
              
 

 

                            Αγξέλην,      19      Μαξηένπ    2020 

 ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                       Αξηζκ. Πξση.4950  

        ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ     

        6η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ  
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ  ΑΙΣΧΛ/ΝΙΑ   

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 

 
Γραθείο : Προμηθειών   ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓIΚΣYΟ 

Σατ. Γ/νζη         : 3ο τλμ Δ.Ο. Αγρινίοσ-Ανηιρρίοσ   
Σατ. Κώδικας : 30100, Αγρίνιο   

Πληροθορίες : Γ. Γούλα    

Σηλ.                   : 26413-61233   
Fax : 26410-25955   

E-maill gnaprom@gmail.com   
 

ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙΝΟΤΡΙΧΝ 
ΠΙΝΑΚΧΝ,ΓΙΑΚΟΠΣΧΝ ΚΑΙ ΚΤΦΔΛΧΝ ΜΔΗ ΣΑΗ ΣΟ ΚΔΦΙΑΠ ΑΜΦΙΛΟΥΙΑ». 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

1. Πξνκάζεηα θαη εγθαηΪζηαζε θαηλνύξησλ πηλΪθσλ, δηαθόπησλ θαη θπςειώλ κΫζεο ηΪζεο ζην ΚΔΦΙΑΠ 

Ακθηινρέαο, προϋπολογιζμού δαπάνης 12.000,00 € + Φ.Π.Α. 

 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ:  12.000,00 € + Φ.Π.Α. 

 

Έρνληαο ππόςηλ: 
 

1 Σηο δηαηΪμεηο ζε ηζρύ ηνπ Ν. 2286 / 1995 [ΦΔΚ 19/Α/95] « Πξνκάζεηεο Γεκνζένπ ΣνκΫα θαη ξπζκέζεηο 

ζπλαθώλ ζεκΪησλ» δειαδά ηηο παξ. 1 Ϋσο 11 ηνπ Ϊξζξνπ 2 θαη ην Ϊξζξν 3 ζύκθσλα κε ην Ν.4412/2016. 

2. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθό ύζηεκα Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγύεο θαη ινηπΫο δηαηΪμεηο» 

(ΦΔΚ 81/Α/4-4-05) σο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ν. 3527/2007 (ΦΔΚ 25/Α/9-2-07). 

3. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.3580/2007 «Πξνκάζεηεο θνξΫσλ επνπηεπνκΫλσλ από ην ΤΤΠΚΑ» (ΦΔΚ 134/Α/18-6-07). 

4.  Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Π.Γ. 166/2003 «Πξνζαξκνγά ηεο Διιεληθάο Ννκνζεζέαο ζηελ νδεγέα 2000/35/ ηεο 29-6-

2000 γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ησλ θαζπζηεξάζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθΫο ζπλαιιαγΫο». 

5. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010) «Δλέζρπζε ηεο δηαθΪλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθά 

αλΪξηεζε λόκσλ θαη πξΪμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγΪλσλ ζην δηαδέθηπν 

«Πξόγξακκα δηαύγεηα» θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο». 

6. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ ΠΓ 113/10   αξζ.4 παξ.3 « ΑλΪιεςε Τπνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηΪθηεο». 

7. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.3867/2010 ηνπ Ϊξζξνπ 27 παξ. 12 «κΫρξη ηελ νινθιάξσζε ησλ δηαγσληζκώλ θαζώο θαη 

ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ Ϋρνπλ ιάμεη ζπκβΪζεηο ά θαζ’ νηνλδάπνηε ηξόπν δηαπξαγκΪηεπζε γέλεηαη κε βΪζε ηε 

ρακειόηεξε ηηκά ηεο εγρώξηαο αγνξΪο όπσο θαηαγξΪθεηαη ζην Παξαηεξεηάξην ηνπ Ϊξζξνπ 24 ηνπ 

Ν3846/2010»  

8. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4270/14 (ΦΔΚ 143 Α/28-06-2014) : ΑξρΫο δεκνζηνλνκηθάο δηαρεέξηζεο θαη επνπηεέαο (ελ-

ζσκΪησζε ηεο Οδεγέαο 2011/85/ΔΔ) - δεκόζην ινγηζηηθό θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο εθηόο ησλ παξαγξΪθσλ 1 Ϋσο 5 

ηνπ Ϊξζξνπ 132 θαη ησλ 133 θαη 134 όπσο θαηαξγάζεθαλ κε ην Ν.4412/2016. 

9. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ A 160/08-08-2014) ΜΫηξα ζηάξημεο θαη αλΪπηπμεο ηεο ειιεληθάο 

νηθνλνκέαο, νξγαλσηηθΪ ζΫκαηα Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθώλ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο εθηόο ησλ Ϊξζξσλ 134 Ϋσο 

138,139,157 θαη ηεο παξαγξΪθνπ 5 ηνπ Ϊξζξνπ 201 πνπ θαηαξγάζεθαλ κε ην Ν.4412/2016. 

10. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4412/2016 Γεκόζηεο πκβΪζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγά ζηηο 

Οδεγέεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ. 



11. To ππ.αξηζκ. 853/27-03-2018 Ϋγγξαθν ηεο Κεληξηθάο Αξράο Πξνκεζεηώλ Τγεέαο κε ζΫκα: ΓηεπθξηληζηηθΫο 

νδεγέεο γηα ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4472/2017 θαη ηηο ζπκβΪζεηο Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ ησλ ΦνξΫσλ Παξνράο 

Τπεξεζηώλ Τγεέαο θαη ηεο Δζληθάο  Κεληξηθάο Αξράο Πξνκεζεηώλ Τγεέαο. 

12.To Ϊξζξν 22Α ηνπ Ν.4472/2017 όπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ν. 4542/2018 πνπ αλαθΫξεη όηη: « Δηδηθόηεξα 

ζε ό,ηη αθνξΪ ζηελ πξνκάζεηα πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ, αλαιώζηκνπ πιηθνύ θαη αγαζώλ ά ππεξεζηώλ, εληόο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ Ϋθαζηνπ θνξΫα, ε αξκνδηόηεηα γηα ηελ Ϋγθξηζε ζθνπηκόηεηαο, αλεμαξηάησο πνζνύ, αλάθεη 

ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην Ϋθαζηνπ, ππαγόκελνπ ζηε Γ.Τ.ΠΔ., θνξΫα, θαη ζηνλ Γηνηθεηά ά Τπνδηνηθεηά ηεο 

αξκόδηαο ΤΠΔ γηα ηνπο θνξεέο ηεο ΠξσηνβΪζκηαο. 

13. Σν αξηζκ.πξση.4884/18-03-2020 αέηεκα  ηεο Σερληθάο Τπεξεζέαο.   

14. Σελ  αξηζκ. πξση.4949/19.03.2020 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηά γηα ηελ Ϋγθξηζε ηεο δηαδηθαζέαο ππνβνιάο 

πξνζθνξώλ. 

15. Σελ αξ.  646    κε  ΑΓΑ:Φ9ΤΝ46904Μ-3ΦΠ   απόθαζε δΫζκεπζεο  δαπΪλεο. 

 

Σν Γ.Ν. ΑΙΣΧΛ/ΝΙΑ-Ννζειεπηηθά ΜνλΪδα Αγξηλένπ  πξνβαέλεη ζηελ δηελΫξγεηα δηαδηθαζέαο ζπιινγάο θιεηζηώλ 

νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ γηα γηα πξνκάζεηα θαη εγθαηΪζηαζε θαηλνύξησλ πηλΪθσλ, δηαθόπησλ θαη θπςειώλ 

κΫζεο ηΪζεο ζην ΚΔΦΙΑΠ Ακθηινρέαο, κΫζσ αλΪξηεζεο  ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ Ννζνθνκεένπ, ζην ΚΗΜΓΗ  θαη 

ζηε Γηαύγεηα , ζύκθσλα κε ηα παξαπΪλσ ζρεηηθΪ. 

 

Παξαθαινύκε λα θαηαζΫζεηε έφς ηις 26-03-2020, ημέρα Πέμπηη   και ώρα 14.00μ.μ. ζρεηηθά έγγραθη 

κλειζηή προζθορά (ζηην οποία θα αναγράθεηαι η θράζη  «Οικονομική προζθορά » ηο θέμα και 

ο αριθμός  πρφηοκόλλοσ ηοσ αναρηημένοσ εγγράθοσ). 

       εκεηώλεηαη όηη : 

      Οη ελδηαθεξόκελνη πξΫπεη καδέ κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπο λα ππνβΪινπλ θαη ηα παξαθΪησ: 

 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

      Τπεύζπλε δάισζε ηεο παξ.4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), όπσο εθΪζηνηε ηζρύεη,  ζηελ  νπνέα 

πξΫπεη: 

 Να αλαγξΪθνληαη ηα ζηνηρεέα ηεο δηαγσληζηηθάο δηαδηθαζέαο θαη όηη απνδΫρνληαη πιάξσο ηνπο όξνπο ηεο 

πξόζθιεζεο ζηελ νπνέα ζπκκεηΫρνπλ.  

 Να δειώλεηαη όηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο  εέλαη:  

αζθαιηζηηθΪ ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο, πνπ αθνξνύλ εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (θύξηαο 

θαη επηθνπξηθάο) θαη θνξνινγηθΪ ελάκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθΫο ππνρξεώζεηο 

 Να δειώλεηαη όηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζην νηθεέν 

επαγγεικαηηθό επηκειεηάξην. 

