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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ     Χαλκίδα  11 /11/ 2019 

  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
       

Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για τισ ανάγκεσ φδρευςθσ τθσ  Δθμοτικισ Ενότθτασ Αυλίδασ λειτουργεί αντλιοςτάςιο 

ςτον Αγ. Θωμά  (Αυλϊνα Βοιωτίασ) το οποίο τροφοδοτεί το Διυλιςτιριο τθσ Δ.Ε Αυλίδασ. 

Στο αντλιοςτάςιο λειτουργεί υποςτακμόσ μζςθσ τάςθσ 20KV – 250 KVa, που εγκαταςτάκθκε το 

2013 και με το υπ’άρικμ 5147 από 19/10/2015 πρωτόκολλο προςωρινισ & οριςτικισ παραλαβισ 

πραγματοποιικθκε θ οριςτικι παραλαβι του ζργου. Για τον υποςτακμό ζχει παρζλκει ο χρόνοσ 

υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ από τον ανάδοχο του ζργου ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 74 του 

Ν.3669/2008 και πλζον ςυντθρείται από εξωτερικό ςυνεργάτθ, κακϊσ θ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.  δε διακζτει τον 

απαραίτθτο εξοπλιςμό και ειδικευμζνο προςωπικό για τθν προλθπτικι ςυντιρθςι του. 

Είναι απαραίτθτθ θ ςυντιρθςθ του υποςτακμοφ μζςθσ τάςθσ για διάςτθμα  δφο (2) ετϊν, 

προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ καλι λειτουργία αυτοφ, ςφμφωνα με το ετιςιο πρόγραμμα περιοδικοφ 

ελζγχου και ςυντθριςεωσ που ακολουκεί ςτθν  παροφςα τεχνικι ζκκεςθ. Η ςυντιρθςθ κα ανατεκεί με 

παροχι υπθρεςίασ ςε νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ/κοινοπραξίεσ αυτϊν ι ςυνεταιριςμοί ι εταιρείεσ που 

δραςτθριοποιοφνται ςτο αντικείμενο τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ, που λειτουργοφν νόμιμα και διακζτουν 

πλιρωσ ςτελεχωμζνο προςωπικό , που εφαρμόηουν Σφςτθμα Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ ςφμφωνο με τισ 

απαιτιςεισ του προτφπου ΕΝ ISO 9001 για τθν καταςκευι και ςυντιρθςθ Υποςτακμϊν μζςθσ τάςθσ και 

διακζτουν εξειδικευμζνθ εμπειρία και γνϊςθ για τθν παροχι υπθρεςίασ τθσ παροφςασ προδιαγραφισ. 

Συγκεκριμζνα, όςον αφορά ςτθν τεχνικι ικανότθτα για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ, απαιτείται ο 

ανάδοχοσ να διακζτει: 

1. τθν απαραίτθτθ δομι και οργάνωςθ για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ και ζχει αναλάβει κατά τα 

τελευταία 5 ζτθ δφο τουλάχιςτον παρόμοια ζργα ςυμβατικισ αξίασ ίςθσ ι ανϊτερθσ με τθν 

ηθτοφμενθ υπθρεςία, 

2. οργανωμζνο τεχνικό τμιμα, 

3. επαρκζσ τεχνικό προςωπικό, 

4. εκπαιδευμζνο προςωπικό ςτθ ςυντιρθςθ των Υποςτακμϊν Μζςθσ Τάςθσ, 

5. κινθτά ςυνεργεία εξοπλιςμζνα και εφοδιαςμζνα με τα απαραίτθτα ανταλλακτικά και εργαλεία για 

τθ ςυντιρθςθ των Υποςτακμϊν Μζςθσ Τάςθσ και 
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6. πιςτοποίθςθ ISO 9001 για δραςτθριότθτεσ που περιλαμβάνουν καταςκευι και ςυντιρθςθ 

Υποςτακμϊν Μζςθσ Τάςθσ και το πιςτοποιθτικό είναι ςε ιςχφ κατά τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του 

ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ. 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ζχει τθν προβλεπόμενθ από το άρκρο 24 (Άρκρο 23 οδθγίασ 2006/123) 

του Ν 3822/2010 Αςφάλιςθ Επαγγελματικισ Ευκφνθσ ι Εγγυιςεισ των οποίων αντίγραφο κα προςκομίςει 

πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν ςτθ ΔΤΥ και κα είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν αςφάλεια του 

προςωπικοφ του. 

