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        CPV 50532400-7 

 
1. Γενικά 
 

1.1 Ζ παξνύζα ηερληθή πεξηγξαθή αθνξά ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ 
ζπληήξεζεο δεθαέμη ππνζηαζκώλ κέζεο ηάζεο νη νπνίνη βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή 
Βάζεο (εληόο 115ΠΜ), ζην ηξαησληζκό θαη ζην Υώξν Δθηόμεπζεο (Υνξδάθη) ηνπ 
ΠΒΚ ζην Αθξσηήξη νύδαο Υαληά.  
 
2. ηοιτεία Τποζηαθμών και Γικηύοσ Μέζης Σάζης 
 

2.1 Οη κεηαζρεκαηηζηέο ζηνπο νπνίνπο ζα γίλεη ζπληήξεζε, είλαη ειαίνπ, 
ΔΛΒΖΜ κε δνρείν δηαζηνιήο εθηόο από έλαλ πνπ είλαη ειαίνπ αιιά ρσξίο δνρείν 
δηαζηνιήο θαη είλαη PAUWEL TRAFO BELGIUM. Αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία ηνπο 
θαίλνληαη παξαθάησ ζηνλ πίλαθα 1.  
 
 
Πίνακας 1 : Μεηαζτημαηιζηές ανά σποζηαθμό 

ΠΔΡΗΟΥΖ ΚΧΓΗΚΟ ΚΣΗΡΗΟΤ ΗΥΤ Μ/ ΔΛΑΗΟΤ 
ΚVA 

ΚΧΓΗΚΟ Μ/ 

ΒΑΖ Μ-510 (S9) 500 980038 ELVIM 

ΒΑΖ Μ-503 (S8) 500 980039 ELVIM 

ΣΡ/ΜΟ Μ-638 (S1)  400 020166 ELVIM 

ΣΡ/ΜΟ Μ-638 (S1)  400 980041 ELVIM 

ΣΡ/ΜΟ Μ-607 (S2)  630 PAUWEL TRAFO 
BELGIUM 

ΥΔ Μ-703 (S11) 250 980050 ELVIM 

ΥΔ Μ-704 (S12) 315 980054 ELVIM 

ΥΔ Μ-712 (S13) 400 980043 ELVIM 

ΥΔ Μ-713 (S14) 250 980044 ELVIM 

ΥΔ Μ-807 (S15) 250 980045 ELVIM 

ΥΔ Μ-802 (S16) 500 980040 ELVIM 

ΥΔ Μ-805 (S17) 400 980042 ELVIM 

ΥΔ Μ-818 (S18) 250 980047 ELVIM 

ΥΔ Μ-824 (S19) 250 980048 ELVIM 

ΥΔ Μ-829 (S20) 250 980046 ELVIM 

ΥΔ Μ-835 (S21) 250 980049 ELVIM 

ΥΔ Μ-806 (S22) 500 980037 ELVIM 

 
2.2 Σα πεδία κέζεο ηάζεο ησλ ππνζηαζκώλ ζηα νπνία ζα γίλεη ζπληήξεζε 

είλαη ηεο Schneider Electric εθηόο από ην πεδίν κέηξεζεο πνπ είλαη ηδηνθαηαζθεπή.  
Αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία ηνπο αλά ππνζηαζκό θαίλνληαη παξαθάησ ζηνλ πίλαθα  

 



Πίνακας 2: Πεδία μέζης ηάζης ανά σποζηαθμό 

Τ/ 

ΠΔΓΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ Μ/ ΜΔ 
ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΓΗΑΚΟΠΣΖ ΗΥΤΟ ΚΑΗ 
ΖΛΔΚΣΡΟΝΟΜΟ ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΟΤ 
ΠΡΟΣΑΗΑ SM6 

