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6.4

6.5

(OPACITY METERS)
6.7

7.3

7.3



(OPACITY METERS)
7.3

7.3

7.3 & 9

8

11

10

10



Α.Τ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  

(ΕΥΡΩ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

(ΕΥΡΩ)

Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Α.1
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 
6.4

ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΠΛΗΡΗΣ ΜΕ 

ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ 

ΡΥΠΩΝ

3

Α.2
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
6.5 ΑΝΑ ΟΙΚΙΣΚΟ 3

Α.3
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 

ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (OPACITY METERS)
6.7 ΑΝΑ ΟΡΓΑΝΟ 3

Α.4
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΑ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟ 3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Ιβ"

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΡΓΟ: «Αντικατάσταση Συστήματος Μέτρησης Αερίων εκπομπών Αεριοστρόβιλων Μονάδας IV ΑΗΣ Κερατέας – 

Λαυρίου»

Αρ. Διακήριξης:  ΔΠΛΠ-1310627

ΣΥΝΟΛΟ Α



Α.Τ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  

(ΕΥΡΩ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

(ΕΥΡΩ)

Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Β.1 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3 ΠΛΗΡΗ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 
7.3 ΑΝΑ ΟΙΚΙΣΚΟ 3

Β.2

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΠΝΑΓΩΓΩΝ 

ΜΕ ΟΙΚΙΣΚΟ

7.3 ΑΝΑ ΟΙΚΙΣΚΟ 3

Β.3
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 

ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (OPACITY METERS)
7.3 ΑΝΑ ΟΡΓΑΝΟ 3

Β.4

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ DCS ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

7.3 ΑΝΑ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟ 3

Β.5 ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ 7.3 & 9 ΑΝΑ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟ 3

Β.6

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 

ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ IV ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3.2 ΤΗΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

8 ΑΝΑ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟ 3

Β.7 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΟΥ 11 ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ 1

Β.8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 10 ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ 1

ΣΥΝΟΛΟ Β

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ (Α+Β)



Α.Τ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  

(ΕΥΡΩ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

(ΕΥΡΩ)

Γ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Γ.1
ΤΡΙΕΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ 

ΡΥΠΩΝ
10 ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ 1

Ο Προσφέρων

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ  (ΟΛΟΓΡ. & ΑΡΙΘΜ.)

ΣΥΝΟΛΟ Γ



1 1

2 m 20

3 1

4 1

5
1

Ο Προσφέρων

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ  (ΟΛΟΓΡ. & ΑΡΙΘΜ.)



 

 

 
 



α/α Τίτλος έργου
Περιγραφή  

εργασιών

Αποδέκτης 

Υπηρεσιών 

(αντισυμβαλλόμ

ενος)

Tόπος 

Υλοποίησης 

έργου

Προϋπολογισμός ( 

σε ΕΥΡΩ)

Ποσοστό 

συμμετοχής 

στην εκτέλεση 

των εργασιών

Περίοδος 

εκτέλεσης 

των 

εργασιών

Βεβαιώσεις 

καλής 

εκτέλεσης 

εργασιών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ & ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ
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Έργο:«Αντικατάσταση συστήματος μέτρησης 

αέριων εκπομπών Αεριοστροβίλων Μονάδας 

IV ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου»  
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Περιεχόμενα 
 

α/α Περιγραφή 

 

Αρ. 

Σελ. 

1. ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 3 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 3 

3. ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 3 

4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 

5 

5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙV 

9 

 

6. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΕΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 12 

6.1 
 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (Ο2) 12 

6.2 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ & ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO & CΟ2)   

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ (SΟ2)   
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (ΝΟ)   

14 

6.3 ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΝO2 ΣΕ ΝΟ.   16 
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Τ Ε Χ Ν ΙΚ Ε Σ  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

 
1.  ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

     Το Έργο θα εκτελεστεί στη  Μονάδα IV του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου («ΑΗΣ Κ-Λ») και αφορά τις 

κάτωθι εγκαταστάσεις της Μονάδας: 

 

Η Μονάδα IV συνίσταται από τρεις (3) Αεριοστροβίλους (Gas Turbines – GTs)  με καύσιμο φυσικό 

αέριο (ΦΑ) και εναλλακτικά ελαφρύ πετρέλαιο diesel, με αντίστοιχους Λέβητες Ανάκτησης 

Θερμότητας (Heat Recovery Steam Generators - HRSGs), που οδηγούν έναν (1) Ατμοστρόβιλο 

(Steam Turbine – ST). Οι Αεριοστρόβιλοι είναι κατασκευής General Electric κατηγορίας 9 Ε τύπου 

PG 9171Ε με σύστημα καύσης DLN1 (Dry Low  NOx) όταν λειτουργεί με φυσικό αέριο και WLN 

(Wet Low NOx) όταν λειτουργεί με Diesel. Το diesel είναι εφεδρικό καύσιμο και η ετήσια λειτουργία 

με αυτό περιορίζεται σε 10 ώρες ετησίως. Οι Αεριοστρόβιλοι προσδιορίζονται αριθμητικώς σε Νο. 

4.1, 4.2 και 4.3 όπου ο 4.3 είναι προς την πλευρά της Κεντρικής Πύλης του Σταθμού. 

  

2.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

   Κύρια αντικείμενα του Έργου είναι: 

 

α. H αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος μέτρησης αέριων εκπομπών των Αεριοστροβίλων 

της Μονάδας IV του Σταθμού με τρία πανομοιότυπα νέα (ένα σε κάθε Αεριοστρόβιλο), 

πιστοποιημένα συστήματα συνεχούς μέτρησης σε πραγματικό χρόνο (Continuous Emissions 

Monitoring System – CEMS), δια εξαγωγής δείγματος καυσαερίων (extractive), κατά τρόπο 

σύμφωνο με τις απαιτήσεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων Λειτουργίας που έχουν 

οριστεί για τον Σταθμό ως και με την λοιπή κείμενη Ελληνική – Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική 

Νομοθεσία (Directive 2010/75/EU “IED” - ΚΥΑ/36060/1155/Ε.103/ΦΕΚ1450Β/14.06.2013, κ.α.) 

και ειδικότερα όσον αφορά την μεθοδολογία και την διαδικασία μέτρησης - ανάλυσης των αέριων 

εκπομπών Θερμικών Μονάδων.  

          

β. Η διασύνδεση και των τριών παραπάνω συστημάτων με το κατανεμημένο σύστημα ελέγχου και 

λειτουργίας της Μονάδας IV (DCS) ώστε να είναι δυνατή η εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση των 

εκπομπών καυσαερίων και των τριών αεριοστροβίλων ταυτόχρονα. 

 

    Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου απαιτούνται: 

 

i) H αντικατάσταση του εξοπλισμού (συσκευές, λογικοί ελεγκτές, κ.α.) του υφιστάμενου 

συστήματος μέτρησης αέριων εκπομπών των Αεριοστροβίλων της Μονάδας IV του Σταθμού, με νέο 

εξοπλισμό, η διαμόρφωση – προγραμματισμός, δοκιμές αποδοχής επιτόπου του Έργου και θέση σε 

λειτουργία αυτού. Το νέο σύστημα θα έχει τη δυνατότητα να καταγράφει συνεχώς και ανεξάρτητα 

τις εκπομπές ρύπων στα καυσαέρια κάθε Αεριοστροβίλου σε τρείς διαφορετικές μονάδες 

επεξεργασίας – ανάλυσης και τηλεμετάδοσης προς το DCS της Μονάδας IV. 

ii) H πιστοποίηση των συστημάτων μέτρησης αέριων εκπομπών των Αεριοστροβίλων της Μονάδας 

IV κατά τo περιβαλλοντικό Πρότυπο ΕΝ14181, QAL1 για όλο τον νέο εξοπλισμό ανάλυσης που 

αφορά την Μονάδα IV, QAL2 για την νέα εγκατάσταση στην Μονάδα IV κσι η πρόβλεψη περαιτέρω 

πιστοποίησης QAL3 για τα εξαγόμενα μεγέθη και στους τρείς Αεριοστροβίλους με την μελλοντική 

εγκατάσταση ενός (1) ολοκληρωμένου ηλεκτρονικoύ υπολογιστικού σταθμού (Κεντρικός Η/Υ 

Περιβαλλοντικής Λειτουργίας του ΑΗΣ Κ-Λ). 

 

 

3.  ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

3.1    Το Έργο συνίσταται από: 

 

α. Την μελέτη, ήτοι την εκπόνηση ενός πλήρους λεπτομερούς τεύχους τεχνικής περιγραφής 

εγκατάστασης του προσφερόμενου εξοπλισμού του Έργου και των επιμέρους αντικειμένων αυτού, 

ως περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο 2 της παρούσης, συνοδευόμενου από 

σκαριφήματα, σχέδια.  
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β. Την προμήθεια και μεταφορά του συνόλου του εξοπλισμού της νέας εγκατάστασης, επιτόπου 

του Έργου, ήτοι: 

            

Του νέου εξοπλισμού μέτρησης αέριων εκπομπών της Μονάδας IV μετά του συνόλου των 

παρελκόμενων αυτού (περιλαμβανομένου και του εξοπλισμού μετάδοσης των μετρήσεων προς το 

DCS της Μονάδας), ως αναλύονται παρακάτω, εντός τριών (3) νέων οικίσκων εγκατάστασης του 

εξοπλισμού αυτού πλησίον του αντίστοιχου καπναγωγού καθενός Αεριοστροβίλου.   
 

γ.  Τις εξής κύριες εργασίες κατασκευής: 

 

γ1. Την εγκατάσταση τριών (3) νέων οικίσκων προστασίας του νέου συστήματος ανάλυσης αέριων 

εκπομπών της Μονάδας IV . Την εγκατάσταση νέων λήψεων δειγμάτων καυσαερίων προς ανάλυση 

και οδήγησή τους στον αντίστοιχο οικίσκο. Συνολικό μήκος όδευσης δείγματος από τον καπναγωγό 

έως τον οικίσκο όχι μεγαλύτερο των 15m. 

γ2. Την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού μέτρησης αέριων εκπομπών της Μονάδας IV, μετά του 

συνόλου των παρελκόμενων αυτού, εντός των νέων οικίσκων. 

γ3. Την φυσική και λειτουργική σύνδεση - προσαρμογή του εξοπλισμού μέτρησης και ανάλυσης 

αέριων εκπομπών του παραπάνω συστήματος με την λοιπή εγκατάσταση της Μονάδας IV.  

γ4. Την εγκατάσταση τριών (3) νέων οργάνων μέτρησης σωματιδίων των καυσαερίων (opacity 

meters) ένα σε κάθε καπναγωγό κάθε Αεριοστροβίλου, με αναλογικό σήμα εξόδου 4-20mA, στην 

θέση των υφιστάμενων παλαιών εγκατεστημένων. 

         

δ. Τους ελέγχους και τις δοκιμές αποδοχής επιτόπου του Έργου και την θέση σε λειτουργία 

των τριών συστημάτων μέτρησης εκπομπών καυσαερίων ανά Αεριοστρόβιλο, σύμφωνα με το 

χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του Έργου της παραγράφου 7.3.1. 

 

ε. Την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση ενός συνόλου συμβατικών ανταλλακτικών του 

εξοπλισμού της νέας εγκατάστασης (Συμβατικός Kατάλογος Ανταλλακτικών του Έργου - L1). 

 

στ. Την εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού του Σταθμού στην λειτουργία του νέου εξοπλισμού. 

 

ζ. Την εκτέλεση των 15νθήμερων προγραμματισμένων επιθεωρήσεων και βαθμονομήσεων των 

τριών σταθμών και την εκτέλεση των ετήσιων συντηρήσεων των σταθμών σύμφωνα με τις οδηγίες 

του κατασκευαστή τους για τρία έτη. 

 

 3.2    Στο Έργο περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα εξής: 
 

     Ο σχεδιασμός, η μελέτη (μετά από καταγραφή και συλλογή στοιχείων από την υπάρχουσα 

εγκατάσταση), η βιομηχανοποίηση του εξοπλισμού, η κατασκευή, οι δοκιμές στα εργοστάσια 

(Factory Acceptance Tests – FAT), η προμήθεια, η μεταφορά και η αποθήκευση στον τόπο του 

Έργου, η συναρμολόγηση, η εγκατάσταση, οι δοκιμές επί τόπου του Έργου (Site Acceptance Tests 

– SAT) και η θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού. Ο σχεδιασμός, η μελέτη και η κατασκευή όλων 

των απαιτουμένων βοηθητικών εγκαταστάσεων. Οι τελικές ρυθμίσεις, η διαμόρφωση, η 

παραμετροποίηση, η προσαρμογή και η βελτιστοποίηση της λειτουργίας του, η εμπορική λειτουργία 

του Έργου, η προμήθεια των ανταλλακτικών, η εκπαίδευση του προσωπικού, η παροχή των πάσης 

φύσεως απαιτούμενων υπηρεσιών, τεχνικών και άλλων, καθώς και υλικών, για την έγκαιρη, 

έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται και αναλύεται 

παρακάτω, ώστε να είναι κατάλληλο για τη λειτουργία την οποία προορίζεται. 

  
     Στα πλαίσια αυτά, στις υποχρεώσεις του Αναδόχου και στο συμβατικό τίμημα του Έργου, 

συμπεριλαμβάνονται: 

 

α.  Όλες οι προβλεπόμενες από την Νομοθεσία και τους ισχύοντες Κανονισμούς & Πρότυπα δοκιμές 

πιστοποίησης κατασκευής, ασφαλείας και καλής λειτουργίας των επιμέρους υλικών και 

εξαρτημάτων του συνόλου του εξοπλισμού, η συσκευασία του εξοπλισμού, η επιθεώρηση του, κ.λπ. 

στην έδρα (εργοστάσια) των κατασκευαστών του εξοπλισμού. 
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β.  Η μεταφορά του συνόλου του προς εγκατάσταση εξοπλισμού του νέου συστήματος και η 

αποθήκευση - φύλαξη του στον τόπο του Έργου, με μέριμνα του Αναδόχου, καθώς και των 

αναγκαίων μηχανημάτων και εργαλείων κατασκευής, σε όλους τους χώρους διεξαγωγής του Έργου. 

 

γ. Η υποβολή του συνόλου της σχετικής συνοδευτικής βιβλιογραφίας (documentation) 

τεκμηρίωσης του νέου ολοκληρωμένου συστήματος, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή,  ήτοι 

εγχειρίδια, οδηγίες, σχέδια, πιστοποιητικά ποιότητας, αναλυτικά τοπογραφικά, κατασκευαστικά,  

μονογραμμικά ηλεκτρολογικά και λειτουργικά σχέδια και σκαριφήματα της νέας εγκατάστασης.   