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν πραγματοποιιςει τθ ςυντιρθςθ του Υποςτακμοφ Μζςθσ 

Τάςθσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ τεχνικισ ζκκεςθσ αυτισ και μζςα ςτα οριηόμενα χρονικά όρια, θ 

Υπθρεςία διατθρεί  το δικαίωμα να τον κθρφξει ζκπτωτο. Για όλεσ τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ που κα 

διενεργθκοφν από τα ςυνεργεία του Αναδόχου, κα δοκεί εγγράφωσ, μετά το τζλοσ τθσ ςυντιρθςθσ, 

εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ ενόσ ζτουσ.  Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκοφν προβλιματα αναφορικά με 

πλθμμελι ςυντιρθςθ κάποιασ ςυςκευισ από τθν ΔΤΥ, κα πρζπει να επαναλαμβάνεται θ διαδικαςία χωρίσ 

ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ και αντιρριςεισ από τον Ανάδοχο.  

Η διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε δφο ζτθ από τθν θμερομθνία ανάρτθςισ τθσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ και 

το πρόγραμμα ςυντθριςεωσ (όπωσ αναλυτικά περιγράφεται κατωτζρω) κα εκτελείται κατόπιν 

ςυνεννόθςθσ με τθν Υπθρεςία. 

Δφναται θ εκτζλεςθ τθσ ωσ άνω προμικειασ με απευκείασ ανάκεςθ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 

άρκρο 328 του Ν4412/2016 & 158 Ν3463/2006 , διότι θ δαπάνθ δεν υπερβαίνει το χρθματικό όριο που 

κακορίηεται με το Ν4412/2016 (άρκρο 328, παρ 1 – ΦΕΚ Α14/08-08-2016). Το κόςτοσ δεν κα υπερβεί το 

ποςό των 1.100,00 ευρώ. 

Κωδικόσ CPV : 50532200-5 Υπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ μεταςχθματιςτϊν 
Η δαπάνθ κα βαρφνει τον εν ενεργεία προχπολογιςμό (κατά 10%) που ζχει εγκρικεί με τθν 

υπϋαρικμ. 247/2018 απόφαςθ Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ, όπωσ ιςχφει, ςτον οποίο υφίςταται εγγεγραμμζνθ πίςτωςθ 

ποςοφ 15.000,00 € ςτο κεφάλαιο «Παροχζσ τρίτων» με  K.A. 620702 και τίτλο «Επιςκευζσ & Συντιρθςθ 

Η/Μ  Φδρευςθσ  Αυλίδασ με ΦΠΑ 24%», και πίςτωςθ ποςοφ 596.030,00 € ςτο κεφάλαιο « ΦΠΑ εξόδων » με 

Κ.Α 54006224 και τίτλο « ΦΠΑ Παροχϊν Τρίτων με 24%», και κατά 90% .                                                                

                                                                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                    
                                                                         Ο Δ/ΝΣΗ Σ.Τ./Δ.Ε.Τ.Α.Υ. 
        Ο ΤΝΣΑΞΑ                                           
 

 

     ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΠΩΝΗ                                                     ΝΙΚΟ ΜΠΙΛΙΡΗ 
ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΣΕ                                                          ΔΙΠΛ. ΗΛ. ΜΗΥΑΝΙΚΟ 
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Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ  

Πρόγραμμα Περιοδικοφ Ελζγχου και υντηρήςεωσ Τποςταθμοφ Μζςησ Σάςησ 24 KV-250KVa 

 

υντήρηςη δικτφου Χαμηλήσ και Μζςησ Σάςησ  

Ωσ ςυντιρθςθ ορίηεται το ςφνολο των εκάςτοτε ενδεικνυόμενων επεμβάςεων που αποςκοποφν ςτθ 

διατιρθςθ των διαφόρων ςτοιχείων μιασ εγκατάςταςθσ ςε άριςτθ κατάςταςθ λειτουργίασ, ζτςι όπωσ αυτι 

κακορίηεται από τον καταςκευαςτι ι τισ ιςχφουςεσ τεχνικζσ οδθγίεσ τθσ Επιχείρθςθσ, ςτθν κυριότθτα τθσ 

οποίασ ανικει θ εγκατάςταςθ.  