ΠΔΓΗΟ ΜΔ 
ΜΔΣΡΖΖ
 & 3 
ΑΛ/ΝΑ 

ΠΔΓΗΟ 
ΑΝΑΥΧΡΖ-
Ζ ΠΡΟ 
Τ/ ΜΔ ΓΗΑ-
ΚΟΠΣΖ 
ΦΟΡΣΗΟΤ & 
ΑΦΑΛΔΗΔ 
SM 

ΠΔΓΗΟ 
ΔΗΟΓΟΤ Τ/ 
ΜΔ ΓΗΑΚΟΠΣΖ 
ΦΟΡΣΗΟΤ SM6 

 
DM1-A 
VIP13 

DM1-A 
VIP200 

DM1-S 
VIP35 

DM1-S 
VIP300LL 

 QM ΗΜ375  ΗΜ500 

S9 1 TEM     
 

1 TEM  
---  1 TEM 

S8 1 TEM    1 TEM 1 TEM 1 TEM  

S1 1 TEM 1 TEM   1 TEM 1 TEM 1 TEM  

S2 1 TEM    1 TEM 1 TEM 1TEM  

S11 2 TEM    1 TEM 1 TEM 1 ΣΔΜ 1 TEM 

S12 1 TEM    1 TEM 1 TEM  1 TEM  

S13 1 TEM    1 TEM  1 TEM  1 TEM 

S14 1 TEM    1 TEM 2 TEM  1 TEM 

S15 1 TEM    1 TEM 2 TEM  1 TEM 

S16 1 TEM    1 TEM 2 TEM 2 ΣΔΜ  

S17   1 TEM  1 TEM 1 TEM  1 TEM 

S18   1 TEM  1 TEM 1 TEM  1 TEM 

S19   1 TEM  1 TEM 1 TEM   1 TEM 

S20    1 TEM 1 TEM ---  1 TEM 

S21 1 TEM    1 TEM ---  1 TEM 

S22   1 TEM  1 TEM 1 TEM  1 TEM 

 
τεδιάγραμμα 1: Γιάγραμμα ροής ρεύμαηος μέζης ηάζης ζηην περιοτή 
Βάζης. 
 

 
 
τεδιάγραμμα 2: Γιάγραμμα ροής ρεύμαηος μέζης ηάζης ζηο ηραηωνιζμό 
 

 
 
τεδιάγραμμα 3: Γιάγραμμα ροής ρεύμαηος μέζης ηάζης ζηο ΥΔ 
 



 
 

2.3 Όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρεδηάγξακκα 1, ζηελ πεξηνρή Βάζεο ππάξρνπλ 
δύν ππνζηαζκνί ν S8 θαη ν S9. Ο S8 ειεθηξνδνηείηαη από ην ζηύιν ηεο ΓΔΖ πνπ 
βξίζθεηαη εθηόο ηεο πεξίθξαμεο ηνπ ζηξαηνπέδνπ ηεο 115 ΠΜ θαη δεμηά ηεο 
πξώηεο εηζόδνπ πξηλ ηελ πύιε. Από ηνλ S8 αλαρσξεί κία γξακκή γηα ηε 
ξεπκαηνδόηεζε ηνπ ππνζηαζκνύ S9.  
 

2.4 Όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρεδηάγξακκα 2, ζηελ πεξηνρή ηξαησληζκνύ 
ππάξρνπλ δύν παξνρέο ξεύκαηνο από ηε ΓΔΖ πνπ ξεπκαηνδνηνύλ αληίζηνηρα 
ηνπο ππνζηαζκνύο S1 θαη S2. Οη αληίζηνηρνη ζηύινη βξίζθνληαη εθηόο ηεο 
πεξίθξαμεο ηνπ ηξαηνπέδνπ ηνπ ηξαησληζκνύ. Οη ππνζηαζκνί S1 θαη S2 
παξόιν πνπ ξεπκαηνδνηνύληαη από μερσξηζηή παξνρή ηεο ΓΔΖ ν θαζέλαο, 
ζπλδένληαη θαη κεηαμύ ηνπο κε κία γξακκή. Ζ γξακκή απηή είλαη γεησκέλε θαη ζηα 
δύν άθξα ηεο δειαδή θαη ζηνλ S1 θαη ζηνλ S2 ζηα αληίζηνηρα πεδία.  
 