κ.α., για την λειτουργία και την συντήρηση του εξοπλισμού του Έργου.  Επίσης, τα αποτελέσματα 

των ηλεκτρικών μετρήσεων – δοκιμών της νέας εγκατάστασης. 

 

δ.  Η προμήθεια, εγκατάσταση – διαμόρφωση του στα επιμέρους συστήματα και η παράδοση του, 

σε γνήσια αντίτυπα ηλεκτρονικής μορφής, κάθε είδους πακέτου λογισμικού (λειτουργικού κι 

εφαρμογών), που θα αποτελεί μέρος του εξοπλισμού του Έργου ή θα αποτελεί αναγκαίο εργαλείο 

διαγνωστικού ελέγχου και παραμετροποίησης των συστημάτων του Έργου (μετά των αναγκαίων 

τυχόν εξειδικευμένων καλωδίων ή μετατροπέων επικοινωνίας), μαζί με όλες τις επίσημες Άδειες 

Χρήσης του λογισμικού αυτού, απεριόριστης διάρκειας ισχύος.   

 

ε. Η αρχική λήψη αντιγράφων ασφαλείας (back ups) των αρχείων εφαρμογής του λογισμικού από 

όλα τα επιμέρους συστήματα του Έργου, η αποθήκευση τους σε κατάλληλα ηλεκτρονικά μέσα και 

η παράδοση τους στο αρμόδιο προσωπικό του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου πριν την έναρξη της 

εμπορικής λειτουργίας. 

 

στ.  Κάθε αναγκαία πρόσθετη τεχνική μελέτη και πάσης φύσης αριθμητικός υπολογισμός εκ μέρους 

του Αναδόχου, ο οποίος ενδέχεται να κριθεί αναγκαίος για την άρτια κατασκευή, έλεγχο - δοκιμή 

και θέση σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία του Έργου, πέραν όσων αναφέρονται αναλυτικά στο 

παρόν Τεύχος. 

 

ζ. Πάσης φύσης εξοπλισμός, υλικό και μικροϋλικό κριθεί απαραίτητο για την εκτέλεση των 

εργασιών, την συναρμολόγηση και την σύνδεση των επιμέρους τμημάτων του νέου εξοπλισμού και 

την εν τέλει άρτια ολοκλήρωση της νέας εγκατάστασης. Επιπλέον, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 

να διαθέτει κάθε αναγκαίο εργαλείο – μηχάνημα για την άρτια τοποθέτηση και τον έλεγχο - δοκιμές 

του εξοπλισμού της νέας εγκατάστασης. 

 

η. Πάσης φύσης κύρια και επικουρική εργασία αποξήλωσης, νέας εγκατάστασης, ελέγχων, δοκιμών 

και θέσης σε λειτουργία προκειμένου για την πλήρη υλοποίηση του Έργου «με το κλειδί στο χέρι». 

 

 

4.  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ . ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ IV 

 

    Στην Μονάδα IV ευρίσκεται εγκατεστημένο ένα (1) ολοκληρωμένο σύστημα μέτρησης αέριων 

εκπομπών (προϊόντων καύσης) των τριών (3) Αεριοστροβίλων της Μονάδας. Το ολοκληρωμένο 

αυτό σύστημα έχει σχεδιασθεί και κατασκευαστεί από τον οίκο SIEMENS Process Instruments S.A. 

Γαλλίας, εγκαταστάθηκε δε, στα πλαίσια κατασκευής της Μονάδας, το 1998. 

    Το σύστημα συνίσταται από ένα σύνολο συσκευών περιοδικής μέτρησης των προϊόντων καύσης 

των Αεριοστροβίλων, όπου κάθε μία συσκευή είναι αφιερωμένη στην μέτρηση ενός αερίου 

συστατικού, ήτοι οξυγόνο (O2), διοξείδιο του θείου (SO2), μονοξείδιο και λοιπά οξείδια του αζώτου 

(ΝΟ, ΝΟx), μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα (CO, CO2). Το σύστημα, ειδικότερα, αποτελείται 

από δύο (2) σχεδόν όμοια μεταξύ τους επιμέρους υποσύνολα συσκευών, ώστε να παρέχει εφεδρεία 

100% ανά συσκευή (παλαιότερα και με δυνατότητα αυτόματης μεταγωγής) και ανά επιμέρους 

προϊόν καύσης, στα πλαίσια της υφιστάμενης διαδικασίας μέτρησης των αέριων εκπομπών. Τα δύο 

(2) αυτά σύνολα συσκευών είναι κοινά για όλους τους Αεριοστροβίλους της Μονάδας IV.  

    Το σύστημα αναρροφά δείγμα καυσαερίων από τον κάθε Αεριοστρόβιλο μέσω ισάριθμων 

θερμαινόμενων - υπό σταθερή θερμοκρασία 180οC - εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης (αγωγοί 

δειγματοληψίας - sampling probes), που ευρίσκονται εγκατεστημένοι σε τοπολογία αστέρα με 

αφετηρία το σύστημα και απολήξεις στους καπναγωγούς των Λεβήτων Ανάκτησης Θερμότητας της 
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Μονάδας. Kάθε αγωγός δειγματοληψίας συνδέεται σε κεφαλή (sampling probe SP)  H type. H 

κεφαλή δειγματοληψίας φέρει: 

- Φλάντζα DN65 PN6. 

- Eσωτερικό σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα (stainless steel in situ tube), μήκους 1m. 

- Hλεκτρική θέρμανση ελεγχόμενη από θερμοστάτη (electric heated capillary thermostat). 

- Σήμανση συναγερμού χαμηλής θερμοκρασίας (low temperature alarm). 

- Περιοριστή υψηλής θερμοκρασίας (high temperature limiter). 

- Eξωτερικά θερμαινόμενο κεραμικό φίλτρο, 2μm, προστατευμένο εντός κατάλληλου 

προστατευτικού από τις καιρικές συνθήκες πλαισίου. 

 

    Η διαδικασία που ακολουθείται συνίσταται στην εκ περιτροπής μέτρηση των αερίων εκπομπών 

για κάθε Αεριοστρόβιλο, με κυκλική εναλλαγή αυτών, μέσω ενός (1) εγκατεστημένου 

προγραμματισμένου λογικού ελεγκτή (PLC), κοινού για όλους τους Αεριοστροβίλους. Ο τελευταίος 

δίνει εντολή να «μετράται», από τις εκάστοτε συσκευές μέτρησης σε χρήση (ανά επιμέρους 

συστατικό προϊόν καύσης), ένας (1) μόνον Αεριοστρόβιλος κάθε φορά, συνεχώς και για 10min από 

την χρονική στιγμή έναρξης της διαδικασίας μέτρησης. Μετά το πέρας των πρώτων 10min, o 

ελεγκτής δίνει εντολή να «μετρηθεί» ο επόμενος Αεριοστρόβιλος για άλλα 10min συνεχώς. Μετά 

το πέρας και του διαστήματος αυτού ο ελεγκτής δίνει εντολή πλέον στον τελευταίο, εναπομείναντα 

Αεριοστρόβιλο να «μετρηθεί». Κατά τον τρόπο αυτό μετρούνται οι αέριες εκπομπές όλων των 

Αεριοστροβίλων, εκ περιτροπής ένας κάθε φορά, σε χρονικό διάστημα 30min. 

      Το σύστημα περιλαμβάνει : 

- Δύο (2) συσκευές μέτρησης οξυγόνου (O2).  

    Το δείγμα καυσαερίων προς ανάλυση οδηγείται στην εν λόγω συσκευή όπου μετράται το 

περιεχόμενο O2 σε (%) κ.ο.  

-    Δύο (2) συσκευές, κάθε μία μέτρησης μονοξειδίου του άνθρακα (CO) & διοξειδίου του 

άνθρακα (CO2). 

    Το δείγμα καυσαερίων προς ανάλυση οδηγείται στην εν λόγω συσκευή όπου μετράται το 

περιεχόμενο CO και το περιεχόμενο CO2 σε ppm.  

-    Mία (1) συσκευή μέτρησης μονοξειδίου του αζώτου (ΝO). 

     Σημειώνεται ότι οι - από αρχικού σχεδιασμού - δύο (2) συσκευές μέτρησης, κατασκευής του 

οίκου ECO PHYSICS, για τα οξείδια του αζώτου (ΝΟ, ΝΟχ) έχουν πλέον παροπλισθεί λόγω βλαβών 

και αντικατασταθεί,  πριν από λίγα έτη, από μία (1) αντίστοιχη συσκευή μέτρησης, κατασκευής του 

οίκου SIEMENS, η οποία πλέον μετρά μόνον το περιεχόμενο μονοξείδιο του αζώτου (ΝO) στα 

συνολικά ΝΟx. 

     Επισημαίνεται, επίσης, ότι στην Μονάδα IV δεν υφίσταται συσκευή καταλυτικής μετατροπής 

διοξειδίου του αζώτου σε μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2 / ΝΟ), όπως υφίσταται στην Μονάδα V.  

-      Μία (1) συσκευή μέτρησης διοξειδίου του θείου (SO2).  

    Το δείγμα καυσαερίων προς ανάλυση οδηγείται στην εν λόγω συσκευή όπου μετράται το 

περιεχόμενο SO2 σε ppm.  

    Tα τεχνικά χαρακτηριστικά των εγκατεστημένων συσκευών μέτρησης, ως και του 

προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) του συστήματος ανάλυσης αέριων εκπομπών της 

Μονάδας IV παρουσιάζονται στο συνημμένο Παράρτημα 1. 

     Η βαθμονόμηση των παραπάνω συσκευών γίνεται σήμερα κατ’ επιλογή του χειριστή 

χρησιμοποιώντας τρείς (3) φιάλες αερίων, κοινές και για τις (2) συστάδες συσκευών 

(κύριες/εφεδρικές), μόνιμα τοποθετημένες και ασφαλώς  προστατευμένες, σε ιδιαίτερη θέση 

εξωτερικά και παραπλεύρως του προκατασκευασμένου ερμαρίου. Η σύσταση των φιαλών έχει ως 

κάτωθι: 

α.  Μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ): 90 ppm & διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2): 5ppm, υπόλοιπο (QS) : 

N2. 

β.  Μίγμα 4 στοιχείων  (CO2, O2, CO , SO2):  SO2: 100 ppm, CO: 95 ppm ή λιγότερο, O2 : 20% 

ή περισσότερο, CO2 : 9,5% , υπόλοιπο (QS) :  N2 

γ.  Άζωτο (Ν2), υψηλής καθαρότητας, 99,999% (μόνον για τον αναλυτή Ο2). 
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    Όλος ο εξοπλισμός του υφιστάμενου συστήματος περιλαμβάνεται σήμερα εντός οικίσκου 

προστασίας, εγκατεστημένου ανάμεσα στους Λέβητες Ανάκτησης Θερμότητας Νο. 2Β & 3Α της 

Μονάδας αντιστοίχως. Πρόκειται για προκατασκευασμένο ερμάριο με επιμέρους διαμερίσματα, 

κατασκευής του οίκου RITTAL, το οποίο περιβάλλεται από πρόσθετη ιδιοκατασκευή από 

υαλοπετάσματα περιφερειακής προστασίας του ερμαρίου, καθώς και από στέγαστρο.  

    O oικίσκος τροφοδοτείται από τον ζυγό 220V θέρμανσης – κλιματισμού Λεβήτων & 

Ατμοστροβίλου  της Μονάδας IV με τρείς (3) ασφαλισμένες παροχές ισχύος  που οδηγούνται εντός 

του οικίσκου. Μετά την είσοδο τους εντός του ερμαρίου, οι παροχές οδηγούν ισάριθμες, 

ανεξάρτητες μεταξύ τους, υποδιανομές με αντίστοιχες ομάδες φορτίων (θερμαντικές αντιστάσεις 

αγωγών δειγματοληψίας, λήπτες καυσαερίων, αντλίες, ψυγεία δειγμάτων, φωτισμός & κλιματισμός 

οικίσκου, κ.α.). 

    Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του οικίσκου περιλαμβάνει ρελέ διαφυγής, μικραυτόματους 

διακόπτες, διατάξεις ένδειξης - σήμανσης, ρευματοδότη, ρελέ ισχύος, κ.α.  

    Ο οικίσκος διαθέτει α) δύο παλαιές, ενσωματωμένες μονάδες κλιματισμού (εξ αρχής 

εγκατεστημένες, τύπου SK32491, μία στην οροφή του οικίσκου και μία σε μία εκ των θυρών 

όπισθεν πρόσβασης του οικίσκου, κατασκευής του οίκου RITTAL με εσωτερικό ανεμιστήρα και 

θερμαντική αντίσταση  για έλεγχο θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου του οικίσκου, μέσω 

θερμοστάτη) καθώς και β) μία, καινούρια ανεξάρτητη, μονάδα κλιματισμού κατασκευής του οίκου 

RITTAL, που εγκαταστάθηκε επιπροσθέτως, μεταγενέστερα, λόγω μη επάρκειας των αρχικών 

μονάδων κλιματισμού, οι οποίες πλέον δεν λειτουργούν. 

    Ο εξοπλισμός του συστήματος συμπληρώνεται από διάφορες παρελκόμενες ηλεκτρομηχανικές 

διατάξεις (ψυγεία, περισταλτικές αντλίες, μαγνητοβάνες, φίλτρα, κ.α.), η διαχείριση και ο έλεγχος 

των οποίων γίνεται από τον παραπάνω λογικό ελεγκτή. Επίσης, από μικροδιατάξεις αυτοματισμού 

(μικρορελέ, κ.α.) και ελεγκτές θερμοκρασίας των θερμαινόμενων αγωγών δειγματοληψίας 

καυσαερίων. 

Ειδικότερα το σύστημα φέρει: 

- Τρείς (3) ελεγκτές θερμοκρασίας (temperature controllers), τύπου CTD43 του οίκου 

SYRELEC/CROUZET, των θερμαινόμενων αγωγών δειγματοληψίας καυσαερίων. 

