθνύ. 
 
 7. Δπηζεκαίλεηαη όηη ν αλάδνρνο/πξνκεζεπηήο πνπ ζα επηιεγεί από ηε 
δηαδηθαζία νθείιεη λα πξνζθνκίζεη πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο δηαηαγήο αλάζεζεο 
ζύκθσλα κε ηα αλαγξαθόκελα ζην (γ) ζρεηηθό: 
 
 α. Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο. 
 
 β. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο. 
 
 γ. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο επηρείξεζεο ή 
ππεύζπλε δήισζε γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ ηεο παξαγξάθνπ 
1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/16. 
 
 8. Παξαθαιείηαη ην Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Υαλίσλ, ζην 
νπνίν θνηλνπνηείηαη ε παξνύζα όπσο ελεκεξώζεη ζρεηηθά ηα κέιε ηνπ. 
 
 9. Υεηξίζηξηα ζέκαηνο: Σκρεο ΠΒΚ/Γ΄ ΚΟΤ/ΓΠ/ΣΠ, Μ.Τ. Μπνησλάθε 
Άλλα, ηει. 2821026775. 

 
         Τπνζηξάηεγνο Αζαλάζηνο αξδέιιεο 

       Αθξηβέο Αληίγξαθν        Γηνηθεηήο  
 
 
    Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα 

    Σκρεο Πξνκεζεηώλ    

mailto:tm.prom@namfi.gr
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 
«Α» Σερληθή Πξνδηαγξαθή Πξνκήζεηαο Πεδίσλ Μέζεο Σάζεο  
«Β» Σερληθή Πξνδηαγξαθή Αληηθαηάζηαζεο Πεδίσλ Μέζεο Σάζεο 
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  ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
  Γ' ΚΛΑΓΟ ΟΙΚ. ΤΠΗΡΔΙΧΝ 
 ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ. (Γ3) 
  ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ  
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ 2 Ινπλ 21 
Φ.600.1/156/92875/.911    

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η  Π Ρ Ο Γ Ι Α Γ Ρ Α Φ Η  Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α   Π Δ Γ Ι Ω Ν  Μ Δ  Η   
Σ Α Η   

1. ΚΟΠΟ  

1.1. Η παξνύζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή (Σ.Π.) αθνξά, ζηελ πξνκήζεηα-
κεηαθνξά πηλάθσλ κέζεο ηάζεο ζην Υώξν Δθηόμεπζεο ηνπ ΠΒΚ, ζην Υνξδάθη 
Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ,  

1.2. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε παξνύζα ΣΠ πξνδηαγξάθεη ηηο απαηηήζεηο γηα: 
ηελ πξνκήζεηα – κεηαθνξά παξάδνζε ζηνπο ππνζηαζκνύο S13 θαη S14 ζηνλ Υώξν 
Δθηόμεπζεο ηνπ ΠΒΚ, δύν (2) πεδίσλ κέζεο ηάζεο κε απηόκαην δηαθόπηε ηζρύνο 
DM1-S (πεδίν πξνζηαζίαο κεηαζρεκαηηζηή) θαηλνύξηαο θαηαζθεπήο (έηνπο 2021).  

 

2. ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΩΝ  

2.1. ΠΔΓΙΑ ΜΔΗ ΣΑΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΣΗ ΜΔ 
ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΓΙΑΚΟΠΣΗ ΙΥΤΟ DM1-S:  

2.1.1. Σν θάζε πεδίν κέζεο ηάζεο ζα πεξηιακβάλεη ηνλ αθόινπζν 
εμνπιηζκό: 

2.1.1.1. Σξηπνιηθέο κπάξεο ραιθνύ 630 Α 

2.1.1.2. Απνδεύθηε θνξηίνπ 24 kV, 630A 50/125kV, 16 kA/1 sec κε 
ρεηξνθίλεην κεραληζκό ιεηηνπξγίαο CS, ζε θνηλό θέιπθνο κε γεησηή, πιεξσκέλν 
κε SF6 