2.5 Όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρεδηάγξακκα 3, ζηελ πεξηνρή ηνπ ΥΔ ππάξρεη 
κία παξνρή ξεύκαηνο από ηε ΓΔΖ ε νπνία δίλεη ζηνλ ππνζηαζκό S11. Ο ζηύινο 
ηεο ΓΔΖ βξίζθεηαη έμσ από ηελ πεξίθξαμε ηνπ ηξαηνπέδνπ δεμηά ηεο πύιεο. 
ηελ πεξηνρή ηνπ ΥΔ βξίζθνληαη 12 ππνζηαζκνί πνπ ν έλαο δίλεη ζηνλ άιιν όπσο 
απεηθνλίδεηαη ζην ζρεδηάγξακκα. Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηνπο ππνζηαζκνύο S16 
θαη S15, νη νπνίνη ξεπκαηνδνηνύληαη από ηνλ S14, αιιά ζπλδένληαη θαη κεηαμύ 
ηνπο κε κία γξακκή. Ζ γξακκή απηή είλαη γεησκέλε θαη ζηα δύν άθξα ηεο δειαδή 
θαη ζηνλ S15 θαη ζηνλ S16 ζηα αληίζηνηρα πεδία. 
 
 
3. Ανάλσζη Δργαζιών  
 

3.1 Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ 
ππόςε ηα παξαθάησ: 
 
 3.1.1  Όινη νη απαξαίηεηνη ρεηξηζκνί ζα εθηειεζηνύλ ζύθσλα κε ηα 
ηερληθά εγρεηξίδηα ρξήζεσο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηα νπνία ζα δνζνύλ ζηνλ αλαδόρν 
εθόζνλ ην επηζπκεί. 
 
 3.1.2 Ο θαζνξηζκόο, ε ιήςε θαη ε ηήξεζε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ 
αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο 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 αλαδόρνπ. Δπίζεο ππνρξενύηαη 
λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ νξγάλσλ ηεο ππεξεζίαο. 
 



 3.1.3 Τπνρξεσηηθά ην πξνζσπηθό ζα θέξεη όια ηα κέζα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρεηξηζκώλ (γάληηα θαη ππνδήκαηα πνπ ζα είλαη 
θαηάιιεια γηα ηάζε 20KV,  θξάλνο θιπ).  
 
  3.1.4 Πξηλ από νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ζα γίλεηαη απνζύλδεζε θνξηίσλ 
ρακειήο ηάζεο πνπ ηξνθνδνηνύληαη από ηνλ κεηαζρεκαηηζηή (άλνηγκα ηνπ 
γεληθνύ δηαθόπηε ζηνλ πίλαθα ρακειήο ηάζεο). 
    
  3.1.5 Απνζύλδεζε ηνπ κεηαζρεκαηηζηή από ην πεδίν κέζεο ηάζεο 
(άλνηγκα ηνπ απηόκαηνπ δηαθόπηε ηζρύνο ζην πεδίν πξνζηαζίαο ηνπ 
κεηαζρεκαηηζηή).   
 
  3.1.6 Γηαθνπή παξνρήο ξεύκαηνο ζηνλ ππνζηαζκό από ΓΔΖ ή από 
πξνεγνύκελν ππνζηαζκό. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ν δηαθόπηεο ηίζεηαη ζηελ 
ζέζε γείσζεο θαη αζθαιίδεηαη κε ην ινπθέην πνπ ππάξρεη ζε θάζε ππνζηαζκό. ηε 
ζέζε απηή ηνπνζεηείηαη πηλαθίδα ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ην νλνκαηεπώλπκν 
ηνπ αλαδόρνπ, ηειέθσλν, εκεξνκελία θαζώο θαη όηη εθηεινύληαη εξγαζίεο ζηνλ 
επόκελν ππνζηαζκό.  
 