Ο ρξόλνο πιεξσκάο ζα εέλαη ζύκθσλνο κε ην Π.Γ 166/5-06-2003. 

       Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κε ηελ Σερληθά Τπεξεζέα ηνπ  Ννζνθνκεένπ γηα   επηπιΫνλ 

πιεξνθνξέεο. (ηει.2641361554) 

           

 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 

1. Προμήθεια και εγκαηάζηαζη καινούριφν πινάκφν, διακόπηφν και κσυελών μέζης ηάζης ζηο 

ΚΔΦΙΑΠ Αμθιλοτίας, προϋπολογιζμού δαπάνης 12.000,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκάζεηα θαη εγθαηΪζηαζε θαηλνύξηνπ πέλαθα ΜΫζεο ΣΪζεο ζηνλ Τπνζηαζκό ηνπ ΚΔΦΙΑΠ Ακθηινρέαο θαη 

παξΪδνζε ζε πιάξε θαη νκαιά ιεηηνπξγέα. 
Η ΜΫζε ΣΪζε ηνπ θηηξένπ (20.000VA) παξνπζηΪδεη δηαξθώο πξνβιάκαηα ζηελ ειεθηξνδόηεζά ηνπ θαη ιόγσ 

20εηέαο αιιΪ θπξέσο εμαηηέαο ησλ αληαιιαθηηθώλ ρακειάο πνηόηεηαο πνπ εέραλ αξρηθΪ ηνπνζεηεζεέ θαη ηελ 

Ϋιιεηςε εγθαηΪζηαζεο γεησηώλ ζην ζπλνιηθό ζύζηεκα. 
Σν θηέξην ειεθηξνδνηεέηαη πιΫνλ κόλν κε ηελ βνάζεηα ηεο γελλάηξηαο ε νπνέα σζηόζν από ηε ζπλερηδόκελε 

θαζεκεξηλά ρξάζε απαηηεέ δηαξθώο πεηξΫιαην γηα λα ιεηηνπξγάζεη θαη απμΪλεηαη ν θέλδπλνο λα παξνπζηΪζεη 
βιΪβε   

Αναλσηικόηερα: 

ηελ  ηηκά  πεξηιακβΪλνληαη  πιάξσο  όιεο  νη  εξγαζέεο  απνμάισζεο  ηνπ  πθηζηΪκελνπ  πέλαθα, ε  
κεηαθνξΪ  ζην  ΚΔΦΙΑΠ Ακθηινρέαο, ε  ηνπνζΫηεζε  ηνπ  λΫνπ  πέλαθα, νη  ιεηηνπξγηθΫο  δνθηκΫο  θαη  ε  ζΫζε  

ζε  πιάξε  ιεηηνπξγέα  ηνπ Τπνζηαζκνύ. Γελ  πεξηιακβΪλεηαη  ελδερόκελε  πξνκάζεηα  θαη  αληηθαηΪζηαζε  
πιηθώλ  πνπ  αθνξΪ  ηνλ  ππόινηπν  πθηζηΪκελν  εμνπιηζκό (θαιώδηα κΫζεο  ηΪζεο, αθξνθηβώηηα κΫζεο 



ηΪζεο, κεηαζρεκαηηζηΫο  ηζρύνο  θηι). ΔΪλ ππΪξμεη ηΫηνηα αλΪγθε ζα αμηνινγεζεέ από ηνλ αλΪδνρν, ζα  

απνηηκεζεέ  θαη  ζα  γλσζηνπνηεζεέ  εγθαέξσο  ζηελ  Σερληθά  Τπεξεζέα  γηα  Ϋγθξηζε.  

 
 

 
ΣΔΥΝΙΚΗ  ΠΡΟΦΟΡΑ  -  ΑΝΑΛΤΗ ΤΛΙΚΧΝ  

 

Πέλαθαο  ΜΫζεο  ΣΪζεο   
Να απνηειεέηαη από  ηξεηο (3) ηππνπνηεκΫλεο θπςΫιεο ΜΫζεο ΣΪζεο, κέα (1) θπςΫιε Ϊθημεο – 

ΓΔΗ θαη δύν (2) θπςΫιεο αλαρώξεζεο θαη πξνζηαζέαο Μ/ κε αζθαιεηνδηαθόπηε νη  νπνέεο λα 
πεξηΫρνπλ ηα θΪησζη πιηθΪ:  

 

Α/A ΠΔΓΙΟ  ΜΔΗ  ΣΑΗ  ΣΤΠΟ ΓΙΑΚΟΠΣΙΚΟΤ ΜΔΟΤ  ΣΔΜ 

 

 

 
1 

 

 
 

Π ε δ έ ν  Ϊ θ η με ο  Γ . Δ . Η . 