2.1.1.3. Σξεηο ρσξεηηθνύο θαηακεξηζηέο παξνπζίαο ηάζεο κε 
ελδεηθηηθέο ιπρλίεο 

2.1.1.4. Τπνδνρέο γηα ηε ζύλδεζε ηξηώλ κνλνπνιηθώλ θαισδίσλ 

2.1.1.5. Απηόκαην δηαθόπηε ηζρύνο (Α.Γ.Ι) SF1 SCHNEIDER 
ELECTRIC πιεξσκέλν κε SF6 24 kV, ζηαζεξνύ ηύπνπ, 630 Α, 50/125θΧ, 16kA/1 
sec, κε ρεηξνθίλεην κεραληζκό ιεηηνπξγίαο, βνεζεηηθέο επαθέο (3ΝΟ+3ΝC) θαη 
πελία εξγαζίαο 230V AC θαη θιεηδαξηά   

2.1.1.6. Σξεηο αηζζεηήξεο ξεύκαηνο ηύπνπ CRa 

2.1.1.7. Γεησηή θαισδίσλ κε ηθαλόηεηα δεύμεσο ζην βξαρπθύθισκα 
(MAKE PROOF) 

2.1.1.8. Φεθηαθό ειεθηξνλόκν δεπηεξνγελνύο πξνζηαζίαο ελδεηθηηθνύ 
ηύπνπ Sepam S10B πνπ ζα παξέρεη πξνζηαζίεο γηα ππεξέληαζε, βξαρπθύθισκα 
θαη δηαξξνή σο πξνο γε. Ο ειεθηξνλόκνο ζα είλαη ξπζκηζκέλνο εθόζνλ είλαη 
δπλαηό. Ο πθηζηάκελνο κεηαζρεκαηηζηήο είλαη ELVIM 400 KVA ζηνλ ππνζηαζκό 
S13 θαη ELVIM 250 KVA ζηνλ  ππνζηαζκό S14  

2.1.1.9. Αληίζηαζε ζέξκαλζεο γηα πίλαθα κέζεο ηάζεο  
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2.1.2. Δπηπιένλ ηα πεδία κέζεο ηάζεο ζα έρνπλ κεηαιιηθό πεξίβιεκα από 
γαιβαληζκέλε ιακαξίλα. Οη νξαηέο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ηνπ πεδίνπ ζην 
εκπξόζζην κέξνο ησλ θπςειώλ ζα είλαη από γαιβαληζκέλε ιακαξίλα (πάρνο 
επηθάιπςεο 3κm) πνπ αθνύ θαζαξηζζεί, ζα βαθεί κε ρξώκα RAL 9003 (άζπξν, 
κέζν πάρνο 70κm, ν αξηζκόο RAL δελ είλαη δεζκεπηηθόο). Όζνλ αθνξά ζηηο 
ππόινηπεο επηθάλεηεο, ζα είλαη από γαιβαληζκέλε ιακαξίλα κε κέζν πάρνο 
επηθάιπςεο ηα 20κm θαη ε νπνία ζα έρεη ππνζηεί δηεξγαζία ρξσκίνπ.  

2.2. ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΠΑ 

2.2.1. Ο θαηαζθεπαζηηθόο ηνπο νίθνο ζα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 
9001:2015 ελ ηζρύ από δηαπηζηεπκέλν θνξέα γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ θαηαζθεπή 
θπςειώλ κέζεο ηάζεο SM6. ηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο ησλ πεδίσλ δελ 
είλαη θαη ν θαηαζθεπαζηήο, ηόηε απαηηείηαη πηζηνπνίεζε ISO 9001:2015 ελ ηζρύ θαη 
γηα ηνλ πξνκεζεπηή πνπ εκπνξεύεηαη θαη ππνζηεξίδεη ηα πεδία κέζεο ηάζεο. 