  3.1.7 Άλνηγκα δηαθόπηε ζην πεδίν εηζόδνπ ξεύκαηνο ζηνλ ππνζηαζκό, 
θαη ζην πεδίν αλαρώξεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα γείσζε. Γείσζε ζην πεδίν ηνπ 
κεηαζρεκαηηζηή.  
  
  3.1.8 Έιεγρνο εμαθξίβσζεο γηα κεδεληθή ηάζε ζην δεπηεξεύνλ ηνπ 
κεηαζρεκαηηζηή. 
 
  3.1.9 Έιεγρνο εμαθξίβσζεο γηα κεδεληθή ηάζε, ζηε κέζε ηάζε 
(πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα ηνπ ζπληεξεηή).  
  
 
  3.1.10 Γείσζε ηνπ κεηαζρεκαηηζηή κε θαηάιιειν ζεη γείσζεο 
(ρηαπόδη).  
 
  3.1.11 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.  
 

3.2 Με βάζε ηελ πθηζηάκελε ηερληθή βηβιηνγξαθία θαη ηα θαηαζθεπαζηηθά 
εγρεηξίδηα, ε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπ θάζε ππνζηαζκνύ ζα πεξηιακβάλεη ηα 
αθόινπζα: 
 
 

3.2.1 Δξγαζίεο ζπληήξεζεο ζην ρώξν κεηαζρεκαηηζηή (Μ/Σ) ειαίνπ 

 Γεληθόο θαζαξηζκόο ηνπ ρώξνπ κε ειεθηξηθή ζθνύπα θαη απνκάθξπλζε 
θάζε άρξεζηνπ πιηθνύ εμαξηήκαηνο ή αληηθεηκέλνπ πνπ παξεκπνδίδεη ηελ 
αζθαιή θίλεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ πξνζσπηθνύ ζπληήξεζεο. 

 Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο ιαδηνύ ηνπ Μ/ θαη ξπζκίζεσλ δεηθηώλ 
ζεξκνκέηξνπ.  Έιεγρνο ζεξκνκέηξνπ.    

 Γεηγκαηνιεςία ειαίνπ θαη δηελέξγεηα δηειεθηξηθήο αληνρήο ηνπ. 



 Έιεγρνο ζηάζκεο ειαίνπ Μ/.  Πξνζζήθε ειαίνπ (εάλ απαηηείηαη). Σν έιαην 
κεηαζρεκαηηζηώλ ρνξεγείηαη από ηελ Τπεξεζία.  

 Έιεγρνο δηαξξνήο ειαίνπ Μ/Σ,  

 Έιεγρνο θαη ζρνιαζηηθόο θαζαξηζκόο ηνπ ζώκαηνο ηνπ Μ/ κε ζθνύπα, 
παληά.   

 Έιεγρνο θαιήο θαηάζηαζεο θαδαληνύ –θαπαθηνύ –πηεξπγίσλ Μ/ 
(ρηππήκαηα, ζηξεβιώζεηο, ζθνπξηέο θιπ) 

 Έιεγρνο θαηάζηαζεο ζύιηθνο ζηα αλαπλεπζηηθά όξγαλα ησλ Μ/ θαη 
αληηθαηάζηαζε απηνύ ζε όινπο ηνπο κεηαζρεκαηηζηέο.   

 Δμαεξηζκόο Μ/Σ από ζώκα (εμαεξηζηηθό Buccholz), έιεγρνο αλάγθεο γηα 
εμαεξηζκό από κνλσηήξεο. 

 Έιεγρνο –θαζαξηζκόο-κνλσηήξσλ κέζεο θαη ρακειήο ηάζεο. 

 Έιεγρνο –θαζαξηζκόο –ζπληήξεζε ησλ αθξνθηβσηίσλ κέζεο ηάζεο  

 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ειεθηξνλόκνπ Buchholz  

 Έιεγρνη επαθώλ -ζπζθίμεηο θαη ιίπαλζεηο εθεί πνπ ρξεηάδεηαη 

 Έιεγρνο θαη θαζαξηζκόο ησλ θαισδίσλ κέζεο θαη ρακειήο ηάζεο ζην ρώξν 
ησλ Μ/. 