- Τρία (3) ψυγεία (coolers) PELTIER, [GC-1,2,3] τύπου EPC 3000, 01K3000 κατασκευής του οίκου 

M&C, έκαστο ροής 250 Νlt/h. Τα ψυγεία αυτά χρησιμοποιούνται για την  ψύξη του δείγματος κάθε 

θερμαινόμενου αγωγού δειγματοληψίας καυσαερίων Αεριοστροβίλου. Με την ροή αυτή το τελικό 

σημείο δρόσου στην έξοδο διαμορφώνεται σε 7oC. 

- Tρείς (3) περισταλτικές αντλίες (peristaltic pumps), [PP-1,2,3] τύπου 7MB1943-3AA20 

προέλευσης του οίκου SIEMENS, για την απαγωγή των δημιουργούμενων συμπυκνωμάτων εκ των 

παραπάνω ψυγείων. 

-  Tρείς (3) μαγνητοβαλβίδες [SV1,2,3] & δίκτυο σωλήνων, μετά ροομέτρων (flowmeters), 

επιλογής και οδήγησης του δείγματος καυσαερίων εκ του επιλεγέντος Αεριοστροβίλου στις 

συσκευές ανάλυσης. 

-  Tρείς (3) αντλίες αναρρόφησης δείγματος (sample pumps), [P-1,2,3] τύπου N89 KNE 

κατασκευής του οίκου KNF, μία για κάθε Αεριοστρόβιλο. 

-  Ένα (1) φίλτρο στην κοινή κατάθλιψη των αντλιών δείγματος – μαγνητοβανών επιλογής, [FF1] 

τύπου FT 2T/LA1 κατασκευής του οίκου M&C, σε συνδυασμό με ανιχνευτή υγρασίας (particule filter 

& humidity detector).  

-  Γραμμή παρακαμπτήρια (by pass) των συσκευών ανάλυσης προς ατμόσφαιρα με ροόμετρο [F1].  

- Τέσσερις (4) μαγνητοβαλβίδες [SV6,7,8,9] επιλογής κατάστασης λειτουργίας 

«Μέτρηση/Βαθμονόμηση». 

- Τέσσερις (4) μαγνητοβαλβίδες [SV10,11,12,13] επιλογής συσκευής ανά ζεύγος συσκευών 

ανάλυσης (Kύρια/Εφεδρική - Normal/Reserve).  

-  Δύο (2) μαγνητοβαλβίδες [SV4,5] διενέργειας λειτουργίας βαθμονόμησης (μηδενός/πλήρους 

εύρους – zero/span). 

-  Δύο (2) μειωτές πίεσης αέρα οργάνων / αζώτου Ν2.  



Σελίδα 8 από 27 

- Μία (1) υδατοπαγίδα, αφαίρεσης υγρασίας από το δείγμα καυσαερίων. 

      Η μία (1) συσκευή μέτρησης διοξειδίου του θείου (SO2) συνδέεται με τον προγραμματιζόμενο 

λογικό ελεγκτή (PLC) του συστήματος μέσω ψηφιακής σειριακής διασύνδεσης RS232.  

      Από τις συσκευές μέτρησης οξειδίου του αζώτου (ΝΟ) μόνον η νεότερη - αυτή του οίκου 

SIEMENS - ευρίσκεται συνδεδεμένη πλέον με τον υφιστάμενο προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή 

μέσω δισύρματου καλωδίου. 

      Οι δύο (2) συσκευές μέτρησης οξυγόνου (Ο2), ως και οι δύο (2) συσκευές μέτρησης 

μονοξειδίου (CO) – διοξειδίου του άνθρακα (CO2), αποστέλλουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων 

τους προς τον υφιστάμενο προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή με αναλογικά σήματα 4-20mA. 

      Ο προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής λαμβάνει, επίσης, λογικά σήματα (προστασιών, 

προϋποθέσεων, κ.α.) από τις συσκευές ανάλυσης και τις λοιπές περιφερειακές συσκευές του 

συστήματος.   

      Ο ίδιος αποστέλλει επίσης προς το Κατανεμημένο Σύστημα Ελέγχου (DCS) της Μονάδας  IV 

αναλογικά σήματα εξόδου 4-20mA με τα αποτελέσματα όλων των μετρήσεων που συλλέγει και 

διαχειρίζεται. 

     Tον παραπάνω εξοπλισμό ανάλυσης αέριων εκπομπών συμπληρώνουν:   

     Τρία (3) όργανα μέτρησης σωματιδίων (smoke density meters), τύπου OPASTOP GP 2000 H 

του οίκου PILLARD/ALSTOM Energy Γαλλίας, ένα για καθέναν εκ των τριών Αεριοστροβίλων, επί 

των καπναγωγών εξόδου καυσαερίων των Αεριοστροβίλων, με εύρος μέτρησης (measuring 

range) : MR:  0………..1.000mg/Nm3, με αναλογικά σήματα εξόδου 4-20mA.  

 

     Επίσης, υπάρχουν εγκατεστημένα θερμοστοιχεία μέτρησης της θερμοκρασίας των καυσαερίων, 

στην έξοδο των καπνοδόχων Ανοικτού & Συνδυασμένου Κύκλου. 

     Tα όργανα αυτά, ως και οι οδεύσεις των κυκλωμάτων των σημάτων εξόδου αυτών, ευρίσκονται 

εκτός του υφιστάμενου οικίσκου του συστήματος μέτρησης αέριων εκπομπών της Μονάδας. 

 

5.     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ 

ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙV 

 

     Ο Ανάδοχος θα προβεί σε αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος μέτρησης αέριων 

εκπομπών της Μονάδας IV. Για τον σκοπό αυτό ο υφιστάμενος εξοπλισμός θα αποξηλωθεί από τον 

Ανάδοχο και θα αντικατασταθεί με νέο εξοπλισμό, ώστε να δημιουργηθούν τρείς (3) πλήρεις, 

ανεξάρτητες μεταξύ τους συστάδες συσκευών ανάλυσης αέριων εκπομπών, μία για κάθε 

Αεριοστρόβιλο, κάθε μια με τις δικές της συσκευές ανάλυσης, συνοδευτικές παρελκόμενες 

ηλεκτρομηχανικές διατάξεις, διατάξεις αυτοματισμού και δικό τους θερμαινόμενο αγωγό 

αναρρόφησης δείγματος. Με τον τρόπο αυτό οι αέριες εκπομπές κάθε Αεριοστροβίλου θα 

δειγματοληπτούνται, θα αναλύονται και θα μετρούνται - συνεχώς σε πραγματικό χρόνο - οι 

συγκεντρώσεις των επιμέρους συστατικών τους, διακεκριμένα, ανεξαρτήτως λειτουργικής 

κατάστασης του Αεριοστροβίλου.  

 

     Η νέα εγκατάσταση θα πληροί το Πρότυπο: EN 14181 “Stationary source emissions – quality 

assurance of automated measuring systems”. 

 

     Οι τρείς (3) συστάδες συσκευών θα τοποθετηθούν εντός τριών (3) ανεξάρτητων 

προκατασκευασμένων οικίσκων που θα εγκατασταθούν ο καθένας πλησίον της εξόδου καυσαερίων 

του κάθε Αεριοστροβίλου.  

     Κάθε συστάδα συσκευών θα τοποθετηθεί επί κατάλληλου, ανεξάρτητου ικριώματος εντός του 

οικίσκου. 

      Κάθε οικίσκος θα τροφοδοτείται από ανεξάρτητο καινούργιο σύστημα δειγματοληψίας, 

επεξεργασίας και προετοιμασίας του δείγματος για να μετρηθεί και θα αποτελείται από: 

 

α) Τον λήπτη που θα αποτελείται από εσωτερικό σωλήνα μήκους 30cm από ανοξείδωτο πυρίμαχο 

χάλυβα αντοχής έως 1100οC. Ο λήπτης θα εξάγει δείγμα από καπναγωγό εξόδου του 

Αεριοστροβίλου ορθογωνικής διατομής (ενδεικτικών διαστάσεων 6*10 μέτρα) όπου ρέει καυσαέριο 
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από καύση φυσικού αερίου σε θερμοκρασίες από 580οC έως  620οC και σε πιέσεις από 5 mbar έως 

25mbar. 

β) Το θερμαινόμενο κεραμικό φίλτρο με ικανότητα συγκράτησης στερεών σωματιδίων έως 2μm. 

γ) Τον θερμαινόμενο αγωγό προσαγωγής του δείγματος από κατάλληλο υλικό θερμαινόμενο με 

εξωτερική αντίσταση που θα διατηρεί τον αγωγό σε θερμοκρασία 200oC. 

δ) Τελικό θερμαινόμενο σακκόφιλτρο που παρακρατεί σωματίδια σκόνης διατηρώντας το δείγμα 

στους 180οC. 

ε) Τον ψύκτη δείγματος έως θερμοκρασία 5οC και αντλία απομάκρυνσης συμπυκνωμάτων. Το 

σύστημα ψύκτη του δείγματος θα διαθέτει κατάλληλο αυτοματισμό, ώστε να διατηρεί την 

θερμοκρασία εξόδου του έως 5οC το μέγιστο. 

στ) Διάταξη ελέγχου απομάκρυνσης συμπυκνώματος από το δείγμα. 

ζ) Αντλία μεμβράνης για προώθηση δείγματος προς συσκευές ανάλυσης. 

η) Διάταξη με μαγνητοβάνες διαχείρισης του δείγματος καυσαερίων.  

 

    Ο οικίσκος επίσης, θα διαθέτει συσκευές ανάλυσης και μέτρησης αερίων ρύπων (Ο2, CO, NOχ, 

SO2, CO2) και ένα (1) PLC, που θα διαχειρίζεται και θα επιβλέπει την διαδικασία προετοιμασίας 

δείγματος και θα τηλεμεταδίδει τα αποτελέσματα ανάλυσης προς το Θάλαμο Ελέγχου της Μονάδας 

IV. Η συστάδα θα έχει πρόβλεψη by-pass γραμμής των συστάδων προς ελευθέρας, η οποία θα 

ανοίγει αυτόματα σε περίπτωση ανίχνευσης υγρασίας στο επεξεργασμένο δείγμα. 

 

    Κάθε οικίσκος θα διαθέτει τη δική του διάταξη επιτόπου βαθμονόμησης κάθε συσκευής ανάλυσης 

και μέτρησης των παραπάνω ρύπων με χρήση φιαλών πρότυπων αερίων που είναι απαραίτητες για 

τη βαθμονόμηση των συσκευών.  Επίσης η συστάδα θα έχει πρόβλεψη για μελλοντική επέκταση με 

εγκατάσταση συσκευής μέτρησης άκαυστων υδρογονανθράκων (CxHy). Ο Ανάδοχος θα παραδώσει 

ένα πλήρες και ανεξάρτητο σετ φιαλών πρότυπων αερίων κατάλληλο για βαθμονόμηση των 

συσκευών, ανά οικίσκο, που θα σταθμεύει παραπλεύρως αυτού. 

     

    Ο Ανάδοχος θα μελετήσει, σχεδιάσει και προσαρμόσει κατάλληλα την τοπολογία και μορφολογία 

του νέου συστήματος. Τα τρία νέα συστήματα θα απομαστεύουν συνεχώς δείγματα καυσαερίων εν 

λειτουργία των Aεριοστροβίλων σε συνθήκες μανομετρικής πίεσης καυσαερίων από 5mbar (στο 

τεχνικό ελάχιστο φορτίο των Aεριοστροβίλων) έως 25mbar (στο μέγιστο φορτίο) σε συνθήκες 

θερμοκρασίας έως και 620οC. 

    Οι νέοι οικίσκοι προστασίας θα διαθέτουν κεντρικό ηλεκτρικό πίνακα διανομής, εσωτερικώς, ο 

οποίος θα φέρει κατάλληλες ανεξάρτητες υποδιανομές τροφοδοσίας ισχύος για τα επιμέρους 

φορτία.  

    Οι οικίσκοι θα διαθέτουν ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας και υγρασίας 

ατμοσφαιρικού αέρα στο εσωτερικό του οικίσκου ώστε αυτός να διατηρείται εντός των ορίων 20οC 

έως 26οC. 

     Το νέο ολοκληρωμένο σύστημα ανάλυσης αέριων εκπομπών των τριών (3) Αεριοστροβίλων της 

Μονάδας IV θα υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο στο σύνολό του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να πληροί 

τις πιστοποιήσεις κατά τα Περιβαλλοντικά Πρότυπα: QAL1 για τον αναλυτικό εξοπλισμό ενώ θα 

πιστοποιηθεί στην συνέχεια με ενέργειες του Αναδόχου κατά QAL2 για την εγκατάσταση.  

 

     Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει καινούρια και θα εγκαταστήσει: 

 

α.  Τρείς νέους, προκατασκευασμένους οικίσκους προστασίας των τριών συστάδων συσκευών 

ανάλυσης και του συνόλου του παρελκόμενου, περιφερειακού εξοπλισμού αυτών. Ο κάθε νέος 

οικίσκος θα φέρει νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση διανομής τροφοδοσίας ισχύος για την νέα 

συστάδα συσκευών μέτρησης κάθε Αεριοστροβίλου με τα παρελκόμενα αυτοματισμού και 

ηλεκτρομηχανολογικής φύσης αυτής. Θα περιλαμβάνει διατάξεις διακοπής, προστασίας, σήμανσης, 

σύνδεσης, κ.α. Η επιλογή των κατάλληλων μεγεθών των διατάξεων διακοπής, προστασίας, 

σύνδεσης, σήμανσης αποτελεί μέρος της Μελέτης του Αναδόχου. 

β. Σύνολο από κατάλληλα, τυποποιημένα, νέα ικριώματα (racks) και για την κάθε συστάδα 

συσκευών, που θα τοποθετηθούν εσωτερικά στον κάθε νέο οικίσκο προστασίας. 

γ.  Σύνολο από συσκευές ανάλυσης αέριων εκπομπών, όμοιες μεταξύ τους για το ίδιο μετρούμενο 

μέγεθος, κατανεμημένες ισόποσα και συμμετρικώς σε κάθε οικίσκο.  Κάθε οικίσκος θα διαθέτει τις 

εξής συσκευές μέτρησης ρύπων: 

 

     -  Μία συσκευή μέτρησης οξυγόνου (O2), με βάση την παραμαγνητική μέθοδο, ή ισοδύναμη. 
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-  Μία συσκευή, δικάναλη, μέτρησης μονοξειδίου του άνθρακα (CO) & διοξειδίου του άνθρακα 

(CO2), με βάση την αρχή της επιλεκτικής απορρόφησης υπέρυθρης ακτινοβολίας, ή ισοδύναμη. 