Κατά τθ ςυντιρθςθ, με τισ κατάλλθλεσ κατά περίπτωςθ ενζργειεσ, εξαςφαλίηονται θ ικανοποιθτικι 

λειτουργία και θ παράταςθ τθσ οικονομικισ ηωισ τθσ εγκατάςταςθσ.  

 

Προςωπικό  

Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και ζλεγχου υποςτακμϊν μζςθσ τάςθσ κα πρζπει να διενεργοφνται από 

κατάλλθλα καταρτιςμζνο προςωπικό το οποίο κα αποτελείται υποχρεωτικά τουλάχιςτον από ζναν 

Ηλεκτρολόγο/Μθχανολόγο μθχανικό πολυτεχνικισ ςχολισ ι ΤΕΙ με αναβάκμιςθ πτυχίου ςτθν κατθγορία Α 

τάξθσ για το χειριςμό των διακόπτων Μζςθσ Τάςθσ και προαιρετικά τουλάχιςτον ζναν θλεκτροτεχνίτθ ΣΤ 

άδειασ ι ΤΕΙ με κατθγορία πτυχίου Β τάξθσ ο οποίοσ δεν ζχει δικαίωμα χειριςμοφ ςε διακόπτεσ μζςθσ τάςθσ 

αλλά μπορεί να λάβει μζροσ ςτισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ υποςτακμϊν Μζςθσ Τάςθσ παρουςία 

Ηλεκτρολόγου/Μθχανολόγου Μθχανικοφ πολυτεχνικισ ςχολισ ι ΤΕΙ με αναβάκμιςθ πτυχίου ςτθν 

κατθγορία Α τάξθσ.  

Θα πρζπει να προςκομιςτοφν τα παρακάτω δικαιολογθτικά :  

1. Αντίγραφο πτυχίο ι διπλϊματοσ  

2. Αντίγραφο αναβάκμιςθσ πτυχίου ςτθν κατθγορία Α Τάξθσ (για ΤΕΙ)  

3. Αντίγραφο άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ  

4. Πίνακασ εμπειρίασ ςε εργαςίεσ ςυντιρθςθσ δικτφων Μζςθσ Τάςθσ  

 

 

Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και ζλεγχου υποςτακμϊν μζςθσ τάςθσ κα πρζπει να διενεργοφνται από 

κατάλλθλα καταρτιςμζνο προςωπικό. Η ςυντιρθςθ και επιςκευι κα γίνεται με τα απαιτοφμενα ειδικά 

εργαλεία και όργανα μετριςεωσ και ελζγχου, από αποδεδειγμζνα ειδικά εκπαιδευμζνο και ζμπειρο 

προςωπικό 
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του Αναδόχου, ςφμφωνα με τουσ διεκνείσ κανονιςμοφσ VDE & IEC, των ελλθνικϊν κανονιςμϊν ΕΛΟΤ & τισ 

οδθγίεσ από τθ ΔΕΗ. Τα όργανα μετριςεωσ και ελζγχου κα πρζπει να διακζτουν εν ιςχφ πιςτοποίθςθ από 

αναγνωριςμζνουσ φορείσ πιςτοποίθςθσ. 

Επιπρόςκετα ο ανάδοχοσ κα διακζςει ζναν (1) Επιβλζποντα Μθχανικό για τον γενικό ςυντονιςμό των 

εργαςιϊν, ο οποίοσ κα κατζχει και κζςθ Τεχνικοφ Αςφαλείασ (κα πρζπει να ζχει τα απαιτοφμενα από τον 

νόμο προςόντα). 

Για κάκε υποχρζωςθ του Αναδόχου, ευκφνεται τόςο το φυςικό πρόςωπο που εκτελεί τθ ςυντιρθςθ όςο 

και το νομικό πρόςωπο με το οποίο ςυνδζεται το φυςικό πρόςωπο (εφόςον υπάρχει) δια ςχζςεωσ 

εξαρτθμζνθσ εργαςίασ 

Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για οποιαδιποτε βλάβθ ι φκορά του εξοπλιςμοφ που προκλικθκε από τυχόν 

απρόςεκτθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ και υποχρεοφται ςε πλιρθ επανόρκωςθ και αποκατάςταςθ 

των ηθμιϊν ιδίασ δαπάνθσ. Εάν ο ανάδοχοσ δεν αποκαταςτιςει τθ βλάβθ ι τθ ηθμία για τθν οποία είναι 

υπεφκυνοσ μζςα ςτθ προκεςμία που κα του δοκεί, θ Υπθρεςία ζχει το δικαίωμα να προβεί ςε επιδιόρκωςθ 

αυτισ εισ βάροσ και για λογαριαςμό του αναδόχου. 