 Καζαξηζκόο ηεο ειαηνιεθάλεο από ηπρόλ έιαηα, ζπιινγή κε παληά, ζηνππηά 
θαη έιεγρνο ηεο  γηα ηπρόλ δηαξξνέο.   

 Μεηξήζεηο αληίζηαζεο κόλσζεο Μ/ (IR- DAR-PI) (εθαξκνδόκελε ηάζε έσο 
10 KV) 

 Μεηξήζεηο σκηθήο αληίζηαζεο ησλ ηπιηγκάησλ ηνπ Μ/ 

 Μεηξήζεηο ηεο ζρέζεο κεηαζρεκαηηζκνύ  

 Έιεγρνο αεξηζκνύ Μ/ θαη ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο ρώξνπ. 

 Μέηξεζε γεηώζεσλ νπδέηεξνπ θόκβνπ θαη κεηαιιηθώλ κεξώλ Μ/ 
 
 
 3.2.2  Δξγαζίεο ζπληήξεζεο ζην ρώξν πηλάθσλ κέζεο ηάζεο  

 Γεληθόο θαζαξηζκόο ρώξνπ κε ειεθηξηθή ζθνύπα θαη απνκάθξπλζε θάζε 
άρξεζηνπ πιηθνύ εμαξηήκαηνο ή αληηθεηκέλνπ πνπ παξεκπνδίδεη ηελ 
αζθαιή θίλεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ πξνζσπηθνύ ζπληήξεζεο. 

 Έιεγρνο θαη ζρνιαζηηθόο θαζαξηζκόο πηλάθσλ Μέζεο Σάζεο ηόζν 
εμσηεξηθά όζν θαη εζσηεξηθά. πλίζηαηαη ν θαζαξηζκόο λα γίλεηαη κε πηλέιν 
θαη απνξξνθεηήξα μεθηλώληαο από ηα ςειά πξνο ηα ρακειά θαη ζηε 
ζπλέρεηα ζα ρξεζηκνπνηείηαη εηδηθό απνξξνθεηηθό παλί ζθόλεο. Δθηζηάηαη ε 
πξνζνρή ζηνλ ζρνιαζηηθό θαζαξηζκό ησλ κνλσηήξσλ, ησλ κπαξώλ θιπ. 

 Οπηηθόο έιεγρνο –θαζαξηζκόο –ζπληήξεζε ησλ αθξνθηβσηίσλ Μέζεο 
Σάζεο 

 Οπηηθόο έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ησλ επαθώλ ησλ αζθαιεηώλ 

 Οπηηθόο έιεγρνο θπςέιεο κέζεο ηάζεο αζθαιεηναπνδεύθηε –γεησηή 

 Έιεγρνο αζθαιεηώλ  θαη αιιαγή όπνπ απαηηείηαη. Οη αζθάιεηεο 
ρνξεγνύληαη από ηελ Τπεξεζία.  

 Έιεγρνο ιπρληώλ θαη αληηθαηάζηαζε όπνπ απαηηείηαη. Οη ιπρλίεο 
ρνξεγνύληαη από ηελ Τπεξεζία.  

 Έιεγρνο αιεμηθεξαύλσλ θαη αληηθαηάζηαζε όπνπ απαηηείηαη. Σα 
αιεμηθέξαπλα ρνξεγνύληαη από ηελ Τπεξεζία.  