 

 

ΔλδεηθηηθΫο ιπρλέεο  ΣΪζεο 

 

3 

Γηαθόπηε  θνξηένπ    3Υ630 Α   24 KV 

κε δηαθξΪγκαηα  θαη  κεραληθΪ    

καλδαισκΫλν    γεησηά ζην θΪησ  κΫξνο 
 

 

1 

 

2,3 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
Πεδέν  αλαρώξεζεο - 

Πξνζηαζέαο  Μ/   κε  

αζθαιεηνδηαθόπηε 
GSec/T2F 

 
 

ΔλδεηθηηθΫο  ιπρλέεο  ΣΪζεο 

 

3 

Αζθαιεηνδηαθόπηε  3Υ630 Α  24KV   κε  

δηαθξΪγκαηα  θαη κεραληθΪ  καλδαισκΫλν   

γεησηά  ζην  θΪησ  κΫξνο, βνεζεηηθΫο  
επαθΫο  θαη  βΪζεηο  αζθαιεηώλ.  

 

 

 

1 

Πελέν  Δξγαζέαο   1 

ΒνεζεηηθΫο  επαθΫο  ζΫζεο                                    2 

ΑζθΪιεηεο  κΫζεο  ηΪζεο  40Α  

 

3 

Κνπηέ Υ.Σ ζην δηακΫξηζκα ηεο θπςΫιεο κε 

κηθξνϋιηθΪ ειΫγρνπ-ρεηξηζκνύ 

1 

                               ΓΔΝΙΚΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΧΝ ΜΔΗ ΣΑΗ 

ΓΔΝΙΚΑ. 

Η ηερληθά πεξηγξαθά πνπ αθνινπζεέ αλαθΫξεηαη ζε ηππνπνηεκΫλα πεδέα κΫζεο ηΪζεο θαηΪιιεια γηα εζσηεξηθά 
ρξάζε. Σα πεδέα λα ζπληζηνύλ κηα ζεηξΪ ιεηηνπξγηθώλ κνλΪδσλ, θΪζε κέα από ηηο νπνέεο λα κπνξεέ λα 

πεξηιακβΪλεη: 

Γηαθνπηηθό εμνπιηζκό (απνδεύθηεο θνξηένπ, απηόκαηνο δηαθόπηεο ηζρύνο, ειεθηξνλόκν πξνζηαζέαο, 
απνδεύθηεο) ζηαζεξνύ ηύπνπ ά απνζπώκελνπ ηύπνπ, ν νπνένο βξέζθεηαη εέηε ζε πεξηβΪιινλ εμαθζνξηνύρνπ 

ζεένπ (SF6) εέηε ζε θελό όπσο ζπκβαέλεη κε ηνπο δηαθόπηεο απηόκαηνπ ηζρύνο VD4. 
ΠξνθαηαζθεπαζκΫλν, κεηαιινελδεδπκΫλν πεδέν πνπ ρξεζηκνπνηεέ σο δηειεθηξηθό κΫζν δπγώλ ηνλ αΫξα θαη 

πεξηΫρεη ηνλ παξαπΪλσ δηαθνπηηθό εμνπιηζκό. 

Σα πεδέα λα ηθαλνπνηνύλ ηηο απαηηάζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ αζθΪιεηα ηνπ πξνζσπηθνύ, ηελ εγθαηΪζηαζε, ηελ 
ζσζηά δηαδνρά ρεηξηζκώλ θαζώο θαη ηελ πεξηβαιινληηθά πξνζηαζέα. 

 
ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ ΠΟΙΟΣΗΣΑ (ΝΑ ΚΑΣΑΣΔΘΟΤΝ). 

IEC 62271-200 

AC metal-enclosed switchgear and control gear  

Continuity of service classification: LSC2A 

Classification of the segregations: PM(metallic partition) 

IEC 62271- 1 ΜV switches general applications 

IEC 62271-102 Line-side isolators and earthing switches 

IEC 62271-001 Common clauses for ΜV switchgear and control gear 

IEC 62271-105 ΜV AC switch-fuse combinations 

ΙEC 62271-100 ΜV AC circuit breakers  



IEC 60071-2  Insulation co-ordination 

IEC 60470 Current Contactors and insertion contactors 

IEC 60529 Protection classes 

IEC 60265-1 Switch disconnectors 

ΙΔΔΔ 693 Seismic qualification testing of the switchgear 

 

Σν ζύζηεκα πνηόηεηαο γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ θαηαζθεπά ησλ πεδέσλ λα εέλαη ελαξκνληζκΫλν κε ηηο 
απαηηάζεηο θαη ηα πξόηππα ησλ θαλνληζκώλ πνηόηεηαο ISO 9001 θαη ISO 14000 (λα θαηαηεζνύλ ηα αληέζηνηρα 

πηζηνπνηεηηθΪ αλαδόρνπ θαη θαηαζθεπαζηά πιηθώλ). 