     - Μία συσκευή μέτρησης διοξειδίου του θείου (SO2), με βάση την αρχή επιλεκτικής 

απορρόφησης υπέρυθρης ακτινοβολίας, ή ισοδύναμη. 

-  Μία συσκευή μέτρησης οξειδίων αζώτου. Η συσκευή θα αποτελείται: 

α) από συσκευή μέτρησης μονοξειδίου του αζώτου (ΝO), που θα βασίζεται στην αρχή της   

χημειοφωταύγειας (chemiluminence) ή ισοδύναμη. 

β) από συσκευή καταλυτικής μετατροπής διοξειδίου του αζώτου σε μονοξείδιο του αζώτου 

(ΝΟ2 / ΝΟ). Το δείγμα καυσαερίων, προς ανάλυση από την συσκευή μέτρησης 

μονοξειδίου του αζώτου (ΝO) θα οδηγείται αρχικά στην συσκευή καταλυτικής 

μετατροπής, όπου με χρήση καταλύτη υπό υψηλή θερμοκρασία το ΝΟ2  θα μετατρέπεται 

σε ΝΟ. Στην συνέχεια το δείγμα θα οδηγείται στην συσκευή μέτρησης μονοξειδίου του 

αζώτου (ΝO), το αποτέλεσμα ανάλυσης της οποίας θα αποτελεί ουσιαστικά το άθροισμα 

συγκεντρώσεων ΝΟ2 + ΝΟ = NOx, ήτοι οξειδίων του αζώτου. Το άθροισμα αυτό θα οδηγεί 

επίσης το κανάλι εξόδου αναλογικού σήματος με την ονομασία «ΝΟx» προς το DCS της 

Μονάδας. Η συσκευή θα διαθέτει by-pass του καταλυτικού μετατροπέα ώστε να είναι 

δυνατή η μέτρηση των ΝΟ μόνο.  

γ) Τον υπόλοιπο εξοπλισμό που απαιτείται για τη λειτουργία των 2 παραπάνω συσκευών 

όπως μονάδα παραγωγής όζοντος, φωτοπολλαπλασιαστή, φούρνο και φίλτρο 

συγκράτησης υγρασίας.      

 

    Η λειτουργικότητα και ο αριθμός των ζητούμενων νέων συσκευών θα είναι κατ’ ελάχιστον τα 

προαναφερόμενα (δεν επιτρέπονται δηλαδή συμπτύξεις – ενοποιήσεις μετρήσεων μεγεθών σε μία 

και μόνον πολυ-συσκευή ανάλυσης, κ.λπ.). Επίσης, όλες οι νέες συσκευές ανάλυσης αέριων 

εκπομπών θα είναι υποχρεωτικώς του ίδιου κατασκευαστή οίκου.  Όλες οι συσκευές θα διαθέτουν 

όλο τον παρελκόμενο εξοπλισμό ώστε να είναι δυνατή η επιτόπου βαθμονόμηση των συσκευών με 

πρότυπες φιάλες χωρίς να απαιτείται καμία αποσυναρμολόγηση.  

 
δ. Κάθε αναγκαίο παρελκόμενο εξοπλισμό και μικροεξοπλισμό, ηλεκτρομηχανικό και αυτοματισμού, 

καθώς και όργανα μέτρησης των παραπάνω συστάδων συσκευών ανάλυσης, ήτοι πλαστικά και 

ανοξείδωτα σωληνάκια, υδατοπαγίδες, μαγνητοβάνες, φίλτρα, αντλίες, ψυγεία, ροόμετρα, κ.α  

 
ε. Τρείς (3) νέους προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές (PLC), ίδιους και πλήρως εναλλάξιμους 

μεταξύ τους, έναν (1) για κάθε συστάδα συσκευών ανάλυσης Αεριοστροβίλου, μετά των 

συνοδευτικών παρελκόμενων ηλεκτρομηχανικών διατάξεων και διατάξεων αυτοματισμού αυτών, οι 

οποίοι θα διαχειρίζονται και θα ελέγχουν τον παραπάνω εξοπλισμό του κάθε Αεριοστρόβιλου. Για 

τον σκοπό αυτό κάθε προγραμματιζόμενος ελεγκτής θα εφοδιαστεί με το αναγκαίο λογισμικό 

εφαρμογής (application control software), το οποίο ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει εγκαταστήσει, 

δοκιμάσει και θα θέσει σε λειτουργία. 

    Το υλικό/λογισμικό αυτό θα υλοποιεί τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας μέτρησης αέριων 

εκπομπών για κάθε Αεριοστρόβιλο. Θα διαχειρίζεται: 

 

-  Tην συνεχή, αυτόματη, αυτόνομη λειτουργία των διατάξεων του συστήματος μετρήσεων αέριων 

εκπομπών κάθε Αεριοστροβίλου. 

 

-  Την ανταλλαγή αναλογικών σημάτων μετρήσεων και λογικών σημάτων κατάστασης με τo  

Κατανεμημένο Σύστημα Ελέγχου (DCS) της Μονάδας  IV. 

Ειδικότερα: 

        Σε καθένα νέο λογικό ελεγκτή θα συνδέονται ως σήματα εισόδου τα σήματα μετρήσεων 

εξόδου από όλες τις συσκευές ανάλυσης του αντίστοιχου Αεριοστροβίλου. 

       Ο κάθε ελεγκτής θα λαμβάνει επίσης λογικά σήματα (προστασιών, προϋποθέσεων, κ.α.) και 

θα αποστέλλει εντολές από/προς τις συσκευές ανάλυσης και τις λοιπές περιφερειακές συσκευές 

αυτών, του κάθε Αεριοστροβίλου.   
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        Ο κάθε ελεγκτής θα αποστέλλει επίσης προς το Κατανεμημένο Σύστημα Ελέγχου (DCS) της 

Μονάδας  IV αναλογικά σήματα εξόδου 4-20mA με τα αποτελέσματα όλων των μετρήσεων που 

συλλέγει και διαχειρίζεται για τον αντίστοιχο Αεριοστρόβιλο, διατηρώντας πλήρως την αρχικό 

λειτουργικό σχεδιασμό διάθεσης σημάτων προς το DCS της Μονάδας, που είχε ο παλιός, ενιαίος 

ελεγκτής του υφιστάμενου οικίσκου Αναλυτή Καυσαερίων της Μονάδας, χρησιμοποιώντας τα ίδια 

κυκλώματα. Η εργασία διασύνδεσης των οικίσκων/συσκευών ανάλυσης με τα κυκλώματα αυτά 

βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο.  

         Επίσης, θα διαθέτει κατάλληλο hardware / software ώστε να υποστηρίζει κατάλληλο 

πρωτόκολλο ψηφιακής επικοινωνίας (π.χ. MODBUS RTU over TCP/IP, Ethernet, Profibus, κ.λπ.) 

ώστε να είναι δυνατόν στο μέλλον να συνδεθεί ο κάθε ελεγκτής με βιομηχανικό δίκτυο συλλογής 

πληροφοριών και μετρήσεων. 

 

       Κάθε ελεγκτής θα τοποθετηθεί εργονομικά στο ικρίωμα της αντίστοιχης συστάδας συσκευών 

ανάλυσης, διαχειρίζοντας τόσο αυτές όσο και τις αντίστοιχες παρελκόμενες διατάξεις αυτών. 

 

       Ο κάθε ελεγκτής για καθένα Αεριοστρόβιλο θα δύναται επίσης (είτε αυτόματα περιοδικώς σε 

τακτά (π.χ. εβδομαδιαία) χρονικά διαστήματα είτε κατ’ επιλογή με χειροκίνητη εντολή που θα 

δίδεται τοπικώς από κομβίο ή/και εξ αποστάσεως) να εκτελεί αυτομάτως βαθμονόμηση (auto 

calibration) των συσκευών ανάλυσης της αντίστοιχης συστάδας συσκευών. Για τον σκοπό αυτό, θα 

σχεδιαστεί κατάλληλα κάθε επιμέρους υποσύστημα μέτρησης αέριων εκπομπών κάθε 

Αεριοστροβίλου, περιλαμβάνοντας τις αναγκαίες γι αυτό διατάξεις (δίκτυα, μαγνητοβαλβίδες, κ.α.). 

Επίσης, θα προστεθεί από τον Ανάδοχο κάθε αναγκαίος πρόσθετος εξοπλισμός (ήτοι τυχόν ειδικές 

κάρτες στις νέες συσκευές ανάλυσης, κ.λπ.) προκειμένου να δύναται το νέο σύστημα να έχει την 

παραπάνω λειτουργική δυνατότητα της αυτόματης βαθμονόμησης. 

       Επίσης, ο κάθε ελεγκτής για καθένα Αεριοστρόβιλο θα δύναται, κατ’ επιλογήν, να λαμβάνει 

εντολή (που θα δίδεται τοπικώς από κομβία ή/και εξ αποστάσεως) θέσης του συστήματος - ανά 

Αεριοστρόβιλο - σε κατάσταση συντήρησης (maintenance), πληροφορία που θα δύναται να 

διατίθεται μελλοντικά προς περαιτέρω χρήση (αναφορικά με την εγκυρότητα των αποσταλέντων 

σημάτων, κ.α.). 

 
στ. Τρείς (3) νέους θερμαινόμενους αγωγούς αναρρόφησης δείγματος καυσαερίων (temperature 

controlled electrically heated sample flue gas lines) Αεριοστροβίλων, ίδιου τύπου μεταξύ τους, έναν 

για κάθε Αεριοστρόβιλο. Οι νέοι αγωγοί θα φέρουν εσωτερικά και καθ’ όλο το μήκος τους 

κατάλληλη αντίσταση θέρμανσης καθώς και αισθητήριο μέτρησης θερμοκρασίας, μήκους τέτοιου 

ώστε να επεκτείνεται εντός του θερμαινόμενου αγωγού και κατά ικανό μήκος, εκτός του οικίσκου 

του Αναλυτή, στο εξωτερικό περιβάλλον (ώστε να δύναται να μετρά την εσωτερική θερμοκρασία 

του εκτειθέμενου στις εξωτερικές περιβαλλοντικές συνθήκες αγωγού αναρρόφησης δείγματος 

καυσαερίων. Θα συνδυάζεται λειτουργικά με τους αντίστοιχους ελεγκτές θερμοκρασίας, 

διατηρώντας επιθυμητή θερμοκρασία μεταφοράς του δείγματος καυσαερίων στους 180οC.  

 

Το μήκος τους θα είναι τέτοιο ώστε να μην δημιουργούνται περιττές βιρίνες συγκέντρωσης και 

εναπόθεσης του περισσευούμενου αγωγού. Για τον σκοπό αυτό ο Ανάδοχος θα προβεί σε 

κατάλληλη, λεπτομερή προμέτρηση πριν την παραγγελία τους, στην φάση της Μελέτης του Έργου, 

έχοντας επισκεφθεί τον Σταθμό. Είναι επιθυμητό επίσης κάθε νέος αγωγός δειγματοληψίας 

καυσαερίων να είναι ενιαίος και αδιαίρετος καθ όλο το μήκος του από τον καπναγωγό έως το 

σύστημα μέτρησης αέριων εκπομπών. Το μήκος κάθε αγωγού έως τον οικίσκο δεν μπορεί να είναι 

μεγαλύτερο των 15 μέτρων. 

 
Οι νέοι αγωγοί θα συνδεθούν σε καινούργιες κεφαλές δειγματοληψίας επί των καπναγωγών εξόδου 

καυσαερίων των Αεριοστροβίλων. 

 

ζ. Τρείς (3) νέους ελεγκτές θερμοκρασίας (temperature controllers), ιδίου τύπου μεταξύ τους, έναν 

για κάθε Αεριοστρόβιλο, που θα συνδυαστούν λειτουργικά με τους αντίστοιχους νέους 

θερμαινόμενους αγωγούς αναρρόφησης δείγματος καυσαερίων Αεριοστροβίλων, διατηρώντας 

επιθυμητή θερμοκρασία μεταφοράς του δείγματος καυσαερίων στους 180οC ή όπου αλλού ορίζουν 

οι προδιαγραφές λειτουργίας του Κατασκευαστή του νέου συστήματος.  

 

    Ο Ανάδοχος θα μελετήσει το σύστημα μεταφοράς του δείγματος και τις ικανότητες ψύξης και 

θέρμανσης του δείγματος , λαμβάνοντας υπόψη ότι η λήψη θα γίνεται από καπναγωγό ορθογωνικής 
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διατομής (6*10μέτρα ενδεικτικές διαστάσεις) όπου το καυσαέριο έχει θερμοκρασίες έως 620οC και 

η μανομετρική πίεση εντός του καπναγωγού κυμαίνεται από 5 mbar έως 25mbar.  

 

     Ο Ανάδοχος επίσης θα αντικαταστήσει τα υφιστάμενα όργανα μέτρησης σωματιδίων καυσαερίων 

(opacity meters) των Αεριοστροβίλων της Μονάδας IV με ισάριθμα νέα όργανα “in situ” μέτρησης 

σωματιδίων καυσαερίων (opacity meters), ένα για κάθε Αεριοστρόβιλο, στις ίδιες θέσεις με τα 

υφιστάμενα, τα οποία και θα αποξηλώσει. Τις ενδείξεις των οργάνων αυτών θα τις μεταφέρει στο 

PLC κάθε οικίσκου και εν συνεχεία προς το DCS της Μονάδας IV. 

 
    

6.  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΕΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

      Ο νέος εξοπλισμός του Έργου θα πληροί τις εξής τεχνικές προδιαγραφές: 

 

6.1.  ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (Ο2) 
 

No. ITEM OXYGEN ANALYZERS 

1. Description Analyzers (devices) of continuous measurement of oxygen in flue gas. 

Paramagnetic, electrochemical or zirconium – oxide methods for oxygen 
measurement are acceptable. 

2. General  

2.1 Standards 
compatibility 

EN14181 
EN 61207-1 “Expression of performance of gas analyzers” / -3  “Expression 
of performance of paramagnetic oxygen analyzers” (only in case of 
paramagnetic oxygen measurement). 

2.2 Measuring range MR1:  0………..21,0% Vol.   

2.3 Smallest/Largest 
possible span 

0,5% or 2% or 5%  Vol. / 100% Vol.   