 Έιεγρνο ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ βνεζεηηθώλ θπθισκάησλ 

 Λίπαλζε κεραληθώλ κεξώλ ζηνπο δηαθόπηεο κέζεο ηάζεο 



 Έιεγρνο ιεηηνπξγηθόηεηαο δηαθνπηώλ 

 Έιεγρνο επαθώλ –θαζαξηζκόο -ζπζθίμεηο θαη ιηπάλζεηο εθεί πνπ ρξεηάδεηαη 

 Οπηηθόο έιεγρνο ινηπώλ πιηθώλ κέζεο ηάζεο (αιεμηθέξαπλα, Μ/ 
εληάζεσο, ηάζεσο) 

 Καζαξηζκόο ησλ πελίσλ TRIP απηόκαησλ δηαθνπηώλ.  

 Έιεγρνο ειεθηξνλόκσλ δεπηεξνγελνύο πξνζηαζίαο. 

 Έιεγρνο θαισδίσλ 

 Έιεγρνο γεηώζεσλ πίλαθα 

 Έιεγρνο ηεο αληίζηαζεο κόλσζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ κέζεο ηάζεο.  

 Μέηξεζε ρξόλνπ απόθξηζεο δηαθνπηώλ 

 Αληίζηαζε δηέιεπζεο επαθώλ 
 
Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηνλ νπηηθό έιεγρν ηνπ εμνπιηζκνύ κέζεο ηάζεο όπσο είλαη 
νη κνλσηήξεο, νη κπάξεο, αθξνθηβώηηα, Μ/ εληάζεσο θαη ηάζεσο θιπ γηα ηπρόλ 
αιινίσζε ηεο επηθάλεηαο ηνπο.  
 
 3.2.3 Δπηπξόζζεηεο εξγαζίεο ζηνπο ππνζηαζκνύο 

 Αληηθαηάζηαζε 6 αθξνθηβσηίσλ ζηνλ ππνζηαζκό Νν 1 (θηήξην Μ-638) πνπ 
βξίζθεηαη ζην ηξαησληζκό θαη 3 αθξνθηβσηίσλ ζηνλ ππνζηαζκό Νν 11 (Μ-
703).  Σα αθξνθηβώηηα ζα ρνξεγεζνύλ από ηελ Τπεξεζία.  
 

 

 Αληηθαηάζηαζε ελόο ζεη θιεηδηώλ ζην πεδίν πξνζηαζίαο κεηαζρεκαηηζηή 
ζηνλ ππνζηαζκό S14 (θηήξην Μ-713). Σν ζεη θιεηδηώλ ζα ρνξεγεζεί από 
ηελ Τπεξεζία. 
 

 Αθαίξεζε ηνπ ζεη θιεηδηώλ από ην πεδίν πξνζηαζίαο κεηαζρεκαηηζηή πνπ 
ζα ππνδεηρζεί από αξκόδην πξνζσπηθό ηεο Τπεξεζίαο. 

 

 3.2.4 Δξγαζίεο ζην ρώξν πηλάθσλ ρακειήο ηάζεο 

 Γεληθόο θαζαξηζκόο ηνπ ρώξνπ κε ειεθηξηθή ζθνύπα θαη απνκάθξπλζε 
θάζε άρξεζηνπ πιηθνύ εμαξηήκαηνο ή αληηθεηκέλνπ πνπ παξεκπνδίδεη ηελ 
αζθαιή θίλεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ πξνζσπηθνύ ζπληήξεζεο. 

 Έιεγρνη θαισδίσλ εηζόδνπ από Μ/ πξνο πίλαθεο. Δπηπιένλ ζα γίλνπλ θαη 
έιεγρνη θαισδίσλ θαη απν Ζ/Ε πξνο πίλαθεο, ζηνπο ππνζηαζκνύο S1 
(θηήξην Μ-638), S2 (θηήξην Μ-607) ζηελ πεξηνρή ηξαησληζκνύ θαζώο θαη 
ζηνλ ππνζηαζκό S8 (θηήξην Μ-503) ζηελ πεξηνρή Βάζεο.  