2.2.2. Ο πξνζθεξόκελνο εμνπιηζκόο ζα έρεη ζρεδηαζηεί, θαηαζθεπαζηεί 
θαη ειεγρζεί ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ πξόηππα θαηά IEC: 

2.2.2.1. Κνηλέο πξνδηαγξαθέο γηα πίλαθεο κέζεο ηάζεο IEC 60694 

2.2.2.2. Πίλαθεο κέζεο ηάζεο κε κεηαιιηθό πεξίβιεκα (1 έσο 52kV) 
IEC 62271-200 

2.2.2.3. Απηόκαηνη δηαθόπηεο ηζρύνο κέζεο ηάζεο AC IEC 62271-100 

2.2.2.4. Απνδεύθηεο θαη γεησηέο κέζεο ηάζεο AC IEC 62271-102 

2.2.2.5. Ηιεθηξνλόκνη πξνζηαζίαο IEC 60255 

 

2.3. ΔΛΔΓΥΟΙ – ΓΟΚΙΜΔ 

 Ο πξνζθεξόκελνο εμνπιηζκόο ζα δνθηκαζηεί ζηε κνλάδα 
θαηαζθεπήο/ζπλαξκνιόγεζεο ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα από ηα ζρεηηθά 
δηεζλή πξόηππα IEC. Σα απνηειέζκαηα ζα πξνζθνκηζζνύλ ζην ΠΒΚ θαηά ηελ 
παξαιαβή ηνπ πιηθνύ.  

 

2.4. ΔΓΓΤΗΗ 

 ηελ ηερληθή πξνζθνξά πξέπεη λα δειώλεηαη όηη παξέρεηαη εγγύεζε 
θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα δύν ρξόληα από ηελ παξαιαβή ηνπ πιηθνύ. ε θάζε 
πεξίπησζε κέζα ζηα όξηα ηνπ πξναλαθεξζέληνο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ηεο 
εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
αληηθαηαζηήζεη νπνηνδήπνηε εμάξηεκα είλαη ειαηησκαηηθό από θαηαζθεπή, 
παξνπζηάζεη πξόσξε θζνξά ή ζπζηεκαηηθή βιάβε, κε δηθή ηνπ δαπάλε θαη ζε 
ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα από ηε ζηηγκή ηεο αλαγγειίαο ηεο βιάβεο.  

 

3. ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 

3.1. Ο πξνκεζεπηήο ζα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία ηα αθόινπζα, ηα νπνία 
ζα ζπλνδεύνπλ ηα πεδία κέζεο ηάζεο:  

3.1.1. Δγρεηξίδηα κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεδίσλ κέζεο ηάζεο 

3.1.2. Οδεγίεο εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζε 
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3.1.3. Τπεύζπλε δήισζε γηα ηελ εγγύεζε ησλ πεδίσλ κέζεο ηάζεο 

3.1.4. ρέδην ησλ πεδίσλ κέζεο ηάζεο, θαζώο θαη ζρέδηα θαη νδεγίεο 
ζύλδεζεο ηνπ SEPAM 

3.1.5. Απνηειέζκαηα ειέγρσλ-δνθηκώλ παξαγξάθνπ 2.3  

3.2. Η παξάδνζε ζα γίλεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Μνλάδαο ζηνλ Υώξν 
Δθηόμεπζεο ηνπ ΠΒΚ ζην Υνξδάθη Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ ζηνπο ππνζηαζκνύο S13 

θαη S14 εληόο 2 κελώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. ηελ ηηκή πξνζθνξάο ζα 
ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα έμνδα κεηαθνξάο. 

 

4. ΓΙΑΦΟΡΑ 

4.1. Η ζπζθεπαζία ζα είλαη θαηάιιειε γηα αζθαιή κεηαθνξά.  

4.2. Ο πξνκεζεπηήο θαη ην πξνζσπηθό ηνπ, ππνρξενύληαη λα ηεξνύλ όινπο 
ηνπο θαλνληζκνύο αζθαιείαο θαηά ηελ είζνδν ζην ηξαηόπεδν θαη ζα ηνπο 
ρνξεγεζεί ζρεηηθή άδεηα εηζόδνπ, εθόζνλ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ Νόκνπ. 

4.3. Γηα ηελ εμόθιεζε ηεο δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο ζα πξνεγεζεί 
καθξνζθνπηθόο έιεγρνο γηα ζπκθσλία ηνπ πιηθνύ κε ηελ παξνύζα ΣΠ, γηα ηπρόλ 
παξακνξθώζεηο ή θαθώζεηο θαη εάλ είλαη θαηλνύξηαο θαηαζθεπήο. Δπηπιένλ ηα 
πεδία κέζεο ηάζεο θαηά ηελ παξαιαβή ζα ζπλνδεύνληαη από ηα έγγξαθα ηεο 
παξαγξάθνπ 3. 