 

 

Εξοπλιςμόσ  

Ο εξοπλιςμόσ εργαςίασ (εργαλεία, όργανα μζτρθςθσ, γειϊςεισ κλπ) και ο εξοπλιςμόσ αςφαλείασ (γάντια, 

υποδιματα κλπ) πρζπει να είναι κατάλλθλα για τισ εργαςίεσ υπό τάςθ και να φζρουν τισ απαραίτθτεσ 

πιςτοποιιςεισ.  

 

 

Κανονιςμοί αςφαλείασ  

Οι εργαςίεσ κα πρζπει να εκτελοφνται ςφμφωνα με τα μζτρα αςφαλείασ για εργαςίεσ υπό τάςθ ι κοντά ςε 

τάςθ (ΜΤ-ΧΤ).  

Το προςωπικό που εκτελεί τισ εργαςίεσ ςτον θλεκτρικό εξοπλιςμό πρζπει να ςζβεται κατ’ ελάχιςτον τα 

παρακάτω :  

1. Να χρθςιμοποιεί εγκεκριμζνα ελαςτικά γάντια  

2. Να χρθςιμοποιεί εγκεκριμζνο μονωτικό τάπθτα  

3. Να χρθςιμοποιεί εγκεκριμζνα μονωμζνα υποδιματα  

4. Να χρθςιμοποιεί εγκεκριμζνο κράνοσ θλεκτρολόγου με αςπίδιο.  

5. Να είναι εφοδιαςμζνο με κατάλλθλο φαρμακείο πρϊτων βοθκειϊν.  
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6. Να χρθςιμοποιεί εγκεκριμζνα εξοπλιςμό (εργαλεία, όργανα, γειϊςεισ κλπ)  

 

 

Το πρόγραμμα Περιοδικοφ ελζγχου και ςυντθριςεωσ περιλαμβάνει  μία προλθπτικι και μία ετιςια τακτικι 

επίςκεψθ τον χρόνο :  

 

Ετιςια τακτικι ςυντιρθςθ του Υ/Σ (διακοπι ρεφματοσ)  

Μετά από κάκε επίςκεψθ κα υποβάλλεται υπόμνθμα ςχετικά με τισ εργαςίεσ που ζγιναν, τισ εκάςτοτε 

παρατθριςεισ που διεπιςτϊκθκαν, κακϊσ και τισ προτάςεισ μασ για τθν καλφτερθ και αςφαλζςτερθ 

λειτουργία του Υ/Σ.  

 

 

ΕΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ.  

 

1. Ζλεγχοσ Χώρου Πίνακα Μζςησ Σάςεωσ 20 KV  

 Ζλεγχοσ τθσ ςωςτισ λειτουργίασ των διακοπτϊν Μζςθσ Τάςεωσ.  

 Ζλεγχοσ τθσ ςωςτισ λειτουργίασ των μθχανιςμϊν οπλιςμοφ διακοπισ  

των διακοπτϊν.  

 Ζλεγχοσ και ςυντιρθςθ των επαφϊν των διακοπτϊν.  

 Ζλεγχοσ και ςυντιρθςθ των επαφϊν των αςφαλειϊν.  

 Ζλεγχοσ των ηυγϊν και ςφςφιξθ των μπουλονιϊν.  

 Ζλεγχοσ και ςυντιρθςθ των μονωτιρων.  

 Ζλεγχοσ τθσ ςωςτισ λειτουργίασ των βοθκθτικϊν κυκλωμάτων.  

Γενικόσ κακαριςμόσ του εςωτερικοφ του Πίνακα Μ.Τ.  

Γενικόσ κακαριςμόσ του χϊρου.  

