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∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου 
Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος 

Τηλ:. 22510 24444 – Fax: 22510 40121 
E-mail:deyam2@otenet.gr 

              
 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:   
(Μελέτη παροχής 
υπηρεσιών)    

Συντήρηση υποσταθµών µέσης τάσης εγκαταστάσεων 
∆ΕΥΑΛ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:     17/2014 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:    ΠΟΡΟΙ ∆ΕΥΑΛ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 13.800,00 € χωρίς τον Φ.Π.Α. 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
1. ANTIKEIMENO  
1.1 Αντικείµενο 
Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση υπηρεσίας για την συντήρηση 
υποσταθµών (Υ/Σ) µέσης τάσης εγκαταστάσεων ∆ΕΥΑΛ, που θα περιλαµβάνει 
εργασίες Περιοδικού Ελέγχου & Προληπτικής Συντήρησης. 
Οι προς συντήρηση (Υ/Σ) µε τον εξοπλισµό τους είναι οι παρακάτω: 
 ∆ύο (2)  Υ/Σ  στις Ε.Ε.Λ.  (περιοχή ΚΑΡΑ ΤΕΠΕΣ ) 
                 (εξοπλισµός για κάθε Υ/Σ) 

• Μετασχηµατιστής ισχύος 1.000 KVA, ελαίου   

• Γενικός Πίνακας Μ.Τ. 

• Γενικός Πίνακας Χ.Τ. 
Ένας (1)  Υ/Σ  στο Αντλιοστασίου Ακαθάρτων  (∆.Ε.Η) 

• Μετασχηµατιστές ισχύος 630 KVA, ελαίου 
• Γενικός Πίνακας Μ.Τ. 

• Γενικός Πίνακας Χ.Τ. 
∆ύο (2)  Υ/Σ  στο Αντλιοστασίου Ύδρευσης  (Υ∆ΑΤΑ) 
                 (εξοπλισµός για κάθε Υ/Σ) 

• Μετασχηµατιστές ισχύος 500 KVA, ελαίου 
• Γενικός Πίνακας Μ.Τ. 

• Γενικός Πίνακας Χ.Τ. 
Ένας (1)  Υ/Σ  στο Αντλιοστασίου Ακαθάρτων (ΛΙΜΑΝΙ) 

• Μετασχηµατιστές ισχύος 400ΚVA, ελαίου 
• Γενικός Πίνακας Μ.Τ. 

• Γενικός Πίνακας Χ.Τ. 
1.2 Περιοχή εργασιών 
Περιοχή εργασιών είναι: 

• οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων πόλης Μυτιλήνης στην περιοχή 
του ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ (1,5 χλµ βόρεια της πόλης) 

•  τα αντλιοστάσια ακαθάρτων µε την επωνυµία «ΛΙΜΑΝΙ» & «∆ΕΗ»  
βρίσκονται στην πλατεία Σαπφούς (λιµάνι)  & στο βόρειο όριο της πόλης 
Μυτιλήνης 

•  το αντλιοστάσιο ύδρευσης «Υ∆ΑΤΑ»  1,5 Κm περίπου από την Β∆ ακτή του 
κόλπου Γέρας 