 
ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΙΝΑΚΑ. 

Ολνκαζηηθά ηΪζε 24 kV 

ΣΪζε ιεηηνπξγέαο  20 kV  

Ολνκαζηηθά ζπρλόηεηα 50 Hz 

Αληνρά ζε ηΪζε βηνκεραληθάο ζπρλόηεηαο (50/60 Hz x 1min) 50 kV 

Ολνκαζηηθά αληνρά θξνπζηηθάο ηΪζεο 125 kV 

Ολνκαζηηθό ξεύκα αληνράο βξαρΫσο ρξόλνπ Peak current  
16 / 20 kA (3s)  

40 / 52,5 kA 

Ολνκαζηηθό ξεύκα αληνράο ζε εζσηεξηθό ηόμν (IAC – AFL)ά (IAC – AFLR) 
12,5 kA 
16 ά 21 KΑ (1s) 

Ολνκαζηηθά Ϋληαζε θύξησλ δπγώλ (40νC) 630 A 

Πεξηνρά ζεξκνθξαζέαο ιεηηνπξγέαο -5 to +40oC 

ρεηηθά πγξαζέα εγθαηΪζηαζεο 95% 

Τςόκεηξν εγθαηΪζηαζεο max 1000 m 

Βαζκόο πξνζηαζέαο Ϋλαληη επαθάο εμση. πεξηβιάκαηνο IP 3X 

Βαζκόο πξνζηαζέαο κεραληθώλ ρεηξηζηεξέσλ IP 3X 

Βαζκόο πξνζηαζέαο κεηαμύ εζσηεξηθώλ δηακεξηζκΪησλ Ϋλαληη επαθάο IP 2X 

Βνεζεηηθά ηΪζε ειΫγρνπ & ζεκΪλζεσλ 220 VAC 

 

Ύςνο πεδένπ: 1700,2000 mm 

ΠιΪηνο πεδένπ: 375,500,750 mm 
ΒΪζνο πεδένπ: 1070 mm 

ΚαλΪιη εθηόλσζεο αεξέσλ: 70 ά 100 ά 140mm (θαη’ επηινγάλ) 
Σεκμηρίφζη  

Ο πέλαθαο λα ζπλνδεύεηαη από νινθιεξσκΫλν θΪθειν ηεθκεξέσζεο πνπ πεξηιακβΪλεη ηα εμάο: 

ΜνλνγξακκηθΪ ζρΫδηα (ζε ραξηηΪ Α4 θαη CD). 
ρΫδηα όςεσλ, θαηόςεσλ, πιαγέσλ όςεσλ ππό θιέκαθα, κε ηα βΪξε θΪζε πεδένπ, ηηο αθξηβεέο ζΫζεηο εηζόδνπ 

ησλ θαισδέσλ θαη ηηο ζΫζεηο ησλ θνριηώλ δεζέκαηνο ησλ πεδέσλ ζηηο βΪζεηο ηνπο, ζε Α4. 
πλδεζκνινγηθΪ θπθισκαηηθΪ ζρΫδηα απηνκαηηζκνύ, πξνζηαζέαο θαη κεηξάζεσλ (ζε Α4 θαη CD). 

Λέζηα θιεκκώλ. 
Πξσηόθνιια ησλ δνθηκώλ (ά Ϋθζεζε δνθηκώλ) πνπ Ϋρνπλ εθηειεζηεέ από ηνλ θαηαζθεπαζηά ηνπ πέλαθα ζε 

πξσηόηππε ελππόγξαθε Ϋθδνζε. 

ΦπιιΪδηα ησλ θαηαζθεπαζηώλ πιηθώλ γηα όια ηα θύξηα θαη δεπηεξεύνληα πιηθΪ. 
Οδεγέεο ρξάζεο ησλ δηαθνπηηθώλ ζηνηρεέσλ Μ.Σ. 

Οδεγέεο πξνγξακκαηηζκνύ - ξύζκηζεο ησλ ειεθηξνλόκσλ πξνζηαζέαο θαη ησλ πνιπνξγΪλσλ θαζώο θαη νη 
ραξαθηεξηζηηθΫο θακπύιεο πξνζηαζηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ θαη ησλ αζθαιεηώλ ηάμεο Μ.Σ. 

Πεξηγξαθά ησλ καλδαιώζεσλ. 



ΒαζηθΫο νδεγέεο ζπληάξεζεο. 

Βαζηθνέ πεξηνξηζκνέ θαη απαγνξεύζεηο γηα ηελ εγθαηΪζηαζε, κεηαθνξΪ, ρξάζε θαη απνζάθεπζε. 