4.4. Πξνζθνξέο κε εθάκηιια θαη αλώηεξα από ηα απαηηνύκελα ζηελ παξνύζα 
ΣΠ, πνηνηηθά θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, δελ ζα απνθιείνληαη. 

4.5. Υεηξίζηξηα ζέκαηνο: ΜΤ (ΠΔ) Μερ Αηθ. Μαξθεηάθε, ΠΒΚ/Γ′ ΚΤΠ/ΓΔΓΚ 
(Γ1)/TTM ηει. 2821026903, kmarketaki@namfi.gr. 

 

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Α/Α 
(α) 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
(β) 

ΜΟΝ 
ΜΔΣΡ 

(γ) 

ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ Μον 
(Δυρώ) 

(δ) 

ΤΝΟΛΟ  
 Δυρώ 

 (ε) 

CPV  
 (ζη) 

1 

Πεδία κέζεο 
ηάζεο κε  
απηόκαην 
δηαθόπηε ηζρύνο 
DM1-S (πεδίν 
πξνζηαζίαο 
κεηαζρεκαηηζηή) 

ΣΔΜ 2 5.980,00 11.960,00 
31682310-

6 

 ΤΝΟΛΟ 11.960,00  

 
      κήλαξρνο (Ι) Παληειεήκσλ Κνβιαηδήο  
Αθξηβέο Αληίγξαθν      Τπνδηνηθεηήο  
 
 
Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα 

Σκρεο Πξνκεζεηώλ    

 

mailto:kmarketaki@namfi.gr
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  ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
  Γ' ΚΛΑΓΟ ΟΙΚ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
 ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ. (Γ3) 
  ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ  
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β» ΣΗ 2 Ινπλ 21 
Φ.600.1/156/92875/.911    

 

Σ Ε Υ Ν Ι Κ Η  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Η   
Α Ν Σ Ι Κ Α Σ Α  Σ Α Η   Π Ε Δ Ι Ω Ν  Μ Ε  Η   Σ Α Η    

C P V  5 1 1 1 0 0 0 0 - 6  

1. ΚΟΠΟ  

1.1. Η παξνύζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή (Σ.Π.) αθνξά ζηελ παξνρή ππε-
ξεζηώλ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δύν (2) πεδίσλ κέζεο ηάζεο ζηνλ Υώξν Δθηόμεπ-
ζεο ηνπ ΠΒΚ, ζην Υνξδάθη Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ.  

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

   Πίνακας 1 

α/α Πεξηγξαθή πεδίνπ κέζεο ηάζεο Σεκάρηα 

1 Πεδίν κέζεο ηάζεο κε απηόκαην δηαθόπηε ηζρύνο DM1-
S (πεδίν πξνζηαζίαο κεηαζρεκαηηζηή) κε ςεθηαθό ε-
ιεθηξνλόκν δεπηεξνγελνύο πξνζηαζίαο ηύπνπ Sepam 
S10B ζηνλ ππνζηαζκό S13 

1 

2 Πεδίν κέζεο ηάζεο κε απηόκαην δηαθόπηε ηζρύνο DM1-
S (πεδίν πξνζηαζίαο κεηαζρεκαηηζηή) κε ςεθηαθό ε-
ιεθηξνλόκν δεπηεξνγελνύο πξνζηαζίαο ηύπνπ Sepam 
S10B ζηνλ ππνζηαζκό S14 

1 

 ΤΝΟΛΟ ΠΔΓΙΩΝ ΜΔΗ ΣΑΗ 2 

 

2. ΓΕΝΙΚΑ 

Η παξνύζα ηερληθή πξνδηαγξαθή παξνπζηάδεη ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο 
γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δύν πεδίσλ κέζεο ηάζεο, κε απηόκαην δηαθόπηε ηζρύνο 
DM1 (πξνζηαζίαο κεηαζρεκαηηζηή) ζηνλ ππνζηαζκό S13 (θηήξην Μ-712) θαη ζηνλ 
ππνζηαζκό S14 (θηήξην M-713) ζην Υώξν Δθηόμεπζεο (Υνξδάθη) ηνπ ΠΒΚ ζην Α-
θξσηήξη νύδαο Υαληά. 
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3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ 
 