 
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
2.1. Γενικά 
Οι εργασίες για την συντήρηση Υποσταθµών µέσης τάσης πρέπει να υλοποιούνται 
βάσει των διεθνών κανονισµών VDE & IEC  αλλά και των ελληνικών ΕΛΟΤ & ∆ΕΗ. 
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Το απαιτούµενο πρόγραµµα συντήρησης περιλαµβάνει τις εργασίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.3. της παρούσης.  Η υλοποίηση του προγράµµατος 
στο σύνολο του είναι αρµοδιότητα του Παρόχου Υπηρεσιών (Π.Υ.). 
Με το πέρας των εργασιών συντήρησης θα εκδίδεται αναφορά ετήσιας συντήρησης 
και θα γίνεται από τον Π.Υ. ενηµέρωση του αρχείου του υποσταθµού µε τις εργασίες  
που πραγµατοποιήθηκαν µε παράλληλο πλάνο µελλοντικών εργασιών συντήρησης. 
Οι εργασίες θα πραγµατοποιούνται (έκτακτες ή προγραµµατισµένες), πάντα έπειτα 
από συνεννόηση µε τον Προϊστάµενο του σχετικού Τµήµατος της ∆ΕΥΑΛ. 
 Ο Π.Υ. θα πρέπει να έχει στην διάθεση του όλο το απαραίτητο τεχνικό εξοπλισµό για 
την υλοποίηση των µετρήσεων και ελέγχων, και του εξοπλισµού που απαιτείται για 
τον έλεγχο της διηλεκτρικής  αντοχής ελαίου & της αναζωογόνησης-αφύγρανσης 
ελαίου των µετασχηµατιστών. 
2. Το προσωπικό που θα διαθέσει o Π.Υ. θα πρέπει να διαθέτει άδεια εξασκήσεως 
επαγγέλµατος για εργασία σε υποσταθµούς µέσης τάσης. Επιπρόσθετα ο Π.Υ. θα 
διαθέτει έναν (1) ∆ιευθύνοντα Μηχανικό για τον γενικό συντονισµό των εργασιών, ο 
οποίος θα κατέχει και θέση Τεχνικού Ασφαλείας (θα πρέπει να έχει τα απαιτούµενα 
από τον νόµο προσόντα όπως περιγράφονται στο άρθρο 5 του Ν.1568/85, στα 
άρθρα 4 και 5 του Π.∆. 294/88 και στο άρθρο 4 του Π.∆. 17/96) και ο οποίος θα 
πρέπει να υποβάλλει στην ∆ΕΥΑΛ υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του διορισµού του 
και των ευθυνών του ως Τεχνικός Ασφάλειας. 
Υποχρέωση του Π.Υ. θα είναι η διατήρηση ηµερολογιακής κατάστασης (σε έντυπη 
και σε ηλεκτρονική µορφή) η οποία θα ενηµερώνεται έπειτα από κάθε 
πραγµατοποιηθείσα εργασία (έκτακτη ή προγραµµατισµένη). Έπειτα από την 
διεξαγωγή της εκάστοτε εργασίας και την συµπλήρωση του σχετικού εντύπου, ο Π.Υ. 
θα παραδίδει το συµπληρωµένο έντυπο ελέγχου υπογεγραµµένο (και σε ηλεκτρονική 
µορφή). 
Τα οχήµατα που θα χρησιµοποιηθούν ή θα µισθωθούν από τον Π.Υ. για την 
εκτέλεση των εργασιών θα διαθέτουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα καταλληλότητας, 
και βεβαιώσεις πληρωµής τελών. 
Οι έκτακτες επεµβάσεις στους Υ/Σ θα γίνονται µε εντολή της ∆ΕΥΑΛ και η 
αποκατάστασή τους θα πρέπει να γίνει εντός 24 ωρών. 
2.2. Γενικές υποχρεώσεις του Π.Υ 
Ο Π.Υ υποχρεούται να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες ελέγχων, δοκιµών και 
µετρήσεων (παρ. 2.3 της παρούσης), των εγκαταστάσεων που προαναφέρθηκαν, για 
την ανίχνευση, πρόληψη και επισκευή κάθε βλάβης, ζηµιάς και κάθε κακής, 
επισφαλούς ή αντιοικονοµικής λειτουργίας τους. Προς τούτο θα προγραµµατίζει την 
προµήθεια πάσης φύσεως αναγκαίων υλικών και µικρουλικών και θα ενηµερώνει 
έγκαιρα την Τεχνική Υπηρεσία για την προµήθεια τους. 
Ο Π.Υ. υποχρεούται να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες για την έκδοση ή 
ανανέωση αδειών λειτουργίας ή επαναλειτουργίας εγκαταστάσεων (πιστοποιητικά για 
την ∆ΕΗ κλπ), και θα ετοιµάζει προς τούτο όλα τα απαιτούµενα προς τούτο σχέδια, 
έγγραφα, Υπεύθυνες ∆ηλώσεις και λοιπά στοιχεία τα οποία θα υπογράφονται από 
δικούς του Μηχανικούς. 
Ο Π.Υ. υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα για την προστασία και 
την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και υποχρεούται µε δαπάνες του να 
αποκαθιστά τυχόν ζηµιές που θα προκληθούν από δική του υπαιτιότητα. 
Ο Π.Υ. υποχρεούται να µη παρακωλύει την εκτέλεση εργασιών από εργολήπτες που 
χρησιµοποιούνται από την ∆ΕΥΑΛ ή άλλη Υπηρεσία, σε εργασίες που δεν 
περιλαµβάνονται στη Σύµβασή του και να διευκολύνει αυτές µε τα µέσα που 
χρησιµοποιούνται από αυτόν, ρυθµίζοντας έτσι τις παρεχόµενες υπηρεσίες, ώστε 
κανένα εµπόδιο να µη παρεµβάλλεται από αυτόν στις εκτελούµενες υπηρεσίες από 
τον κύριο των εγκαταστάσεων, άλλη Υπηρεσία ή από άλλους αναδόχους. Για τούτο 
θα ειδοποιείται εγγράφως ο Π.Υ. από την ∆ΕΥΑΛ. 
Ο Π.Υ. θα πρέπει να µεριµνήσει για την τήρηση όλων των κατά το νόµο 
απαιτούµενων στοιχείων για την απρόσκοπτη και οµαλή παροχή των υπηρεσιών 
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καθώς και για την εφαρµογή των επιβαλλόµενων µέτρων ασφάλειας και υγιεινής για 
όλη την διάρκεια της συµβάσεως. 
Ο Π.Υ. θα οφείλει να λαµβάνει κάθε φορά τα ανάλογα, για την κάθε περίπτωση, 
µέτρα ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήµατος ή ζηµιάς, έχοντας 
αυτός αποκλειστικά όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε ατύχηµα που θα 
συµβεί από υπαιτιότητα αυτού ή του εργατοτεχνικού του προσωπικού. 
Ο Π.Υ. υποχρεούται να τηρεί όλα τα προβλεπόµενα από τους σχετικούς κανονισµούς 
και διατάξεις µέτρα υγιεινής του εργατοτεχνικού προσωπικού θα επιβαρύνουν 
αποκλειστικά και µόνον τον Π.Υ. 
2.3. Εργασίες και έλεγχοι Υ/Σ 
Οι εργασίες έλεγχοι ορίζονται σε αυτές που γίνονται ανά διαστήµατα «ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ» για την καταγραφή ηλεκτρικών παραµέτρων, θερµοκρασιών, λειτουργίας 
συστηµάτων και άλλες και στην ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ του Υποσταθµού. Η 
συχνότητα συντήρησης και των περιοδικών ελέγχων ορίζονται από τον αρµόδιο 
µηχανικό αφού έχει λάβει υπ΄όψιν παραµέτρους όπως η κρισιµότητα των φορτίων οι 
συνθήκες περιβάλλοντος, τα φορτία του Υποσταθµού. 
Ο ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ θα πρέπει να γίνεται κατ΄ ελάχιστο µία φορά το µήνα ενώ 
η ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ του Υποσταθµού θα πρέπει να γίνεται κατ΄ ελάχιστο 
µια φορά ανά έτος. 
Α. Ο ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ περιλαµβάνει τα παρακάτω: 