 Έιεγρνο - θαζαξηζκόο πεδίσλ ρακειήο ηάζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
ηνπ πεδίνπ ππθλσηώλ έζησ θαη εάλ απηό δελ απνηειεί ζπλέρεηα ησλ ινηπώλ 
πεδίσλ. Ο θαζαξηζκόο ζα γίλεηαη κε πηλέιν θαη απνξξνθεηήξα μεθηλώληαο 
από ηα ςειά πξνο ηα ρακειά ελώ ζηελ ηειηθή θάζε ζα ρξεζηκνπνηείηαη 
εηδηθό απνξξνθεηηθό παλί ζθόλεο.  

 Έιεγρνο - θαζαξηζκόο ζύζθημε κπαξώλ ρακειήο ηάζεο. 

 Έιεγρνο θαη δνθηκή ησλ απηόκαησλ δηαθνπηώλ, ησλ δηαθνπηώλ θνξηίνπ θαη 
αθαιεηώλ ηνπ πίλαθα. Δπηπιένλ ζα γίλεη έιεγρνο ηεο κεηαγσγήο ζηνπο 
ππνζηαζκνύο πνπ ππάξρεη ειεθηξνπαξαγσγό δεύγνο δειαδή ζηνλ S1 
(θηήξην Μ-638), ζηνλ S2 (θηήξην Μ-607) ζηελ πεξηνρή ηξαησληζκνύ θαζώο 
θαη ζηνλ ππνζηαζκό S8 (θηήξην Μ-503) ζηελ πεξηνρή Βάζεο. 



 Έιεγρνο, κεηξήζεηο θαη ξπζκίζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ξύζκηζεο αέξγνπ ηζρύνο 
(όπνπ ππάξρεη) θαη ζπγθεθξηκέλα: επαιήζεπζε ηεο ζσζηήο ξύζκηζεο ηνπ 
νξγάλνπ απηνκάηνπ δηνξζώζεσο ζπλθ, πιήξε ακπεξνκέηξεζε όισλ ησλ 
θάζεσλ ησλ ππθλσηώλ ηνπ πεδίνπ αληηζηάζκηζεο. Πεδία αληηζηάζκηζεο 
ππάξρνπλ ζηνπο ππνζηαζκνύο S1 (θηήξην Μ-638) θαη S2 (θηήξην Μ-607).  

 

 3.2.5 Λνηπνί έιεγρνη ζηνπο ρώξνπο ηνπ ππνζηαζκνύ 

ε όινπο ηνπο ρώξνπο ηνπ ππνζηαζκνύ αθόκα θαη ζην ρώξν ηεο ρακειήο ηάζεο 
ζα γίλνπλ ηα αθόινπζα: 

 Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο θσηηζκνύ  

 Έιεγρνο πηλαθίδσλ ζεκάλζεσο θηλδύλνπ 

 Έιεγρνο θσηηζκνύ αζθαιείαο ρώξνπ.  

 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ηνπ αθπγξαληήξα (όπνπ ππάξρεη) 

 Έιεγρνο ππξνζβεζηήξσλ 

 Έιεγρνο γεηώζεσλ ρώξνπ θαη πεξηκεηξηθήο ιάκαο, γεθπξώζεσλ , 
ζπζθίμεσλ όισλ ησλ ηκεκάησλ, κεξώλ θαη εμαξηεκάησλ.  

 Έιεγρνο πξνζηαηεπηηθώλ κέζσλ αζθαινύο ρεηξηζκνύ (κνλσηηθόο ηάπεηαο) 

 Φεθαζκόο κε αληηζθσξηαθό ζε όιεο ηηο πόξηεο ηνπ ππνζηαζκνύ 
(κεληεζέδεο θιεηδαξηέο) 

 
 
 
 

4. Γιάθορα  
 

4.1 Ο Αλάδνρνο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ππεξεζηώλ ηεο παξαγξάθνπ 
3 νθείιεη επηπιένλ ηα παξαθάησ : 

  
4.1.1 Ζ πξνζθόκηζε θαη δηάζεζε όισλ ησλ απαξαίηεησλ εξγαιείσλ (πρ 

θιεηδηά, θαηζαβίδηα), ησλ νξγάλσλ ειέγρνπ, ησλ ζπζθεπώλ γηα ηηο κεηξήζεηο, ηνπ 
δνθηκαζηηθνύ παξνπζίαο ηάζεο, ηνπ ζεη γείσζεο (ρηαπόδη), ησλ κέζσλ αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο (γάληηα θαη ππνδήκαηα γηα κέζε ηάζε) θιπ.  