Ζλεγχοσ λειτουργίασ των μθχανικϊν μανδαλϊςεων πόρτασ διακόπτθ μζςθσ τάςθσ  

Ζλεγχοσ απόηευξθσ από ςυςτιματα προςταςίασ (θλεκτρονόμοσ προςταςίασ, προςταςία μεταςχθματιςτϊν, 

θλεκτρικζσ μανδαλϊςεισ)  

Ζλεγχοσ και ςυντιρθςθ των βάςεων και των επαφϊν των αςφαλειϊν  

Ζλεγχοσ ακροκιβωτίων  

Ζλεγχοσ και κακαριςμόσ φυςιγγίων Μ.Τ.  

Λίπανςθ μθχανικϊν μερϊν διακόπτθ Μ.Τ.  
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Ζλεγχοσ γειϊςεων πίνακα  

Ζλεγχοσ ζδραςθσ πίνακα  

Ζλεγχοσ και ςυντιρθςθ μεταςχθματιςτϊν τάςεωσ και εντάςεωσ  

Ζλεγχοσ και ςυντιρθςθ λειτουργίασ οργάνων μζτρθςθσ  

Ζλεγχοσ πίεςθσ και ςυμπλιρωςθ SF6 όπου είναι αναγκαίο  

 

2. Ζλεγχοσ Χώρου  Μεταςχηματιςτή Λαδιοφ  

 Ζλεγχοσ τθσ ςτάκμθσ του λαδιοφ του Μ/Σ και ςυμπλιρωςθ, όπου  

απαιτείται, με φιλτραριςμζνο λάδι διθλεκτρικισ αντοχισ 75 kV /2,5mm.  

Μζτρθςθ Διθλεκτρικισ Αντοχισ του λαδιοφ.  

 Ζλεγχοσ και ςυντιρθςθ τθσ αναπνευςτικισ ςυςκευισ του Μ/Σ και  

αντικατάςταςθ των υγροςκοπικϊν κρυςτάλλων (Silica Gel).  

 Ζλεγχοσ τθσ ςωςτισ λειτουργίασ των προςταςιϊν του Μ/Σ.  

 Ζλεγχοσ διαρροϊν ςτον Μ/Σ.  

 Ζλεγχοσ και ςυντιρθςθ των ακροκιβωτίων των καλωδίων Μ.Τ.  

 Ζλεγχοσ και ςυντιρθςθ των μονωτιρων του Μ/Σ.  

Εξωτερικόσ κακαριςμόσ του Μ/Σ.  

Γενικόσ κακαριςμόσ του χϊρου.  

Ζλεγχοσ και κακαριςμόσ των καλωδίων μζςθσ και χαμθλισ τάςθσ ςτο χϊρο των Μεταςχθματιςτϊν  

Ζλεγχοσ και λιψθ κερμοκραςίασ  

Ζλεγχοσ ζδραςθσ Μεταςχθματιςτι  

Μζτρθςθ μονϊςεων καλωδίων μζςθσ τάςθσ  

Ζλεγχοι ςυςφίξεων  

 

3. Ζλεγχοσ Χώρου Γενικοφ Πίνακα Και Τποπίνακα Χαμηλήσ Σάςεωσ  

 Ζλεγχοσ τθσ κανονικισ λειτουργίασ όλων των διακοπτϊν Χ.Τ.  

 Ζλεγχοσ τθσ ςωςτισ λειτουργίασ των βοθκθτικϊν κυκλωμάτων.  

 Ζλεγχοσ και ςυντιρθςθ των επαφϊν των διακοπτϊν.  

 Ζλεγχοσ και ςυντιρθςθ των επαφϊν των αςφαλειϊν.  

 Ζλεγχοσ των ηυγϊν και ςφςφιξθ των μπουλονιϊν.  

 Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ οργάνων μζτρθςθσ και ενδείξεων.  

Γενικόσ κακαριςμόσ του χϊρου.  
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Εςωτερικόσ κακαριςμόσ (ηυγοί, μονωτιρεσ)  

Ζλεγχοσ μεταλλικϊν μερϊν πίνακα (κυψζλεσ, πόρτεσ, κλείκρα, μεντεςζδεσ κλπ)  

Ζλεγχοσ και ςυντιρθςθ των μονωτιρων  

Ζλεγχοσ γειϊςεων πίνακα  

Ζλεγχοσ ζδραςθσ πίνακα  

 

 

ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΕΠΙΚΕΨΗ.  

1. Ζλεγχοσ Χώρου Γενικοφ Πίνακα Και Τποπίνακα Χαμηλήσ Σάςεωσ  

 Ζλεγχοσ τθσ κανονικισ λειτουργίασ όλων των διακοπτϊν Χ.Τ.  

 Ζλεγχοσ τθσ ςωςτισ λειτουργίασ των βοθκθτικϊν κυκλωμάτων.  

 Ζλεγχοσ και ςυντιρθςθ των επαφϊν των διακοπτϊν.  

 Ζλεγχοσ και ςυντιρθςθ των επαφϊν των αςφαλειϊν.  

 Ζλεγχοσ των ηυγϊν και ςφςφιξθ των μπουλονιϊν.  

 Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ οργάνων μζτρθςθσ και ενδείξεων.  

Γενικόσ κακαριςμόσ του χϊρου.  

Εςωτερικόσ κακαριςμόσ (ηυγοί, μονωτιρεσ)  

Ζλεγχοσ μεταλλικϊν μερϊν πίνακα (κυψζλεσ, πόρτεσ, κλείκρα, μεντεςζδεσ κλπ)  

Ζλεγχοσ των μονωτιρων  

Ζλεγχοσ των γειϊςεων πίνακα  

Ζλεγχοσ τθσ ζδραςθσ πίνακα  

2. Ζλεγχοσ Χώρου  Μεταςχηματιςτή Λαδιοφ  

 Ζλεγχοσ τθσ ςτάκμθσ του λαδιοφ του Μ/Σ και ςυμπλιρωςθ, όπου  

απαιτείται, με φιλτραριςμζνο λάδι διθλεκτρικισ αντοχισ 75 kV /2,5mm.  

Ζλεγχοσ τθσ ςωςτισ λειτουργίασ των προςταςιϊν του Μ/Σ.  

 Ζλεγχοσ διαρροϊν ςτον Μ/Σ.  

 Ζλεγχοσ των ακροκιβωτίων των καλωδίων Μ.Τ.  

 Ζλεγχοσ των μονωτιρων του Μ/Σ.  

Ζλεγχοσ των καλωδίων μζςθσ και χαμθλισ τάςθσ ςτο χϊρο των Μεταςχθματιςτϊν  

Ζλεγχοσ ζδραςθσ Μεταςχθματιςτι  

Ζλεγχοι ςυςφίξεων  
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Στθν περίπτωςθ που είναι επείγουςα και αναγκαία θ αντικατάςταςθ εξαρτιματοσ για λόγουσ αςφαλείασ 

αυτό κα αντικαταςτακεί και κα αιτιολογθκεί ο λόγοσ αντικατάςταςισ του, κατόπιν τθσ ςφμφωνθσ γνϊμθσ 

τθσ εταιρείασ. Άλλωσ να προςδιοριςτεί ςτισ παρατθριςεισ. Το κόςτοσ του εξαρτιματοσ κα είναι επιπλζον 

του κόςτουσ ςυντιρθςθσ.  

Παράλληλα θα χορηγηθοφν οι απαραίτητεσ βεβαιώςεισ προσ τον ΔΕΔΔΗΕ προκειμζνου να 

επανατροφοδοτηθεί με μζςη τάςη  ο υποςταθμόσ. 

 

 

Σεχνική ζκθεςη  

Με το πζρασ των ανωτζρω ελζγχων και μετριςεων ςυντάςςεται από τον ανάδοχο τεχνικι ζκκεςθ με τα 

αποτελζςματα, τισ μετριςεισ και τισ παρατθριςεισ για κάκε πίνακα και μεταςχθματιςτι. Τα παραπάνω κα 

υπογράφονται από τον υπεφκυνο Ηλεκτρολόγο/Μθχανολόγο μθχανικό ι πτυχιοφχο ΤΕΙ Α Τάξθσ και κα 

παραδοκοφν εντόσ 15 εργάςιμων θμερϊν από το πζρασ των εργαςιϊν ελζγχου και ςυντιρθςθσ.  

 

                                                                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                    
                                                                         Ο Δ/ΝΣΗ Σ.Τ./Δ.Ε.Τ.Α.Υ. 
        Ο ΤΝΣΑΞΑ                                           
 

 

     ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΠΩΝΗ                                                     ΝΙΚΟ ΜΠΙΛΙΡΗ 
ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΣΕ                                                          ΔΙΠΛ. ΗΛ. ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

 

 