ΣηκΫο ξύζκηζεο ησλ πξνζηαζηώλ θαη γεληθΪ όισλ ησλ βαζκνλνκεκΫλσλ ζηνηρεέσλ. 
 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΔΓΙΧΝ. 
Η πεξηγξαθά πνπ αθνινπζεέ πεξηιακβΪλεη γεληθΪ ζηνηρεέα γηα ηα πεδέα ηύπνπ UniSec. ηελ ηειεπηαέα 

παξαηέζεληαη αλαιπηηθΪ ζηνηρεέα ηεο ζπγθεθξηκΫλεο πξνζθνξΪο. 

 
ΠΔΓΙΑ  

Σα πεδέα θαηεγνξηνπνηνύληαη σο LSC2A-PM ζύκθσλα κε ην πξόηππν IEC 62271-200, πνπ αθνξΪ ζηελ 
θαηαζθεπά πηλΪθσλ κΫζεο ηΪζεο από 1-52 kV θαη εέλαη θαηΪιιεινη γηα εζσηεξηθά εγθαηΪζηαζε. 

Σα πεδέα λα δηαζΫηνπλ ηΫζζεξα ά πΫληε μερσξηζηΪ δηακεξέζκαηα σο αθνινύζσο : 
Υώξνο δπγώλ. 

Υώξνο ζπλδΫζεσο θαισδέσλ ηζρύνο / αζθαιεηώλ. 

Υώξνο δηαθόπηε θνξηένπ / απνδεύθηε. 
Υώξνο Γηαθόπηε Ιζρύνο. 

Υώξνο κεραληζκνύ δηαθόπηε θνξηένπ / απνδεύθηε. 
Υώξνο ρακειάο ηΪζεο (αλΪινγα κε ηηο αλΪγθεο ηεο θΪζε εθαξκνγάο). 

Υώξνο εθηόλσζεο αεξέσλ εζσηεξηθνύ ηόμνπ. 

 
Γιακόπηης θορηίοσ 

Ο δηαθόπηεο θνξηένπ GSEC/T1, 24 kV / 630 A / 16 kA, πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη λα δηαζΫηεη σο κΫζν δηαθνπάο 
εμαθζνξηνύρν ζεέν (SF6) ζε ρακειά πέεζε, ζε κεηαιιηθό πεξέβιεκα γηα γεησκΫλε δηακεξηζκαηνπνέεζε. Να Ϋρεη 

ζρεδηαζηεέ κε απόζηαζε πόισλ 230 mm, λα εέλαη απμεκΫλεο ζπρλόηεηαο ρεηξηζκώλ θαη ε θαηαζθεπά ηνπ λα 
Ϋρεη γέλεη ώζηε λα κελ ππΪξρεη αλΪγθε επαλαπιάξσζεο ηνπ ζαιΪκνπ SF6 (sealed for life).  Να δηαζΫηεη ηξεηο 

ζΫζεηο ιεηηνπξγέαο Aλνηθηόο – Kιεηζηόο – ΘΫζε γεέσζεο (κε εζσηεξηθό γεησηά ηνπ πεξηβιάκαηνο ηνπ δηαθόπηε) 

κε αληέζηνηρεο ελδεέμεηο ηεο ζΫζεο ζε κηκηθό δηΪγξακκα κΫζσ αμηόπηζηνπ κεραληθνύ κεραληζκνύ. 
Να δηαζΫηεη επέζεο θιεηδαξηΪ ζε ζΫζε OFF ηεο γξακκάο θαη θιεηδαξηΪ ζε ζΫζε ΟΝ γηα ελεξγνπνέεζε ηνπ γεησηά 

θαη ηαπηόρξνλε απελεξγνπνέεζε πόξηαο. 
 

Αζθαλειοδιακόπηης  

Ο αζθαιεηνδηαθόπηεο 24 kV / 630 A / 16 kA, λα δηαζΫηεη σο κΫζν δηαθνπάο εμαθζνξηνύρν ζεέν (SF6) ζε 
ρακειά πέεζε, ζε κεηαιιηθό πεξέβιεκα γηα γεησκΫλε δηακεξηζκαηνπνέεζε. Να Ϋρεη ζρεδηαζηεέ κε απόζηαζε 

πόισλ 230 mm, λα εέλαη απμεκΫλεο ζπρλόηεηαο ρεηξηζκώλ θαη ε θαηαζθεπά ηνπ λα Ϋρεη γέλεη ώζηε λα κελ 
ππΪξρεη αλΪγθε επαλαπιάξσζεο ηνπ ζαιΪκνπ SF6 (sealed for life). Να δηαζΫηεη ηξεηο ζΫζεηο ιεηηνπξγέαο 

Aλνηθηόο – Kιεηζηόο – ΘΫζε γεέσζεο (κε εζσηεξηθό γεησηά ηνπ πεξηβιάκαηνο ηνπ δηαθόπηε θαη επηπιΫνλ 

απνκαθξπζκΫλν γεησηά) κε αληέζηνηρεο ελδεέμεηο ηεο ζΫζεο ζε κηκηθό δηΪγξακκα κΫζσ αμηόπηζηνπ κεραληθνύ 
κεραληζκνύ. 