3.1. Δικαίωμα ζσμμεηοτής ζηνλ δηαγσληζκό έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξό-

ζσπα ή ελώζεηο/θνηλνπξαμίεο πνπ αζρνινύληαη κε ην αληηθείκελν παξνρήο ππε-
ξεζηώλ ηνπ ζέκαηνο θαη: 

 
3.1.1. Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζηα νηθεία επαγγεικαηηθά κεηξώα. Θα πξνζθν-

κίδεηαη ην αληίζηνηρν επίζεκν έγγξαθν θαη ζα θαηαηίζεηαη θσηναληίγξαθν.  

3.1.2. Έρνπλ ηνπιάρηζηνλ πεληαεηή εκπεηξία ζε εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο βη-
νκεραληθώλ ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ κέζεο ηάζεο (ζα απνδεηθλύεηαη κε πεια-
ηνιόγην) θαη δηαζέηνπλ κεραλνιόγν κεραληθό ή ειεθηξνιόγν κεραληθό ή ειεθηξν-
ιόγν κεραλνιόγν κεραληθό κε πεληαεηή εκπεηξία ζην αληηθείκελν γηα ηελ επίβιεςε 
ησλ εξγαζηώλ θαη εμεηδηθεπκέλν ηερληθό πξνζσπηθό ην νπνίν ζα θαηέρεη ηηο θαηά 
ηνλ 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. Γηαζέηνπλ ζύζηεκα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ΙSO 9001:2015 ελ ηζρύ, 
ζε εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο βηνκεραληθώλ ειεθηξηθώλ εγθαηαζηά-
ζεσλ κέζεο ηάζεο.  

3.1.4. Οη ζπκκεηέρνληεο επί πνηλή απνθιεηζκνύ ζα θαηαζέζνπλ ζηε θάζε 
ηεο πξνζθνξάο ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία ζα δειώλνπλ όηη 
δηαζέηνπλ ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό θαη ηα κέζα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνρήο 
ππεξεζηώλ ζέκαηνο.  

3.2. Όια ηα παξαπάλσ ζα θαηαηεζνύλ ππνρξεσηηθά ζηε θάζε ηεο πξνζθν-
ξάο.  

 
4. ΣΟΙΥΕΙΑ ΤΦΙΣΑΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ Μ/ ΜΕ ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΔΙ-

ΑΚΟΠΣΗ ΙΥΤΟ  ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕΗ ΣΑΗ 
 
4.1.  Πίνακας  

ΠΔΡΙΟΥΗ ΚΩΓΙΚΟ 
ΚΣΙΡΙΟΤ 

ΙΥΤ Μ/ Δ-
ΛΑΙΟΤ ΚVA 

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

ΥΔ Μ-712 (S13) 400 DM1-A VIP13 

ΥΔ Μ-713 (S14) 250 DM1-A VIP13 

 

4.2. Διάγραμμα ροής ρεύμαηος μέζης ηάζης ζηον ΥΕ 
 

4.2.1. H πεξηνρή ηνπ ΥΔ ειεθηξνδνηείηαη από ζεηξά ζρεηηδόκελσλ Τ/ 
θαη γη’ απηόλ ηνλ ιόγν θξίλεηαη απαξαίηεηε, ε επίζθεςε ηνπ κεηνδόηε παξνρήο π-
πεξεζηώλ ζέκαηνο, ζηνλ Γ′ Κιάδν Τπνζηήξημεο/Γλζε Δγθαηαζηάζεσλ, πξηλ ηελ 
έλαξμε ησλ εξγαζηώλ, πξνθεηκέλνπ αξκόδην πξνζσπηθό λα ηνπ γλσζηνπνηήζεη ην 
δηάγξακκα ξνήο ξεύκαηνο ώζηε νη εξγαζίεο λα εθηειεζηνύλ κε αζθάιεηα.  
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5. ΑΝΑΛΤΗ ΕΡΓΑΙΩΝ 
 
5.1. Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε ηα πα-

ξαθάησ: 
 
5.1.1. Όινη νη απαξαίηεηνη ρεηξηζκνί γηα ηε δηαθνπή θαη επαλαθνξά ξεύ-

καηνο ζα εθηειεζηνύλ από ηνλ πάξνρν εξγαζηώλ, ζύκθσλα κε ηα ηερληθά εγρεηξί-
δηα ρξήζεσο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηα νπνία ζα ρνξεγεζνύλ από ηελ Τπεξεζία εθό-
ζνλ 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 ζπκκνξθώ-
λεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ νξγάλσλ ηεο ππεξεζίαο. 
 