• Οπτικός έλεγχος κύριου εξοπλισµού Υποσταθµού 

• Οπτικός έλεγχος βοηθητικού εξοπλισµού 
• Οπτικός έλεγχος οργάνων µέτρησης και ενδείξεων 
• Οπτικός έλεγχος καλωδίων ισχύος και βοηθητικών 
• Έλεγχος λειτουργίας κυκλωµάτων προστασίας 
• Έλεγχος λειτουργίας πεδίου Πυκνωτών 
• Έλεγχος φωτισµού, πυρασφάλειας, σήµανσης, προστατευτικών µέσων 
• Ακουστικός έλεγχος 
• Καταγραφή κατάστασης εξοπλισµού 

Β. Η ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ περιλαµβάνει τις εργασίες του περιοδικού ελέγχου 
και επί πρόσθετα: 
Β.1 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 20KV 
Η ετήσια συντήρηση του πίνακα µέσης τάσης περιλαµβάνει κατ΄ελάχιστο τις 
παρακάτω εργασίες: 

• Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των διακοπτών Μέσης Τάσης (open-close) 

• Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των µηχανισµών οπλισµού διακοπής των 
διακοπτών 

• Έλεγχος λειτουργίας των µηχανικών µανδαλώσεων πόρτας διακόπτη µέσης 
τάσης 

• Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των διακοπτών 
• Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των ασφαλειών 
• Έλεγχος των ζυγών και συσφίξεις όπου αυτό απαιτηθεί 
• Έλεγχος και συντήρηση των µονωτήρων 
• Έλεγχος µονώσεων πίνακα Μ.Τ. 

• Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των βοηθητικών κυκλωµάτων 
• Γενικός καθαρισµός του εσωτερικού του Πίνακα Μ.Τ. 

• Έλεγχος φυσιγγίων Μ.Τ. 

• Λίπανση µηχανικών µερών διακόπτη Μ.Τ. 

• Έλεγχος  γειώσεων πίνακα 

• Έλεγχος έδρασης πίνακα 

• Γενικός καθορισµός του πίνακα Μ.Τ. και περιβάλλοντα χώρου 
Β.2 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 
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Η ετήσια συντήρηση µετασχηµατιστή περιλαµβάνει κατ΄ελάχιστο τις παρακάτω 
εργασίες: 

• Έλεγχος στάθµης ελαίου Μετασχηµατιστή  

• Έλεγχος διαρροής ελαίου Μετασχηµατιστή  

• Έλεγχος κατάστασης κελύφους Μετασχηµατιστή  

• Αντικατάσταση silica gel Μετασχηµατιστή  

• Εξαερισµός από σώµα και µονωτήρες  
• ∆ειγµατοληψία ελαίου για έλεγχο διηλεκτρικής αντοχής πριν και µετά την 

διαδικασία της αναζωογόνησης-αφύγρανσης. Επιτυχής και ολοκληρωµένη 
θεωρείται η ανωτέρω διαδικασία εφόσον επιτευχθεί τιµή διηλεκτρικής αντοχής 
του ελαίου τουλάχιστον 50 KV. 

• Εφόσον προκύπτει κατά την µέτρηση της διηλεκτρικής αντοχής τιµή 
µικρότερη ή  ίση των 30KV τότε θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί 
αναζωογόνηση-αφύγρανση του ελαίου του µετασχηµατιστή ώστε να 
επιτευχθεί τιµή διηλεκτρικής αντοχής τουλάχιστον 50KV. 

• Έλεγχος ρητίνης Μετασχηµατιστή και µαγνητικού πυρήνα  

• Έλεγχος και συντήρηση των ακροκιβωτίων των καλωδίων µέσης τάσης 
• Έλεγχος και καθαρισµός των καλωδίων µέσης και χαµηλής τάσης στο χώρο 

των Μετασχηµατιστών 
• Έλεγχος και συντήρηση των µονωτών του Μετασχηµατιστή 

• Έλεγχος θερµοκρασίας 
• Έλεγχος εξαερισµού χώρου Μετασχηµατιστή 

• Έλεγχος ελαιολεκάνης για τυχόν διαρροές  
• Έλεγχος έδρασης Μετασχηµατιστή 

• Έλεγχος µονώσεων Μετασχηµατιστή µε MEGGER 5.000 ή 10.000 V 

• Έλεγχος συστηµάτων προστασίας Μετασχηµατιστή και δοκιµή σωστής 
λειτουργίας 

• Μέτρηση γειώσεων ουδέτερου κόµβου Μετασχηµατιστή και µεταλλικών 
µερών 

• Έλεγχοι συσφίξεων 
• Μέτρηση µονώσεων Μετασχηµατιστή 

• Μέτρηση αντιστάσεων Μετασχηµατιστή (πηνία Μ.Τ και Χ.Τ) 

• Μέτρηση µονώσεων καλωδίων µέσης τάσης 
• Γενικός καθαρισµός του χώρου του Μετασχηµατιστή και περιβάλλοντα χώρου 

Β.3 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 
Η ετήσια συντήρηση του πίνακα χαµηλής τάσης περιλαµβάνει κατ΄ελάχιστο τις 
παρακάτω εργασίες: 

• Έλεγχος καλής λειτουργίας του γενικού διακόπτη Χ.Τ. 