Να εέλαη εμνπιηζκΫλνο κε πελέν εξγαζέαο 230 V AC/ 50 Hz, βνεζεηηθΫο επαθΫο, βΪζεηο αζθαιεηώλ κε 
κεραληζκό απόδεπμεο θαη ησλ ηξηώλ θΪζεσλ από ηάμε αζθαιεηώλ κε αληέζηνηρε Ϋλδεημε ζην ρεηξηζηάξην, 

θιεηδαξηΪ ζε ζΫζε OFF ηεο γξακκάο, θιεηδαξηΪ ζε ζΫζε ΟΝ γηα ελεξγνπνέεζε ηνπ γεησηά θαη ηαπηόρξνλε 
απελεξγνπνέεζε πόξηαο. 

 

ΚΑΛΧΓΙΑ ΥΑΜΗΛΗ ΣΑΗ 
Η θαισδέσζε ησλ θπθισκΪησλ ρακειάο ηΪζεο λα πξαγκαηνπνηεέηαη κε εύθακπηα θαιώδηα ραιθνύ γεληθάο 

ρξάζεο H07V-K κε κόλσζε από πιηθό PVC. 
Η δηαηνκά ησλ θαισδέσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη εέλαη: 

Κπθιώκαηα ξεύκαηνο : 2.5 mm² 

Κπθιώκαηα ηΪζεο θαη απηνκαηηζκνύ : 1.5 mm² 
ΚΪζε θαιώδην καξθΪξεηαη ηόζν ζηελ αξρά όζν θαη ζηελ απόιεμά ηνπ από πξνθαηαζθεπαζκΫλν δαθηύιην πνπ 

θΫξεη ηνλ αξηζκό ηνπ θαισδένπ. 
 

ΜΔΣΑΛΛΙΚΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 
Ο κεηαιιηθόο ζθειεηόο ησλ πεδέσλ λα εέλαη θαηαζθεπαζκΫλνο από γαιβαληζκΫλε ελ ζεξκώ ιακαξέλα πΪρνπο 2 

mm, κε κΫζν πΪρνο επηθΪιπςεο ηα 27.5 κm. Οη νξαηΫο εμσηεξηθΫο επηθΪλεηεο ησλ πεδέσλ ζην εκπξόζζην 

κΫξνο λα εέλαη θαηαζθεπαζκΫλεο από θύιια βακκΫλεο ιακαξέλαο ST37 DKP 2 mm, ζε απόρξσζε RAL 7035. 
Όζν αθνξΪ ηηο ππόινηπεο επηθΪλεηΫο λα ρξεζηκνπνηεέηαη γαιβαληζκΫλε ελ ζεξκώ ιακαξέλα, κε κΫζν πΪρνο 

επηθΪιπςεο ηα 27.5 κm. 
 

ΒΑΦΗ 



Οη πξνο βαθά επηθΪλεηεο λα ππόθεηληαη ζε θαζαξηζκό κε δηΪιπκα θσζθνξηθνύ Ϊιαηνο, πξνηνύ θαηεπζπλζνύλ 

ζην ζηΪδην ηεο βαθάο. Η βαθά εέλαη ειεθηξνζηαηηθά θαη αληηζθσξηθά (ην κΫζν πΪρνο ηνπ πνιπεζηεξηθνύ θηικ 

εέλαη 50κm). Σν ρξώκα βαθάο εέλαη RAL 7035. 
 

ΔΛΔΓΥΟΙ – ΓΟΚΙΜΔ ΔΙΡΑ 
Όιεο νη πξνβιεπόκελεο δνθηκΫο ζεηξΪο πξαγκαηνπνηνύληαη ζην εξγνζηΪζην πξηλ από ηελ παξΪδνζε ησλ 

πεδέσλ θαη λα εέλαη ζε πιάξε κε ηα ζρεηηθΪ πξόηππα IEC. 

ΑλαιπηηθΪ δηελεξγνύληαη νη αθόινπζεο δνθηκΫο: 
Γηειεθηξηθά δνθηκά θπξένπ θπθιώκαηνο ζε ηΪζε βηνκεραληθάο ζπρλόηεηαο: 50kV / 50Hz 1min. 

Γηειεθηξηθά δνθηκά βνεζεηηθνύ θπθιώκαηνο ζε ηΪζε βηνκεραληθάο ζπρλόηεηαο: 1kV / 50Hz 1sec. 
Έιεγρνο αιιεινκαλδαιώζεσλ. 