2.4 Sample gas flow / 
temperature / 
relative humidity 

18 to 60 l/h (0.3 to 1 l/min) / 0oC to 60oC / < 90% 
 

2.5 Electromagnetic 

compatibility 

Conforms to standard requirements of 

NAMUR NE21 (05/2006), EN 61326-1 (2013). 

2.6 Degree of protection IP 20 to EN 60529 or better. 

2.7 Electrical safety /  

normal version 

According to EN 61010-1 /  category of overload III. 

2.8 Position of use Front panel vertical, rack mounted. 

2.9 Materials of 

construction 

Stainless steel or other suitable materials. 

 

2.10 Calibration 2-point calibration: zero and span. 
 
Manual/Automatic zero calibration programmed by software. 
 
Manual/Automatic span calibration with method acceptable from National 
(Greek) and European legislation.  

 

Specific requirements regarding the frequency of autocalibration, described 
in the Environmental Terms of Operation of the Plant should be covered by 
the Supplier. 
 

2.11 Display LCD with 5 digits at least. 

2.12 Readings % Ο2, cell temperature, cell mV, alarm indications. 

2.13 Signaling Proportional signal in any value within the scale 0-25% 
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2.14 Special layout 
protection 

The protection of installed systems from any exterior effects as e.g. 
fluctuations of voltage, interruptions of power supply, solar radiation, 
temperature, etc. are responsibility of the supplier. 

2.15 Additional 

requirements 

The dimensions and weights for all the main elements of offered analyzers 
will be reported analytically.  

2.16 Maintenance The requirements of regular maintenance and the proposed frequency will 

be reported. 

3. Power Supply  

3.1 Power connection AC 100 to 230 V, 48 to 62 Hz. 

4. Time response  

4.1 Warm-up time < 2h at room temperature (Maximum accuracy achieved after 2 hours). 

4.2 Response time T90, 
(with a sample gas 
flow of 1 l/min)  

≤ 4 s 

4.3 Dead time T10 
(purging time of gas 

path in analyzer at 

1 l/min) 

≤ 3 s 

5. 
Measuring 
response 

 

5.1 

Output signal 
variation  

(with an electronic 
damping setting of 
0 s and a sample 
gas flow of 1 

Nl/min)  

≤ ±0.75 % of smallest possible measuring range according to rating plate. 
 

5.2 Zero drift ≤ 2% of the measuring range full scale/month  

5.3 Measured value drift  ≤ 1% of the measuring range full scale/week  

5.4 Repeatability  ≤ 1% of the respective span  

5.5 Linearity deviation ≤ 1% of the respective span. 

6. 
Electric inputs 
and outputs 

 

6.1 Analog outputs 4, 0/4 to 20 mA, floating, max. load 500 Ω. 

6.2 
Binary (relay) 
outputs 

8, with changeover contacts, freely selectable e.g. for measuring range 
identification; loading capacity: AC/DC 24V / 1,7A floating (total load for all  

relay outputs in continuous operation max. 160 W), floating, non-sparking.   

6.3 Binary inputs 
8, designed for 24V, isolated, freely parameterizable, e.g. for autoranging, 
range switching. 

6.4 Serial interface RS – 485 or Ethernet RJ-45, etc. 

6.5 Signal cables All signal cables should be included and they must be of screened design. 

7. 
Climatic 
conditions 

 

7.1 
Permissible ambient 

temperature 
-20 to +60 °C during storage and transport / +0 to +50°C during operation. 

7.2 
Permissible 
humidity 

< 90% rel. humidity as annual average for storage and transport.  

 

 
 

6.2  ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ & ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO & CΟ2).   

          ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ (SΟ2).   

          ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (ΝΟ).   
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No. ITEM CO & CO2 ANALYZERS 

SO2 ANALYZERS 

NO ANALYZERS 

1. Description Permanent CEM analyzers (devices) – extractive. Optical measuring principle 
with absorption at the IR – UV spectral range or any other method certified 
and tested internationally and clearly reported on the relevant CEMS 
standards. 

2. General  

2.1 Standards 
compatibility 

EN14181, ΕΝ 15267-3. 

2.2 Certification All analyzers that will be installed must have a QAL1 certificate, according to 
EN14181, ΕΝ 15267-3 for the measuring ranges according to the typical flue 
gas concentrations of the Unit. 

2.3 Measuring range 

(CO) 

MR1:  0.0……….200.0 ppm. 

MR2:  0.0………1000.0 ppm.   

Measuring range 
(CO2) 

MR1:  0.0….…..20%  
MR2:  0.0………100%    

Measuring range 
(SO2) 

MR1:  0………..100.0 ppm. 
MR2:  0.0………500.0 ppm.   

Measuring range 
(NO) 

MR1:  0………..100 ppm.   
MR2:  0………1000 ppm. 

2.4 Sample gas flow / 
temperature / 

relative humidity 

18 to 90 l/h (0.3 to 1.5 l/min) / 0oC to 50oC / < 90% 
 

2.5 Electromagnetic 
compatibility 

Conforms to standard requirements of 
NAMUR NE21 (05/2006), EN 61326-1 (2013). 

2.6 Degree of 
protection 

IP 20 to EN 60529 or better. 

2.7 Electrical safety /  
normal version 

According to EN 61010-1 /  category of overload III. 

2.8 Position of use Front panel vertical, rack mounted. 

2.9 Materials of 
construction 

Stainless steel or other suitable materials. 
 

2.10 Calibration 2-point calibration: zero and span.  
 
Manual/Automatic zero calibration programmed by software. 

 
Manual/Automatic span calibration with method acceptable from National 
(Greek) and European legislation.  
 
Specific requirements regarding the frequency of autocalibration, described 
in the Environmental Terms of Operation of the Plant should be covered by 
the Supplier. 

 

2.11 Display LCD with 5 digits at least. 

2.12 Signaling Proportional signal in any value within the scale.  

2.13 Interferences The supplier must report analytically for evaluation any effects to the 
measurement of any parameter, for analyzers, which operate with Infrared 
absorption (IR/NIR/NDIR/UV), from interferences by other parameters e.g. 
interference to NO measurement by H2O or interference to SO2 measurement 
by NO, and will technically explain how to deal with interferences in 

combination with the offered system. 
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2.14 Special layout 
protection 

The protection of installed systems from any exterior effects as e.g. 
fluctuations of voltage, interruptions of power supply, solar radiation, 
temperature etc. are responsibility of the supplier. 

2.15 Additional 

requirements 

The dimensions and weights for all the main elements of offered analyzers 
will be reported analytically.  

2.16 Maintenance The requirements of regular maintenance and the proposed frequency will 

be reported. 

3. Power Supply  

3.1 Power connection AC 100 to 230 V, 48 to 62 Hz. 

4. Time response  

4.1 Warm-up time < 2h at room temperature (Maximum accuracy achieved after 2 hours). 

4.2 Response time T90 
(with a sample gas 
flow of 1Nl/min)  

≤ 3 s 

4.3 Dead time T10  ≤ 5 s 

5. 
Measuring 

response 
 

5.1 
Output signal 

variation 
≤ ±1 % of smallest possible measuring range according to rating plate.  

5.2 Zero drift ≤ 2% of the measuring range/week 

5.3 Full scale value drift  ≤ 2% of the measuring range/week 

5.4 Repeatability ≤ ±1% of the respective measuring range. 

5.5 Linearity deviation ≤ ±2 % of the full scale value. 

6. 
Electric inputs 

and outputs 
 

6.1 Analog output 4, 0/4 to 20 mA, floating, max. load 500 Ω. 

6.2 
Binary (relay) 
outputs 

6, with changeover contacts, freely selectable e.g. for measuring range 

identification; loading capacity: AC/DC 24V / 1,7A floating (total load for all  
relay outputs in continuous operation max. 160 W), floating, non-sparking.   

6.3 Binary inputs 
6, designed for 24V, isolated, freely parameterizable, e.g. for autoranging, 
range switching. 

6.4 Serial interface RS – 485 or Ethernet RJ-45, etc. 

6.5 Signal cables All signal cables should be included and they must be of screened design. 

7. 
Climatic 

conditions 
 

7.1 
Permissible ambient 
temperature 

-20 to +60 °C during storage and transport / +5 to +45 °C during operation. 

7.2 
Permissible 

humidity 
< 90% rel. humidity as annual average for storage and transport.  
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6.3  ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΝO2 ΣΕ ΝΟ.   

 

No. ITEM ΝO2 to NO CONVERTER 

1. Description NO2/NO Converter of the nitrogen dioxide into monoxide through reaction 
inside a heating catalytic chamber. It will be inserted upstream the analysis 

instrument for NO (NOx) along the flow line of the sample gas mixture 
examined. With molybdenum catalyst and temperature electronic regulation 
that will guarantee a high efficiency of conversion and will optimize the 
performances and the duration of the cartridges of the catalytic material. 
The item will be composed of a stainless steel cylindrical chamber furnace 
heated by an electrical resistance that it will wrap it for all its length and it 
will be covered by a thick layer of thermal insulated material. Thanks to this, 

it will be possible to get a stable temperature uniformly distributed and a low 
loss of heat. Inside the furnace there will be a molybdenum catalytic 
cartridge crossed by the flow of the gas mixture to be treated. An electronic 
PID control thermo-regulator will permit  to set it up and keep the 
temperature constant, detected through thermocouple with the most 
appropriate value. On the thermo-regulator display the current temperature 
will be visualized while luminous LED’s give indications on the functionality 

status. There will be also a contact in the exchange as alarm status 
cumulative signaling for low and high temperature. The values of the 
intervention thresholds should be independently set up on the thermo-
regulator. An electro-valve will allow the catalyst chamber bypass for test 
purposes. The catalyst cartridge should be filled and formatted ex works 
factory and should be ready for use immediately. 

2. General  

2.1 Position of use Front panel vertical, 19’’ rack mounted. 

2.2 Gas inlet 
temperature 

Max. +300°C. 

2.3 Operating 
temperature 

+225°C for standard molybdenum composition filling. 

2.4 Max. temperature + 650°C. 

2.5 Operating pressure Max. 1,5 bar abs. 

2.6 Conversion rate 
NO2 in NO 

Effectiveness ≥ 98% with a new catalyst. 

2.7 Life time of the 
catalyst 

Approx. 6-12 months (depending on gas conditions). At least 7 months for 
flow rate = 60Nl/h, 5% O2 and NO2 concentration = 10ppm. 
 

2.8 Materials of gas 
wetted parts 

Stainless Steel SS316, PTFE, FKM, Viton© 

2.9 Degree of 
protection 

IP 20 to EN 60529 or better. 

2.10 Display LCD. 

2.11 Special layout 
protection 

The protection of installed system from any exterior effects as e.g. 
fluctuations of voltage, interruptions of power supply, solar radiation, 
temperature etc. are responsibility of the supplier. 

2.12 Additional 

requirements 

The dimensions and weights for all the main elements of offered system 

will be reported analytically. 

2.13 Maintenance The requirements of regular maintenance and the proposed frequency will 
be reported. Catalyst cartridge easy to change without any tools. 

3. Power Supply  

3.1 Power connection AC 230V / 50Hz. 

4. 
Electric inputs 

and outputs 
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4.1 Alarm contact Free programmable contact 1 NO, rating: 250V, 5A AC 

4.2 Alarm set points +/- 10°C of set-point (others on request) 

5. 
Climatic 

conditions 
 

5.1 
Permissible ambient 
temperature 

+5 to +50 °C during operation. 

 

 

6.4  ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   
 

   Ο κάθε νέος οικίσκος προστασίας (shelter) θα πληροί τις εξής προδιαγραφές: 

- Προκατασκευασμένος οικίσκος προστασίας, βιομηχανικού τύπου (“ISOBOX type” ή ισοδύναμο), 

τουλάχιστον ανάλογος και ισοδύναμος αυτού που έχει χρησιμοποιηθεί αντιστοίχως για το 

υφιστάμενο σύστημα ανάλυσης αέριων εκπομπών της Μονάδας V. 

-   Επαρκής προστασία έναντι της διάβρωσης σε περιβάλλον πλησίον της θάλασσας. 

-  Απολύτως στεγανός. 

- Στιβαρή και εύρωστη κατασκευή, ικανής μηχανικής αντοχής. 

- Ευρύχωρος, ικανός για την εγκατάσταση και την απρόσκοπτη και ευχερή πρόσβαση και χειρισμό 

του εξοπλισμού ανάλυσης αέριων εκπομπών στο εσωτερικό του.  

- Θα διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα κλιματισμού και αερισμού, επαρκές για τα θερμικά φορτία 

που αναπτύσσονται στον χώρο από την λειτουργία του εξοπλισμού και το εξωτερικό περιβάλλον.  

- Θα διαθέτει επαρκή εσωτερικό και εξωτερικό αυτού φωτισμό. 

- Θα διαθέτει πίνακα ηλεκτρικής διανομής ισχύος με επιμέρους υποδιανομές, για την τροφοδοσία 

του εξοπλισμού. 

-  Θα φέρει ασφάλιση της θύρας επίσκεψης του με κατάλληλη κλειδαριά. 

-  Θα διαθέτει ευρύχωρα απομονωμένα διαμερίσματα στάθμευσης των φιαλών βαθμονόμησης. 

- Θα διαθέτει παρελκόμενα ανάρτησης, σύνδεσης γείωσης και στυπιοθλίπτες για την είσοδο – έξοδο 

των  καλωδίων ασθενούς και ισχυρού σήματος. 

Εντός του νέου οικίσκου προστασίας θα εγκατασταθούν νέα ικριώματα (racks) και για τις τρείς 

συστάδες συσκευών που θα πληρούν τις εξής προδιαγραφές: 

- Κατάλληλα, τυποποιημένα, ικριώματα, βιομηχανικού βαρέως τύπου. 

     -    Στιβαρή και εύρωστη κατασκευή, ικανής μηχανικής αντοχής. 

- Μεταλλικά, με επαρκή αντιδιαβρωτική προστασία, γαλβανισμένα εν θερμώ ή ανοξείδωτα. 

 
 

6.5  ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ  
 

    Οι τρείς (3) νέοι θερμαινόμενοι αγωγούς αναρρόφησης δείγματος καυσαερίων (temperature 

controlled electrically heated sample flue gas lines) των Αεριοστροβίλων θα πληρούν τις εξής 

προδιαγραφές: 

 

α/α Χαρακτηριστικά Τεχνικές Προδιαγραφές 

1. Πρότυπα ΕΝ 60519-1:2015  “Safety in installations for electroheating and 

electromagnetic processing - Part 1: General requirements”,  VDE 0721 
Part1 

2. Εσωτερικός αγωγός 
Σωληνάκι (hose) με πυρήνα Teflon core (PTFE), 6/8mm, με προστασία από 
ανοξείδωτο χάλυβα (stainless steel) ή ισοδύναμη. 