 
4.1.2 Ζ πξνζθόκηζε θαη απνθόκηζε ηνπ απαηηνύκελνπ εμνπιηζκνύ θαη 

κέζσλ (ειεθηξηθή ζθνύπα, γελλήηξηα, θαύζηκν γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο γελλήηξηαο 
θιπ) γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ.  

 

4.1.3 Ζ πξνζθόκηζεζε ησλ αλαιώζηκσλ πιηθώλ (παληά, ζηνππηά, 
ζθνύπεο, θαζαξηζηηθά πγξά, γξάζζν, ηαηλία κέζεο ηάζεο, αληηζθσξηαθό ζπξέϋ, 
δνρεία γηα ηε ιήςε ειαίνπ θιπ).  

 

4.1.4 Ζ απόδνζε ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο θαζαξνύ κεηά ην ηέινο ησλ 
εξγαζηώλ ζπληήξεζεο.   

 

4.1.5 Ζ ππνβνιή  ηερληθήο έθζεζεο ζηε Γλζε Δγθαηαζηάζεσλ ζηελ 
νπνία ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά όιεο νη εξγαζίεο-έιεγρνη-κεηξήζεηο πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε θάζε ππνζηαζκό μερσξηζηά, ηα απνηειέζκαηα ησλ 
ειέγρσλ, ησλ κεηξήζεσλ, ηα ζπκπεξάζκαηα θαζώο θαη ηπρόλ παξαηεξήζεηο –
πξνβιήκαηα πνπ δηαπηζηώζεθαλ, θαη ηερληθννηθνλνκηθέο πξνηάζεηο επίιπζεο 
ηνπο.    
 



 4.1.6 Ζ ππνβνιή ζηε Γλζε Δγθαηαζηάζεσλ, θσηνγξαθηώλ ησλ 
δηαθόξσλ θάζεσλ ησλ εξγαζηώλ ζύληεξεζεο ησλ ππνζηαζκώλ  πνπ ιήθζεζαλ 
θαηά ηελ εθηέιεζή ησλ ζε ςεθηαθή κνξθή.  
 

4.2 Δγρεηξίδηα ζπληήξεζεο θαη ζρέδηα πνπ ζα απαηηεζνύλ, ζα δνζνύλ από 
ηελ Τπεξεζία.  

 

4.3 Οπνηαδήπνηε δηαθνπή ξεύκαηνο ζα γίλεηαη θαηόπηλ ζπλλελόεζεο κε ηελ 
Τπεξεζία. Ζ δηαθνπή ξεύκαηνο θαη ε επαλαθνξά ηνπ από ηνλ πάξνρν ξεύκαηνο 
ζα γίλεηαη κε κέξηκλα ηνπ παξόρνπ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο.  

 

4.4 Σν πξόγξακκα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο ζα δηακνξθώλεηαη 
από ηελ Τπεξεζία ώζηε λα κελ παξεκπνδίδεηαη ην επηρεηξεζηαθό έξγν ηεο 
κνλάδνο. Οη εξγαζίεο ζα νινθιεξσζνύλ ζε ζαξάληα (40) εκεξνινγηαθέο εκέξεο.  

 

4.5 Σν έιαην κεηαζρεκαηηζηώλ, νη αζθάιεηεο κέζεο ηάζεο, ηα αιεμηθέξαπλα 
θαη νη ιπρλίεο ρνξεγνύληαη από ηελ Τπεξεζία θαηόπηλ αηηήζεσο ηνπ πάξνρνπ 
ππεξεζηώλ κε ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο.  
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