Δπαιάζεπζε ηεο νξζόηεηαο ζπξκαηώζεσλ (verification of the correct wiring). 
Γνθηκά κεραληθάο ιεηηνπξγέαο (mechanical operation tests). 

Speed machine test.  

 
ΣΤΠΟΙ ΠΔΓΙΧΝ 

- Πεδίο Διζόδοσ από ΓΔΗ   
ΓεληθΫο δηαζηΪζεηο  500 x 1.070 x 1.700 mm (ΠxBxY)  

Θα πεξηιακβΪλεη ηνλ παξαθΪησ εμνπιηζκό: 

Σξεηο (3) κπΪξεο ραιθνύ 630 Α. 
Γηαθόπηε θνξηένπ SF6, 24 kV, 630 A, 16 kA/s κε γεησηά. 

Θα πεξηιακβΪλεη κέα θιεηδαξηΪ γξακκάο ειεύζεξε ζε ζΫζε ΟFF θαη κέα θιεηδαξηΪ γεησηά ειεύζεξε ζε ζΫζε ON. 
Σξεηο (3) ρσξεηηθνύο θαηακεξηζηΫο παξνπζέαο ηΪζεο κε αληέζηνηρεο ελδεηθηηθΫο ιπρλέεο. 

Σξεηο (3) ππνδνρΫο γηα ηελ εύθνιε ζύλδεζε θαισδέσλ. 
Σξέα (3) αιεμηθΫξαπλα γξακκάο 10 kΑ, 21 kV .  

 

- Πεδίο Προζηαζίας Μ/ με αζθαλειοδιακόπηη  
ΓεληθΫο δηαζηΪζεηο  500 x 1.070 x 1.700 mm (ΠxBxY)  

Θα πεξηιακβΪλεη ηνλ παξαθΪησ εμνπιηζκό: 
Σξεηο (3) κπΪξεο ραιθνύ 630 Α. 

Αζθαιεηνδηαθόπηε SF6, 24 kV, 630 A, 16 kA/s. Να πεξηιακβΪλεη κέα θιεηδαξηΪ γξακκάο ειεύζεξε ζε ζΫζε ΟFF, 

κέα θιεηδαξηΪ γεησηά ειεύζεξε ζε ζΫζε ON,  πελέν εξγαζέαο θαη βνεζεηηθΫο επαθΫο. 
Σξεηο (3) αζθΪιεηεο ΜΣ αλΪινγεο Ϋληαζεο (Α), 24 kV, θαηΪιιειεο γηα πξνζηαζέα κεηαζρεκαηηζηώλ δηαλνκάο 

κε striker pin γηα ηελ ηαπηόρξνλε δηαθνπά θαη ησλ ηξηώλ θΪζεσλ. 
Σξεηο (3) ρσξεηηθνύο θαηακεξηζηΫο παξνπζέαο ηΪζεο. 

Σξεηο (3) ππνδνρΫο γηα ηελ εύθνιε ζύλδεζε ησλ θαισδέσλ πξνο ηνλ Μ/. 

 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

  Οη ηηκΫο λα αλαθΫξνληαη απζηεξΪ ζηα πιηθΪ πνπ πξνδηαγξΪθνληαη ζηηο ηερληθΫο  
πξνδηαγξαθΫο  θαη  λα απεηθνλέδνληαη  ζηα  ειεθηξνινγηθΪ  ζρΫδηα  θαη ζηηο 

ιεπηνκΫξεηεο πνπ πεξηγξΪθνληαη ζηελ πξνζθνξΪ.  
  Όινη νη πέλαθεο λα ζπλνδεύνληαη  από  θύιια  δνθηκώλ, ελώ  όιεο  νη  θαηαζθεπΫο  λα  

θΫξνπλ ηε ζάκαλζε ησλ πξνηύπσλ CE θαη  ISO. 

  ΣΫινο όινη νη πέλαθεο λα παξαδνζνύλ πιάξεεηο Ϋηνηκνη λα δερζνύλ ηα θαιώδηα παξνράο 
θαη αλαρσξάζεσλ θαη λα εέλαη βακκΫλνη κε ειεθηξνζηαηηθά βαθά .  

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ  : Άκεζνο.     
ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ   : ΚΔΦΙΑΠ Ακθηινρέαο. 

Με ην πΫξαο ησλ εξγαζηώλ ζα παξαδνζνύλ ηα Γειηέα Δξγαζέαο θαιάο εθηΫιεζεο εξγαζηώλ ηνπ αλαδόρνπ. 

 
                 ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ                                              Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

                Η ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ                                   ΑλδξΫαο η. Σζώιεο                                                            
                                                                                              