• Έλεγχος καλής λειτουργίας επιµέρους διακόπτων ισχύος 
• Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των βοηθητικών κυκλωµάτων του Υ/Σ 

• Έλεγχος των ζυγών και συσφίξεων όπου αυτό απαιτηθεί 
• Καθαρισµός µονωτήρων πίνακα 

• Έλεγχος καλής λειτουργίας οργάνων µέτρησης και ενδείξεων 
• Έλεγχος συστοιχίας πυκνωτών 
• Μέτρηση γειώσεων πίνακα χαµηλής τάσης 
• Έλεγχος έδρασης πίνακα 

• Καθαρισµός πίνακα και περιβάλλοντα χώρου 
3. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
3.1.Οι έξι υποσταθµοί χρήζουν περιοδικού ελέγχου & προληπτικής συντήρησης.  Οι 
περισσότερες εργασίες συντήρησης στους υποσταθµούς θα είναι 
προγραµµατισµένες και θα πραγµατοποιούνται Κυριακή ώστε να υπάρχει καθόλου ή 
ελάχιστη όχληση στην οµαλή υδροδότηση των καταναλωτών. Οι έκτακτες εργασίες –
επεµβάσεις  θα γίνονται κατόπιν εντολής της ∆ΕΥΑΛ. 



 5

Προκειµένου να κοστολογηθεί η παροχή υπηρεσιών σε ετήσια βάση και να συνταχθεί 
ο προϋπολογισµός της παρεχόµενης υπηρεσίας , ο χρόνος απασχόλησης εκτιµάται 
σε εργατοώρες , χωρίς αυτό να  έχει περιοριστικό χαρακτήρα, ως ακολούθως: 
α) Οι εργασίες της Προληπτικής Συντήρησης  για κάθε υποσταθµό υπολογίζονται 
σε: 

• Τρεις (3) ώρες  τεχνίτη µηνιαίως  (προγραµµατισµένες εργασίες) 
• µία (1) ώρα τεχνίτη µηνιαίως (έκτακτες εργασίες)  

β)Οι εργασίες του Περιοδικού Ελέγχου για κάθε υποσταθµό υπολογίζονται σε επτά 
(7) ώρες ετησίως. 
γ) Ο συνολικός εκτιµώµενος χρόνος  για τις προδιαγραφόµενες εργασίες ανέρχεται 
σε πενήντα πέντε (55) ώρες απασχόλησης τεχνίτη ετησίως µε τιµή εργατοώρας  
30,00 ευρώ. Κόστος ανά υποσταθµό 1.650,00 ευρώ. 
3.2  Για τις υπηρεσίες του ∆ιευθύνοντα Μηχανικού (συντονισµός των εργασιών, 
σύνταξη εγγράφων, σχεδίων, Υπεύθυνων ∆ηλώσεων & καθήκοντα Τεχνικού 
Ασφαλείας), η ετήσια κατ΄αποκοπή αµοιβή, ανά υποσταθµό υπολογίζεται σε 650,00 
ευρώ. 
3.3. Ο εκτιµώµενος προϋπολογισµός εργασιών συντήρησης ενός υποσταθµού (παρ. 
3.1 & 3.2) υπολογίζεται για ένα έτος σε 2.300,00 ευρώ. 
3.4  Ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες 
3.5. Προϋπολογισµός υπηρεσίας  
α/α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μον. 

Μέτρησης 
ΠΟΣ
ΟΤΗ
ΤΑ 

Τιµή Μον. 
(ευρώ) 

∆απάνη 
(ευρώ) 

1. Περιοδικός Έλεγχος &  
Προληπτική Συντήρηση 
Υποσταθµού, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα παράγραφο 2 της 
παρούσης 

κατ΄αποκοπή 6 2300,00 13800,00 

 ∆ΑΠΑΝΗ (χωρίς Φ.Π.Α)    13800,00 

 Φ.Π.Α. 16%    2208,00 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ:    16008,00 

                      O                                                                           Η 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                             ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ ∆ΕΥΑΛ 
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
 
 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝ∆ΑΝΗΣ                                  ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΩΚΟΥ 
ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ               ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
 
                               O 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ   
 
 
ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
ΠΤΥΧ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ                                                                                      