3. 
Συνδέσεις εισόδου – 

εξόδου  

Υποδοχές εισόδου – εξόδου αγωγού RSL από ανοξείδωτο χάλυβα (stainless 

steel).SS1.4571, προστατευμένες από καπάκι (end cap). 

4. Αγωγός θερμότητας Προστασία με ΡΕ, ανθεκτικός στην υγρασία (moisture proof). 

5. Θερμική μόνωση Thermo-fleece (CFC free), με επιβραδυντικές ιδιότητες σε φλόγα (flame 
retardant). 

6. Εξωτερικό 
περίβλημα 

Εξωτερικός αυλακωτός αγωγός ανθεκτικός σε θραύση (crush proof) για 
ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας 500mm, από κατάλληλο για χρήση σε 
εξωτερικό περιβάλλον υλικό πολυαμίδιο (polyamide PA corrugated), 
αδιάβροχος (waterproof), με επιβραδυντικές ιδιότητες σε φλόγα (flame 
retardant) κατά UL94 HB. Θερμική σταθερότητα για συνεχή έκθεση σε 
θερμοκρασίες -40oC έως +80οC και για βραχεία έκθεση σε θερμοκρασία έως 

και +120oC.  
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7. Αισθητήρας 
θερμοκρασίας 

ΡΤ100 δύο αγωγών (2 wires Resistance Thermometer), τοποθετημένος σε 
απόσταση 1000 mm από την υποδοχή του αγωγού. 

8. Μέγιστη 
θερμοκρασία 
λειτουργίας 

200οC 

9. Τροφοδοσία 230VAC, 50Hz 

10. Mέγιστο βάρος 

θερμαινόμενου  
αγωγού 

0,5 kg/m 

 

6.6  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ (PLCs)    
 

     Kάθε νέος προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής (PLC) του Έργου θα πληροί τις εξής 

προδιαγραφές: 

• Κατάλληλος για βιομηχανικές εφαρμογές. 

• Συμβατός με τα Διεθνή Πρότυπα:  

- 89/336/EEC “Electromagnetic Compatibility”. 

-   73/23/EEC “Electrical equipment designed for use between certain voltage limits”. 

-    IEC 61131 “Programmable Controllers”. 

• Βαθμωτής (modular) σχεδίασης, επεκτάσιμος (expandable). 

• Εγκατεστημένος προστατευμένα εντός κατάλληλου ερμαρίου εσωτερικού χώρου εγκατάστασης, 

επί ράγας (DIN rail) ή επί σασσί (rack or chassis mount) 

• Θα διαθέτει επαρκή αριθμό αναλογικών και λογικών εισόδων και εξόδων, κατανεμημένα σε 

κάρτες  εισόδων-εξόδων (I/O modules), με ελάχιστη εφεδρεία ελεύθερων καναλιών 25% σε 

αναλογικά και 25% σε λογικά.  

• Κατάλληλες αναλογικές είσοδοι για σήματα μετάδοσης φυσικών και ηλεκτρικών μεγεθών. 

• Ψηφιακή επικοινωνία με τις συσκευές ανάλυσης του συστήματος αέριων εκπομπών Μονάδας IV 

(για τους 3 ελεγκτές του εν λόγω συστήματος). 

• Θα διαθέτει λειτουργική μονάδα ψηφιακής επικοινωνίας με τον Κ-Η/Υ-ΠΛ βάσει σύγχρονου 

τυποποιημένου βιομηχανικού πρωτοκόλλου ψηφιακής επικοινωνίας. Θα διαθέτει κατάλληλο 

hardware/software ώστε να υποστηρίξει το πρωτόκολλο επικοινωνίας που θα επιλεγεί 

προκειμένου για τη διάθεση των μετρούμενων και συλλεγόμενων από αυτό αναλογικών και 

λογικών σημάτων προς τον Κ-Η/Υ-ΠΛ μέσω του ΤΔΔΠΛ. 

• Θα διαθέτει λειτουργική μονάδα με τοπικό πληκτρολόγιο χειρισμών και προγραμματισμού με 

οθόνη απεικόνισης έμπροσθεν, εγκατεστημένο στην πρόσοψη του ερμαρίου εγκατάστασης του 

ελεγκτή (front panel integral keypad & display module). 

• Δυνατότητα προγραμματισμού του μέσω εξωτερικού φορητού Η/Υ, εφοδιασμένου με 

εξειδικευμένο λογισμικό, που περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της προμήθειας και στις 

συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου, διαμέσω κατάλληλης σειριακής θύρας (serial 

interface). 

• Eφοδιασμένος με κατάλληλο λογισμικό ελέγχου (control application software), ανεπτυγμένο με 

δόκιμη γλώσσα προγραμματισμού από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με το Πρότυπο IEC 61131-3, 

επαρκώς τεκμηριωμένο. 

• Eφοδιασμένος με επαρκή μνήμη (data memory). 

• Nα χαρακτηρίζεται από σύγχρονα αποδεκτούς χρόνους σάρωσης (cycle time), απόκρισης 

(response time) & απόκρισης επεξεργασίας διακοπών (interrupt response time) ανάλογους και 

της εφαρμογής που καλείται να υποστηρίξει. 

• Θα διαθέτει επαρκείς δυνατότητες δοκιμής λειτουργίας και θέσης σε λειτουργία (testing & 

commissioning functions), ήτοι εποπτεία (monitoring) & τροποποίηση (modification) 

μεταβλητών, εξαναγκασμένη αλλαγή τιμής (forcing) αριθμού μεταβλητών εισόδου και εξόδου 

ταυτοχρόνως. 

• Θα διαθέτει διαγνωστικές λειτουργίες (diagnostics). 

• Θα διαθέτει ρολόϊ πραγματικού χρόνου (real time clock). 

• Προστασία τροφοδοσίας από κρουστικές τάσεις (spikes & surge protection). 

• Θα φέρει οπτικούς ενδείκτες LED’s κατάστασης (κανονική λειτουργία, σφάλμα, κ.λπ). 

• Θα διαθέτει μπαταρία εφεδρείας (για all data back up), με περιθώριο (back up margin) ενός 

έτους τουλάχιστον στους 25oC για συνεχές CPU buffering.  

• Θερμοκρασία περιβάλλοντος χώρου εγκατάστασης : -5oC……..+45oC. 
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6.7  ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ (OPACITY METER) ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 

 
Αρχή Λειτουργίας (measuring principle) Συνεχής μέτρηση φωτεινότητας καυσαερίων 

(Continuous on-line measuring of flue gas opacity – 

dust concentration). To όργανο θα εφαρμόζει την 
μέθοδο “2 beam alternate light (auto collimation 
principle)”.  

Εγκατάσταση (installation) Κατάλληλο για εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο, στoν 
καπναγωγό εξόδου Αεριοστροβίλου, σε ύψος,  
πλήρως προστατευμένη από τις καιρικές συνθήκες 

ανθεκτική στην διάβρωση και στεγανή έναντι 
καυσαερίων. Θα διαθέτει κάθε αναγκαίο 
ηλεκτρολογικό και μηχανολογικό παρελκόμενο, 
προκειμένου για την άρτια εγκατάσταση του οργάνου. 

Eύρος μέτρησης (measurement range) Particulates: 0-250mg/Nm3 dry, Οpacity: 0-100% 

Ακρίβεια μέτρησης (measurement accuracy) < +/- 2% 

Χρόνος καθυστέρησης (time delay) < 300sec 

Γραμμικότητα (linearization) < 2% 

Απόκλιση μηδενός (zero deviation), ανά εβδομάδα < 1% 

Απόκλιση εύρους (span deviation), ανά εβδομάδα < 1% 

Βαθμονόμηση (calibration) 
Mε συνήθη μέθοδο (calibration of the opacity meter 
and correspondence of the indicated and recorded 

values to particulate contents will be effected with 
standard reference methods). 

Συντήρηση (maintenance) 
Θα αναφερθούν με την Προσφορά (the requirements 
of regular maintenance and the proposed frequency 
will be reported). 

Διάρκεια ζωής πηγής φωτός 5 έτη (light source rated 

for greater than 5 years). 

Έξοδοι (outputs) - Αναλογικό σήμα εξόδου 4 – 20mA. 

- Επιθυμητή αλλά όχι υποχρεωτική ψηφιακή τοπική 
ένδειξη της μέτρησης. 

- Θα διαθέτει δύο (2) ρελέ με επαφές συναγερμού 

(volt free, alarm relay contacts, NC). 

Χρόνος προθέρμανσης (warm up time) ≤ 30min 

Ηλεκτρική τροφοδοσία (power supply) 220-240 or 380V AC, 50Hz 

Θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας (outdoor 

operation ambient temperature) 

-15……+50 oC 

Βαθμός προστασίας (protection class)  IP65 

Ειδική προστασία από εξωτερικά αίτια (special 
protection layout from any exterior effects as e.g. 

fluctuations of voltage, interruptions of power 
supply, solar radiation, temperatures, interruption of 
instrument-air) 

Με ευθύνη του Προσφέροντα (τhe protection of 
installed systems from any exterior effects is 

responsibility of supplier). 
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6.8  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ & ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 

      O εξοπλισμός και τα υλικά της νέας εγκατάστασης στο σύνολο τους θα πρέπει να πληρούν τις 

κάτωθι γενικές απαιτήσεις: 

 

α. Καινούρια, τυποποιημένα και δοκιμασμένα βιομηχανικά προϊόντα τρέχουσας γραμμής 

παραγωγής, σύγχρονου σχεδιασμού και κατασκευής, υψηλής αξιοπιστίας και άριστης ποιότητας, 

σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και την Εγκεκριμένη Μελέτη του Έργου. Θα διατίθενται 

στην αγορά όχι περισσότερο της μίας δεκαετίας. 

β.   Υλικά και εξοπλισμός της νέας εγκατάστασης που δεν πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές της 

παρούσης και την εγκεκριμένη Μελέτη του Έργου δεν θα γίνονται αποδεκτά από την 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία και ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως τα απομακρύνει από τον χώρο του 

Έργου και τα αντικαταστήσει με τα προβλεπόμενα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η παραπάνω 

έγκριση εκ μέρους της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας προς εγκατάσταση, υλικών και εξοπλισμού του 

Έργου δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο του Έργου από κρυφά ελαττώματα αυτών και από την 

ευθύνη αντικατάστασης τους.  

γ.  Προϊόντα έγκριτων και αναγνωρισμένων κατασκευαστικών οίκων της ημεδαπής / αλλοδαπής 

αγοράς, που πληρούν τις απαιτήσεις του Τεύχους «Πρόσκληση» της Διακήρυξης. 

δ.   Κατάλληλα για την χρήση για την οποία προορίζονται, υπό συνθήκες συνεχούς λειτουργίας σε 

βιομηχανικό περιβάλλον.  

ε.  Συμβατά προς τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Σταθμού στις οποίες θα χρησιμοποιηθούν 

ώστε να συνεργάζονται άριστα λειτουργικά μεταξύ τους. 

στ.  Δυνατότητα απρόσκοπτης λειτουργίας σε περιβάλλον ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών (EMI) 

οφειλόμενων σε ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Επιπλέον, θα πρέπει να μην επηρεάζονται από 

την πτώση κεραυνών. 

ζ.   Εναρμονισμένα με τα ισχύοντα Διεθνή (ΙΕC) και Ευρωπαϊκά (CENELEC) Πρότυπα κατασκευής 

ηλεκτρονικού & ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της κατηγορίας τους. Για τον λόγο αυτό θα 

πρέπει να συνοδεύονται από τις σχετικές σημάνσεις και πιστοποιητικά καταλληλότητας και 

συμβατότητας προς τα ισχύοντα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα κατασκευής της κατηγορίας 

τους, περιλαμβανομένων των Ευρωπαϊκών Προτύπων Ασφαλείας και Ηλεκτρομαγνητικής 

Συμβατότητας. Επίσης θα  συνοδεύονται από συνοδευτικά πιστοποιητικά δοκιμών - όπου τα 

Πρότυπα προβλέπουν σχετικά - από αναγνωρισμένα εργαστήρια δοκιμών, που διαθέτουν 

Πιστοποιητικό ΕΝ 17025, διαπιστευμένα από έγκριτο Φορέα Πιστοποίησης, διαπιστευμένο σε 

χώρα - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.     

η. Το σύνολο του κύριου ηλεκτρομηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού της νέας 

εγκατάστασης, περιλαμβανομένων και όλων των επιμέρους περιφερειακών, θα καλύπτεται από 

πλήρη εγγύηση καλής λειτουργίας εκ μέρους των Κατασκευαστών του εξοπλισμού (Warranty 

Period) τουλάχιστον ενός (1) έτους από την ημερομηνία Προσωρινής Παραλαβής του Έργου.   

 

 
7.  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
7.1     ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
     Με την θέση σε ισχύ της Σύμβασης και εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, ο Ανάδοχος 

θα προβεί στην εκπόνηση και υποβολή της πλήρους Μελέτης του Έργου προς έγκριση από την 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Για τον σκοπό αυτό ο Ανάδοχος θα προβεί σε επιτόπια λεπτομερή 

επιθεώρηση των χώρων διεξαγωγής του Έργου και λήψη των αναγκαίων τεχνικών στοιχείων και 

πληροφοριών σε συνεργασία με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία της ΔΕΗ. Η Μελέτη του Έργου θα 

περιλαμβάνει λεπτομερώς κι αναλυτικά και σε εύλογη έκταση ως αντικειμενικώς απαιτείται για την 

πληρότητα του Έργου όλα τα αναγκαία τεχνικά μελετητικά στοιχεία για την ασφαλή και άρτια 

κατασκευή και λειτουργία αυτού. Ο εξοπλισμός του έργου (αναλυτές μετρητικές διατάξεις ρύπων 

καυσαερίων, PLC, λογισμικό εφαρμογής) θα είναι σύμφωνος με την προσφορά του που θα έχει 

αξιολογηθεί και γίνει αποδεκτή κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. 