5.1.3. Τπνρξεσηηθά ην πξνζσπηθό ηνύ παξόρνπ εξγαζίαο ζα θέξεη όια 
ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρεηξηζκώλ (γάληηα θαη ππνδή-
καηα 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 γελη-
θνύ δηαθόπηε ζηνλ πίλαθα ρακειήο ηάζεο). 
 

5.1.5. Απνζύλδεζε ηνπ κεηαζρεκαηηζηή από ην πεδίν κέζεο ηάζεο (ά-
λνηγκα ηνπ απηόκαηνπ δηαθόπηε ηζρύνο ζην πεδίν πξνζηαζίαο ηνπ κεηαζρεκαηη-
ζηή).  

 
5.1.6. Γηαθνπή παξνρήο ξεύκαηνο ζηελ είζνδν ηνπ ππνζηαζκνύ ή από 

πξνεγνύκελν ππνζηαζκό αλ ην επηζπκεί ν πάξνρνο, ν νπνίνο ζα ππνδεηρζεί από 
πξνζσπηθό ηεο Μνλάδαο. ε πεξίπησζε πνπ ε δηαθνπή ξεύκαηνο γίλεη από πξν-
εγνύκελν ππνζηαζκό, ν δηαθόπηεο ηίζεηαη ζηε ζέζε γείσζεο θαη αζθαιίδεηαη κε ην 
ινπθέην. ηε ζέζε απηή ηνπνζεηείηαη πηλαθίδα ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ην ν-
λνκαηεπώλπκν 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. Γείσζε ζην πεδίν ηνπ κεηαζρεκαηηζηή.  

 
5.1.8. Έιεγρνο εμαθξίβσζεο γηα κεδεληθή ηάζε ζην δεπηεξεύνλ ηνπ κε-

ηαζρεκαηηζηή. 
 

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

 
5.1.10. Γείσζε ηνπ κεηαζρεκαηηζηή κε θαηάιιειν ζεη γείσζεο (ρηαπόδη). 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ην ζεη γείσζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ 
ζέκαηνο ζα είλαη ηνπ παξόρνπ.  
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5.1.11. Δπαλαθνξά ηνπ ξεύκαηνο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ 
αθνύ πξώηα γίλεη έιεγρνο γηα ηπρόλ μεραζκέλα αληηθείκελα ή εξγαιεία πάλσ ζηνλ 
κεηαζρεκαηηζηή θαη ζηνλ εμνπιηζκό ηεο κέζεο ηάζεο, ζηε ζπλέρεηα ζα αθνινπζε-
ζεί ε αληίζηξνθε δηαδηθαζία από απηήλ πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηε δηαθνπή ξεύκα-
ηνο.  

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

παλαθνξά ξεύκαηνο, είλαη νη αθόινπζεο θαη ζα ιάβνπλ ρώξα ζηνλ ππνζηαζκό S13 

θαη  S14.  
 

5.2.1. Η απνζύλδεζε ησλ θαισδίσλ κέζεο ηάζεο από ηα πθηζηάκελα 
πεδία κέζεο ηάζεο κε πξνζνρή.  
 

5.2.2. Η απνμήισζε ησλ παιαηώλ πεδίσλ κέζεο ηάζεο ε θνξηνεθθόξ-
ησζή ηνπο θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζε ρώξν πνπ ζα ππνδεηρζεί από ηελ Τπεξεζία 
εληόο ηνπ ζηξαηνπέδνπ ηνπ ΥΔ.  
 

5.2.3. Η θνξηνεθθόξησζε θαη κεηαθνξά ησλ θαηλνύξησλ πεδίσλ από 
παξαθείκελν ρώξν ηνπ ππνζηαζκνύ ζηελ πξνβιεπόκελε ζέζε ηνπο. 
 