 

        Ειδικότερα, η Μελέτη του Έργου θα περιλαμβάνει : 
 

α)  Πλήρη, ολοκληρωμένη, αναλυτική, λεπτομερή, τεχνική περιγραφή και λεπτομερή στοιχεία 

προμέτρησης της νέας εγκατάστασης, των επιμέρους διατάξεων και εξοπλισμού αυτής καθώς 
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και των προβλεπόμενων εργασιών κατασκευής, ήτοι εγκατάστασης, προσαρμογής, 

παραμετροποίησης, δοκιμών και θέσης σε λειτουργία αυτών. 

β)  Το σύνολο των προτεινόμενων προς κατασκευή κατασκευαστικών και λειτουργικών σχεδίων 

της νέας εγκατάστασης.  

γ)  Αναλυτικό πρόγραμμα ελέγχων, δοκιμών στο εργοστάσιο κατασκευής (Factory Acceptance Tests 

– FAT) και δοκιμών αποδοχής επιτόπου του Έργου (Site Acceptance Tests – SAT) και θέσης σε 

λειτουργία της νέας εγκατάστασης. 

δ)   Kατάλογο ανταλλακτικών που θα παραδώσει ο Ανάδοχος για το Έργο. Ο κατάλογος συμβατικών 

ανταλλακτικών θα περιλαμβάνει τον εξοπλισμό που περιγράφεται στην παράγραφο 10. 

ε)   Αναλυτικό Πρόγραμμα εκπαίδευσης του αρμόδιου προσωπικού του Σταθμού, στην λειτουργία 

της νέας εγκατάστασης. 

στ)  Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Εργασιών. 
 

       Η Μελέτη του Έργου οφείλει να πληροί τα κάτωθι: 
 

α)   Την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία. 

β) Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονισμούς (Directive 2010/75/EU, κ.α.), στην τελευταία 

αναθεωρημένη έκδοση τους. 

γ)  Τους εγκεκριμένους  από την Πολιτεία, Περιβαλλοντικούς Όρους Λειτουργίας (Π.Ο.Λ.) του ΑΗΣ 

Κερατέας-Λαυρίου και δη των υπόψη Μονάδων, στην τελευταία αναθεώρηση τους. 

δ)   Τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης.  

ε)   Το πλαίσιο και τους κανονισμούς λειτουργίας, ασφάλειας προσωπικού και εγκαταστάσεων, τις 

χωροταξικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Κερατέας-

Λαυρίου. 
 

       Η ΔΕΗ Α.Ε. διατηρεί κατά την κρίση της και βάσει των παραπάνω κριτηρίων, όπως ζητήσει από 

τον Ανάδοχο, να αναθεωρήσει και επανυποβάλει την υποβληθείσα Μελέτη του Έργου, προ της 

έγκρισης αυτής εφόσον διαπιστωθούν ουσιώδεις παρεκκλίσεις της σε σχέση με τα παραπάνω, 

προσαρμοζόμενη στις σχετικές διορθωτικές παρατηρήσεις και επισημάνσεις της. 

     Η υποβληθείσα Μελέτη, αφού ελεγχθεί και εγκριθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα 

αποτελέσει την Εγκεκριμένη Μελέτη, βάσει της οποίας θα εκτελεστεί το Έργο.   

 
 
7.2    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

      Μετά την έγκριση της Μελέτης του Έργου, ο Ανάδοχος θα προβεί στην προμήθεια, μεταφορά 

και παράδοση στην Αποθήκη του Σταθμού του εξοπλισμού και των υλικών Έργου, εφαρμόζοντας 

πλέον την Εγκεκριμένη Μελέτη του Έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει όλο τον εξοπλισμό 

του έργου εντός τριών (3) μηνών από την έγκριση της Μελέτης που θα καταθέσει ο Ανάδοχος όπως 

προβλέπει η παράγραφος 7.1 της παρούσας. 

 

 

7.3   ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

7.3.1 Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου. 

 

Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει τον εξοπλισμό κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων 

συντηρήσεων των Αεριοστροβίλων της Μονάδας IV  τα έτη 2021-2022. Συγκεκριμένα θα εκτελέσει 

το παρακάτω χρονοδιάγραμμα: 

1. Θα εγκαταστήσει όλες τις απαραίτητες λήψεις στον καπναγωγό καθώς και τον καινούργιο 

οικίσκο με όλο τον εξοπλισμό που περιγράφεται στην παράγραφο 5 του Αεριοστροβίλου 4.1 

ως και θα  διασυνδέσει τον τοπικό ελεγκτή του οικίσκου με το DCS της Μονάδας IV τον 

Οκτώβριο του 2021. Η κράτηση της Μηχανής θα διαρκέσει 35 ημέρες όπου ο Ανάδοχος 

οφείλει να θέσει σε λειτουργία το σύστημα μέτρησης εκπομπών του συγκεκριμένου 

Αεριοστροβίλου 4.1 

2. Θα εγκαταστήσει όλες τις απαραίτητες λήψεις στον καπναγωγό καθώς και τον καινούργιο 

οικίσκο με όλο τον εξοπλισμό που περιγράφεται στην παράγραφο 5 του Αεριοστροβίλου 4.3 

ως και θα  διασυνδέσει τον τοπικό ελεγκτή του οικίσκου με το DCS της Μονάδας IV τον 

Νοέμβριο του 2021. Η κράτηση της Μηχανής θα διαρκέσει 35 ημέρες όπου ο Ανάδοχος 

οφείλει να θέσει σε λειτουργία το σύστημα μέτρησης εκπομπών του συγκεκριμένου 

Αεριοστροβίλου 4.3 
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3. Θα εγκαταστήσει όλες τις απαραίτητες λήψεις στον καπναγωγό καθώς και τον καινούργιο 

οικίσκο με όλο τον εξοπλισμό που περιγράφεται στην παράγραφο 5 του Αεριοστροβίλου 4.2 

ως και θα  διασυνδέσει τον τοπικό ελεγκτή του οικίσκου με το DCS της Μονάδας IV τον 

Φεβρουάριο του 2022. Η κράτηση της Μηχανής θα διαρκέσει 35 ημέρες όπου ο Ανάδοχος 

οφείλει να θέσει σε λειτουργία το σύστημα μέτρησης εκπομπών του συγκεκριμένου 

Αεριοστροβίλου 4.2 

 

7.3.2  Παραλαβή συστήματος μέτρησης αέριων εκπομπών ρύπων αεριοστροβίλων 

Μονάδας IV. 

 

Οι παραπάνω εργασίες θα παραληφθούν σταδιακά μετά την ολοκλήρωση κάθε τμηματικής 

εγκατάστασης του έργου και θα εκτελεσθούν ως εξής: 

Σε κάθε Αεριοστρόβιλο που θα ολοκληρώνεται η εγκατάστασή του θα ελέγχονται όλες οι 

μετρήσεις του νέου συστήματος με αντίστοιχες μετρήσεις αντιπαραβολής και επιβεβαίωσης, που 

θα εκτελέσει με δικό του φορητό εξοπλισμό το αρμόδιο τμήμα της ΔΕΗ Α.Ε./ΓΔ-

ΘΥΠ/ΔΥΔΠ/ΤΜΑ-ΘΗΣ. Αποδεκτές αποκλίσεις είναι οι εξής: 

- Περίσσεια  Ο2 ±0,2%. 

- Εκπομπές NO ±2,5 ppm για ξηρά καυσαέρια, σε βάση αναφοράς «ως έχει». 

- Εκπομπές CO ±2,5 ppm για ξηρά καυσαέρια, σε βάση αναφοράς «ως έχει». 

- Εκπομπές SO2 ±5 ppm για ξηρά καυσαέρια, σε βάση αναφοράς «ως έχει». 

 

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε απόκλιση μεταξύ των μετρήσεων μεταξύ των δύο συστημάτων 

(νέου του Έργου και εξοπλισμού του ΤΜΑ-ΘΗΣ) είναι μεγαλύτερη από τα παραπάνω όρια οι 

μετρήσεις θα επαναληφθούν από Τρίτο Φορέα, αποδεκτό και από τα δύο μέρη ώστε να 

διαπιστωθούν τα αίτια των μετρημένων αποκλίσεων. Ο έλεγχος θα γίνει με δαπάνη της ΔΕΗ. 

Εάν οι αποκλίσεις των μετρήσεων του νέου συστήματος από τις μετρήσεις του τρίτου φορέα 

είναι μεγαλύτερες των 10 ppm για τις εκπομπές NOx και CO (διορθωμένες σε περίσσεια 

αναφοράς) και οι αποκλίσεις οφείλονται στον καινούργιο εξοπλισμό του Αναδόχου και εφόσον 

ο τελευταίος δεν μπορεί να τις αποκαταστήσει, τότε το Έργο θα απορρίπτεται.  

             Για αποκλίσεις μετρήσεων όπως αυτές ορίζονται παραπάνω μεταξύ 2,5 ppm έως 10 ppm τότε  

θα επιβάλλονται αναλογικά τεχνικές ποινικές ρήτρες.  

              Ομοίως θα ελεγχθεί ιδιαιτέρως εάν οι θερμαινόμενοι αγωγοί αναρρόφησης δείγματος 

καυσαερίων Αεριοστροβίλων, διατηρούν την επιθυμητή θερμοκρασία μεταφοράς του δείγματος 

καυσαερίων στους 180οC ή όπου αλλού ορίζουν οι προδιαγραφές λειτουργίας του Κατασκευαστή 

του νέου συστήματος και ο αυτοματισμός του ψύκτη δείγματος καυσαερίων διατηρεί την 

θερμοκρασία εξόδου του έως 5οC το μέγιστο. 
 

          Επισημαίνεται ότι, ο παλαιός οικίσκος όπως και οι παλαιές δειγματοληψίες θα αποξηλωθούν και 

από τους 3 καπναγωγούς και θα μεταφερθούν σε χώρο που θα υποδείξει η ΔΕΗ, αφού 

ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες παραλαβής του συστήματος μετρήσεων εκπομπών αέριων 

ρύπων Μονάδας IV και στους τρείς Αεριοστροβίλους. 

 

 

7.3.3  Αντικατάσταση συστήματος μέτρησης σέριων εκπομπών Μονάδας IV 

 

7.3.3.1   Aποξήλωση του υφιστάμενου συστήματος μέτρησης αέριων εκπομπών  

 

     Μετά την, την ολοκλήρωση όλων των εργασιών εγκατάστασης του νέου εξοπλισμού και την  

ολοκλήρωση των διαδικασιών παραλαβής του έργου ο Ανάδοχος θα προβεί στην αποσύνδεση, 

αποσυναρμολόγηση, αποξήλωση και μεταφορά σε χώρους εντός Σταθμού, που θα του υποδείξει η 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία του Έργου, ανάλογα με την φύση των αποξηλωθέντων, του συνόλου του 

υφιστάμενου εξοπλισμού μέτρησης αέριων εκπομπών του παραπάνω συστήματος, μετά του 

συνόλου των παρελκομένων αυτού. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος θα προβεί αρχικά στην πλήρη 

αποξήλωση του υφιστάμενου παλαιού οικίσκου προστασίας μετά των παρελκόμενων ικριωμάτων 

και περιφερειακού εξοπλισμού αυτού (κλιματιστικές μονάδες, πρόσθετα περιφερειακά 

υαλοπετάσματα, κ.α.). Ο παλαιός οικίσκος μετά του παρελκόμενου εξοπλισμού του δεν επιτρέπεται 

να χρησιμοποιηθεί από τον Ανάδοχο περαιτέρω για τον σκοπό του Έργου. Κατόπιν θα προβεί στην 

αποσύνδεση, αποσυναρμολόγηση και αποξήλωση του λοιπού εξοπλισμού. Ιδιαίτερη μέριμνα οφείλει 
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να επιδείξει ο Ανάδοχος στην αποξήλωση των υφιστάμενων αγωγών δειγματοληψίας από τις 

οδεύσεις αυτών, εντός καναλιών ή επί σχαρών. 

 

7.3.3.2 Εγκατάσταση νέων οικίσκων προστασίας του εξοπλισμού  

 

Ο Ανάδοχος θα προβεί στην μεταφορά επιτόπου του Έργου, ασφαλή εναπόθεση με χρήση 

κατάλληλου τροχήλατου ανυψωτικού μηχανήματος (που θα διαθέσει ο Ανάδοχος) και εγκατάσταση, 

του κάθε νέου προκατασκευασμένου οικίσκου προστασίας. Ο νέος οικίσκος δέον όπως εδρασθεί 

ασφαλώς επί σταθερής βάσης εξ οπλισμένου σκυροδέματος που θα εγκαταστήσει ο Ανάδοχος μετά 

από στατική μελέτη που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος. Ο νέος οικίσκος θα στερεωθεί ασφαλώς επί της 

βάσης αυτής. 

Ο νέος οικίσκος θα γειωθεί κατάλληλα εξωτερικώς και θα συνδεθεί ισοδυναμικώς με το λοιπό 

σύστημα γείωσης της Μονάδας. 

Εσωτερικά του νέου οικίσκου θα τοποθετηθούν, εδρασθούν και στερεωθούν κατάλληλα τα 

ικριώματα στήριξης των νέων συσκευών ανάλυσης ως και κάθε προβλεπόμενος φορέας στήριξης 

των παρελκόμενων διατάξεων του νέου συστήματος. 

      Οι συσκευές ανάλυσης της κάθε συστάδας θα τοποθετηθούν με εργονομικό τρόπο, σε 

κατακόρυφη διάταξη η μία πάνω από την άλλη, επί του αντίστοιχου ικριώματος έως ύψους που θα 

τις καθιστά απρόσκοπτα προσβάσιμες αλλά και θα επιτρέπει τον επαρκή αερισμό τους. 

      Τα ικριώματα των συστάδων συσκευών, μετά των παρελκομένων αυτών, θα αφήνουν επαρκή 

χώρο έμπροσθεν – όπισθεν και πλαγίως αυτών για τον ευχερή χειρισμό – συντήρηση των 

συσκευών. 

      Η εγκατάσταση του εξοπλισμού εντός του νέου οικίσκου θα επιτρέπει τον επαρκή, απρόσκοπτο 

εσωτερικό φωτισμό και κλιματισμό των χώρων του οικίσκου. 