5.2.4. Η εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ πεδίσλ ζα γίλεη ζηηο ζέζεηο ησλ παιαηώλ 
ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 

5.2.5. Η ζύλδεζε ησλ λέσλ πεδίσλ κε ηα πθηζηάκελα θαιώδηα.  
 
5.2.6. Η ξύζκηζε ηνπ ςεθηαθνύ ειεθηξνλόκνπ δεπηεξνγελνύο πξνζηαζί-

αο ησλ λέσλ πεδίσλ πξνζηαζίαο ηνπ κεηαζρεκαηηζηή ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή. Παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία.  
 

5.2.7. Η επαλαζύλδεζε ησλ πεδίσλ πξνζηαζίαο κεηαζρεκαηηζηή κε ηα 
πθηζηάκελα θαιώδηα ηνπ πίλαθα alarm panel ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηα-
ζθεπαζηή. Παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία.  

 
5.2.8. Δγθαηάζηαζε εληόο ησλ λέσλ πεδίσλ, ησλ αληηζηάζεσλ ζέξκαλ-

ζεο. Σνπνζέηεζε ελόο ζεξκνζηάηε (εάλ απαηηείηαη) ζε θάζε πεδίν πξνζηαζίαο κε-
ηαζρεκαηηζηή θαη ζύλδεζή ηνπ κε ηελ αληίζηαζε ζέξκαλζεο. Γηαθνξεηηθά εάλ π-
πάξρεη ζεξκνζηάηεο, ζύλδεζή ηνπ ζηελ αληίζηαζε ζέξκαλζεο ηνπ θάζε λένπ πε-
δίνπ. Παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία. Ο ζεξκνζηάηεο θαη ηα απαξαίηεηα κηθξνϋιη-
θά θαη πιηθά (θαιώδηα, ζσιήλεο πξνζηαζίαο θαισδίσλ θ.ιπ.) γηα ηελ εγθαηάζηαζή 
ηνπ (ηνπο) ζε πιήξε ιεηηνπξγία, ζα επηβαξύλνπλ ηνλ πάξνρν θαη ζα ζπκπεξηιακ-
βάλνληαη ζηελ πξνζθνξά.  

 
5.2.9. Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ εμνπιηζκνύ ζα γίλεη εθθίλεζε ηνπ 

θαη έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.  
 

5.2.10. Οη ππνζηαζκνί S13 θαη S14 ζα παξαδνζνύλ ζε πιήξε ιεηηνπξγία 
κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ λέσλ πεδί-
σλ.  
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6. ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ 
 
6.1. ηελ ηηκή πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλνληαη όιεο νη εξγαζίεο θαη ηα πιηθά 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 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 ππνδήκα-
ηα γηα κέζε ηάζε) θ.ιπ.  

 
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 κη-
θξνϋιηθώλ.  

 

6.1.4. Η απόδνζε ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο θαζαξνύ κεηά ην ηέινο ησλ εξ-
γαζηώλ ζπληήξεζεο.  

 

6.1.5. Η απνθαηάζηαζε ηπρόλ θζνξώλ πνπ πξνθιεζνύλ θαηά ηελ εθηέ-
ιεζε ηεο παξνύζαο παξνρήο ππεξεζηώλ.  
 

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

6.3. Οπνηαδήπνηε δηαθνπή ξεύκαηνο ζα γίλεηαη θαηόπηλ ζπλελλόεζεο 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 κνλάδνο. Οη 
εξγαζίεο ζα νινθιεξσζνύλ ζε έλα (1) κήλα από ηελ παξαιαβή ησλ πιηθώλ.  
 

6.5. Σειέθσλν επηθνηλσλίαο 2821026903 ΜΤ (ΠΔ) ΜΗΥ., MSc Μαξθεηάθε Αη-
θαηεξίλε kmarketaki@namfi.gr.  
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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 2 1.000,00 2.000,00 51110000-6 

 ΤΝΟΛΟ 2.000,00  

 

      κήλαξρνο (Ι) Παληειεήκσλ Κνβιαηδήο  
Αθξηβέο Αληίγξαθν      Τπνδηνηθεηήο  
 
 
Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα 

Σκρεο Πξνκεζεηώλ    
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