      Ιδιαίτερη επιμέλεια θα επιδείξει ο Ανάδοχος στην ορθή, ασφαλή και στεγανή  εγκατάσταση, 

διέλευση, στήριξη και διευθέτηση των αγωγών δειγματοληψίας καυσαερίων κατά μήκος της 

προβλεπόμενης διαδρομής εντός καναλιών και επί σχαρών και τελικά σύνδεσης τους εντός του 

οικίσκου - από το άνω τμήμα αυτού - προς την αντίστοιχη συστάδα συσκευών ανάλυσης – 

Αεριοστροβίλου. Επίσης, στην ορθή και ασφαλή διέλευση, εισαγωγή και διευθέτηση των γραμμών 

παροχής ισχύος από την Μονάδα προς τον οικίσκο. Ο Ανάδοχος θα ορίσει τον απαιτούμενο 

προϋπολογισμό ισχύος τροφοδότησης κάθε οικίσκου και θα αναλάβει την εγκατάσταση των 

απαιτούμενων καλωδιώσεων που θα προμηθεύσει ο ίδιος από τον παρακείμενο ζυγό 400VAC του 

κάθε Αεριοστροβίλου.  

      Επίσης, στην ορθή και ασφαλή διέλευση, εισαγωγή και διευθέτηση των υφιστάμενων και νέων 

καλωδίων ασθενούς σήματος (επικοινωνίας του εξοπλισμού αυτοματισμού του οικίσκου προς το 

DCS της Μονάδας).   

 

7.3.3.3  Ηλεκτρολογική εγκατάσταση νέου οικίσκου προστασίας  

 

      Ο Ανάδοχος θα προβεί στις αναγκαίες εργασίες εγκατάστασης και διαμόρφωσης εντός του νέου 

οικίσκου του γενικού ηλεκτρικού πίνακα αυτού, ηλεκτρικής ισχύος τροφοδότησης της συστάδας 

συσκευών ανάλυσης Αεριοστροβίλου με τα παρελκόμενα αυτοματισμού και ηλεκτρομηχανολογικά 

αυτής, πλέον των ιδίων παρελκόμενων φορτίων του νέου οικίσκου (ήτοι εσωτερικός φωτισμός, 

ρευματοδότες, κλιματισμός κ.α.).   

     Ο Ανάδοχος θα τροφοδοτήσει τα φορτία κατανάλωσης του οικίσκου, χρησιμοποιώντας 

κατάλληλα πλαστικά κανάλια, κουτιά διακλάδωσης, που θα εγκαταστήσει κατά τρόπο χωροταξικά 

και λειτουργικά εργονομικό και επιμελή.  

 

7.3.3.4   Φυσική και λειτουργική  σύνδεση - προσαρμογή των μερών του εξοπλισμού 

 

          Ο Ανάδοχος θα προβεί στην συνέχεια στην φυσική και λειτουργική  σύνδεση - προσαρμογή  

των μερών του νέου εξοπλισμού μέτρησης αέριων εκπομπών μεταξύ τους αλλά και με την λοιπή 

εγκατάσταση της Μονάδας. 

        Ο Ανάδοχος θα τροφοδοτήσει ηλεκτρικώς τις συσκευές ανάλυσης και τις παρελκόμενες 

διατάξεις αυτοματισμού (λογικοί ελεγκτές και ρυθμιστές), όργανα μέτρησης και τις 

ηλεκτρομηχανικές διατάξεις του νέου συστήματος. 
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7.3.3.5  Διαμόρφωση & παραμετροποίηση συσκευών μέτρησης αέριων εκπομπών και 

λοιπών διατάξεων  
 

          Ο Ανάδοχος θα προβεί στην συνέχεια στην κατάλληλη διαμόρφωση (configuration) και 

παραμετροποίηση των  συσκευών μέτρησης και ανάλυσης αέριων εκπομπών (εύρη μέτρησης, 

προγραμματισμός τρόπου λειτουργίας, βαθμονόμηση, κ.α.) ως και των λοιπών διατάξεων μέτρησης 

και αυτοματισμού (ήτοι μειωτές πίεσης, ελεγκτές θερμοκρασίας μεταφοράς δείγματος, κ.α.) 

λαμβάνοντας υπόψη: 

- Tα λειτουργικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και μεγέθη των Αεριοστροβίλων της 

Μονάδας, 

- Την διαμόρφωση των προηγούμενων αντίστοιχων συσκευών,  

- Τις αναμενόμενες τιμές που δύνανται να λάβουν τα ζητούμενα περιβαλλοντικά μεγέθη, τα 

όρια λειτουργίας - σήμανσης συναγερμού για τα μεγέθη αυτά, κ.α.  

με γνώμονα την πλήρη, ομαλή, διαρκή, ασφαλή, αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία του νέου 

συστήματος. 

 

7.3.3.6  Ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογής ελέγχου και προγραμματισμός των νέων 

λογικών ελεγκτών  

       Ο Ανάδοχος θα προβεί στην σχεδίαση, ανάπτυξη και δοκιμή του νέου λογισμικού εφαρμογής 

ελέγχου λειτουργίας και προστασίας των τριών (3) λογικών ελεγκτών (PLCs) του νέου συστήματος 

μέτρησης αέριων εκπομπών, ίδιο για κάθε ελεγκτή, που θα διέπει τον τρόπο λειτουργίας του νέου 

συστήματος βάσει των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης και των κείμενων Περιβαλλοντικών 

Όρων Λειτουργίας του Σταθμού για την εν λόγω Μονάδα. Με το λογισμικό αυτό θα προγραμματίσει 

κάθε έναν ελεγκτή του νέου συστήματος. 

        Ιδιαίτερη μέριμνα οφείλει να δείξει ο Ανάδοχος στην επαρκή γραπτή τεκμηρίωση της τελικής 

έκδοσης του νέου λογισμικού εφαρμογής, η οποία οφείλει να είναι πλήρης, σαφής και 

επεξηγηματική. 

 
7.3.3.7  Aντικατάσταση οργάνων μέτρησης σωματιδίων καυσαερίων (opacity meters) 

          O Aνάδοχος θα προβεί στην εγκατάσταση των τριών (3) νέων οργάνων “in situ”, μέτρησης 

σωματιδίων καυσαερίων (opacity meters), ένα σε κάθε Αεριοστρόβιλο, στην θέση κάθε 

υφιστάμενου οργάνου το οποίο και θα αποξηλώσει.  Η όλη εγκατάσταση οφείλει να είναι εργονομική 

και πλήρως λειτουργική, να εξασφαλίζει την ευχερή πρόσβαση στο όργανο κατά τρόπο απολύτως 

ασφαλή από το προσωπικό του Σταθμού, προκειμένου για λειτουργικό έλεγχο, συντήρηση κ.λπ. Η 

έξοδος σήματος 4-20mA κάθε οργάνου θα οδηγηθεί από τον Ανάδοχο μέσω των υφιστάμενων 

κυκλωμάτων προς το DCS της Μονάδας IV. Επίσης ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει για την τροφοδότηση 

ισχύος του νέου οργάνου με την εγκατάσταση κατάλληλου καλωδίου και την σύνδεση αυτού. 

 
7.3.4  Ηλεκτρική τροφοδότηση εξοπλισμού έργου  

       Κάθε αναγκαία εργασία και υλικά ηλεκτρικής τροφοδοσίας ισχύος και ασθενούς σήματος, ήτοι 

μεταφορά, τοποθέτηση, εγκατάσταση και σύνδεση καλωδίων και παρελκόμενων διατάξεων 

στήριξης και σύνδεσης (σχάρες, κ.α.) κάθε ενεργής συσκευής και διάταξης, που αποτελεί εξοπλισμό 

του Έργου βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Ο ΑΗΣ Κ-Λ οφείλει μόνον να υποδείξει τα δυνατά 

σημεία σύνδεσης των παραπάνω γραμμών τροφοδοσίας ισχύος, επί των υφιστάμενων Ηλεκτρικών 

Πινάκων των εγκαταστάσεων του Σταθμού, στα οποία ο Ανάδοχος θα συνδεθεί, κατόπιν σχετικής 

συνεννόησης με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και έκδοσης των αναγκαίων επιμέρους Αδειών 

Εργασίας. Κάθε είσοδος – έξοδος καλωδίων ισχύος και ασθενούς σήματος εντός/εκτός πινάκων και 

ερμαρίων προστασίας θα γίνεται μέσω κατάλληλων στυπιοθλιπτών. Ιδιαίτερη μέριμνα οφείλει να 

επιδείξει ο Ανάδοχος στο ζήτημα της επαρκούς γείωσης – ισοδυναμικής ζεύξης της νέας 

εγκατάστασης και του εξοπλισμού αυτής. Όλες οι εργασίες ηλεκτρολογικής φύσης θα γίνουν από 

αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη του Αναδόχου.  

 
7.3.5  Έλεγχοι κατασκευής  

 
    Μετά το ολικό, ή κατά περίπτωση, τμηματικό πέρας των εργασιών κατασκευής του Έργου ο 

Ανάδοχος θα προβεί στην εκτέλεση των προβλεπόμενων ελέγχων και δοκιμών κατασκευής επιτόπου 

του Έργου (Site Acceptance Tests - SAT), σύμφωνα με την εγκεκριμένη Μελέτη του Έργου και το 

αναλυτικό πρόγραμμα της.  
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Σε αυτούς θα περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον:  

 

α.  Γενικός οπτικός έλεγχος της νέας εγκατάστασης για τυχόν κακοτεχνίες, διαρροές, κ.α. 

 

β.  Γενικός ηλεκτρολογικός - μηχανολογικός  έλεγχος της νέας εγκατάστασης, ήτοι: 
 

 -  Έλεγχος της συνέχειας των αγωγών όλων των ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων. 

 -  Έλεγχος τροφοδοσίας ισχύος. 

 -  Έλεγχος γείωσης. 

 -  Έλεγχος της αντίστασης μόνωσης των διαφόρων τμημάτων της εγκατάστασης ως προς την γη. 

 

 γ. Θέση σε δοκιμαστική λειτουργία και γενικός λειτουργικός έλεγχος όλων των επιμέρους 

διατάξεων (ηλεκτρομηχανολογικών, αυτοματισμού και μέτρησης - ανάλυσης) της νέας 

εγκατάστασης. 
 

     -  Επιβεβαίωση επιθυμητών λειτουργικών μεγεθών (ροή, πίεση, θερμοκρασία, κ.α.).  

     -  Επιβεβαίωση αυτόματου / χειροκίνητου τρόπου λειτουργίας.  

 -  Έλεγχος μετρήσεων νέων συσκευών ανάλυσης, αφού προηγηθεί διαδικασία βαθμονόμηση 

των συσκευών αυτών με χρήση φιαλών αερίων κατάλληλων πρότυπων συγκεντρώσεων. 

 
 

Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει τον απαραίτητο διακριβωμένο, σύγχρονο, μετρητικό εξοπλισμό 

για την διεξαγωγή των ελέγχων και δοκιμών, της αποδοχής της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας της ΔΕΗ. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει εγγράφως τα αποτελέσματα των παραπάνω ελέγχων και 

δοκιμών προς την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Τα αποτελέσματα των ελέγχων και δοκιμών, πρέπει 

πληρούν τα αντίστοιχα όρια των κείμενων Ευρωπαϊκών – Ελληνικών Προτύπων και Κανονισμών. 

       Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς τις τυχόν υποδείξεις και 

παρατηρήσεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, προβαίνοντας στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες 

επί της νέας εγκατάστασης και επαναλαμβάνοντας τους ελέγχους – δοκιμές έως ότου τα 

αποτελέσματα αυτών να καταστούν αποδεκτά, χωρίς απαίτηση πρόσθετης αποζημίωσης από την 

ΔΕΗ Α.Ε. 

      Μετά το επιτυχές πέρας των ελέγχων και δοκιμών αποδοχής, επιτόπου του Έργου, θα συνταχθεί 

και συνυπογραφεί από τα δύο αντισυμβαλλόμενα μέρη σχετικό Πρωτόκολλο Δοκιμών. 

 
7.3.6  Γενικές απαιτήσεις για την εκτέλεση των εργασιών  

 
α.  Οι εργασίες εκτέλεσης του Έργου θα είναι σύμφωνες με την εγκεκριμένη Μελέτη του Έργου, το 

Τεύχος των «ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ» και τα λοιπά Τεύχη της Σύμβασης, τους Κανόνες της 

Τέχνης και της Επιστήμης. 

β. Κατά την εκτέλεση του Έργου θα εφαρμοστούν οι Ελληνικοί Κανονισμοί (ΕΛΟΤ, κ.λπ.) – 

Κανονισμοί Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΝ) καθώς και οι Διεθνείς Κανονισμοί (IEC, ISO, κ.λπ.). Από 

τα Πρότυπα αυτά και τους Κανονισμούς θα ισχύει η τελευταία αναθεωρημένη έκδοσή τους, πριν 

από την ημερομηνία υποβολής των Προσφορών στον Διαγωνισμό. 

γ. Για όλες τις εργασίες κατασκευής του Έργου ο Ανάδοχος θα συνεργάζεται και θα συμμορφώνεται 

απολύτως με τις υποδείξεις και παρατηρήσεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Ουδεμία εργασία θα 

λαμβάνει χώρα δίχως την ρητή συγκατάθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Οποιαδήποτε 

τροποποίηση των αναφερόμενων στην Εγκεκριμένη Μελέτη του Έργου ή οιασδήποτε φύσης 

αλλαγή στον τρόπο εκτέλεσης του Έργου, κατόπιν σχετικής πρότασης του Αναδόχου, επιτρέπεται 

μόνον κατόπιν γραπτής έγκρισης της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.   
δ. Ο Ανάδοχος οφείλει να αποκαθιστά και να ανακατασκευάζει αμέσως τυχόν κακοτεχνίες 

οφειλόμενες σε δική του υπαιτιότητα, κατά την κρίση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, μη 

εγείροντας απαιτήσεις για πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις.  

ε.  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει καθ’ ολοκληρία δικά του και μόνον υλικά 

μέσα και προσωπικό, δικό του ή υπεργολαβικό, της αποδοχής της ΔΕΗ, προκειμένου να 

εκτελέσει το σύνολο των εργασιών υλοποίησης του Έργου. 

στ. Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει έγκαιρα τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την ομαλή και 

ασφαλή εξέλιξη του Έργου. 

    Επιπλέον, ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει επίσης όλα τα εργαλεία, αναλώσιμα ως και τον 

δευτερεύοντα εξοπλισμό που απαιτείται για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα της εργασίας. 
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    Η εισαγωγή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στον χώρο του Σταθμού για 

οποιονδήποτε σκοπό θα γίνεται με αναλυτική κατάσταση - μετά από σχετική εξακρίβωση - 

αντίγραφα της οποίας θα παραδίδονται στο φυλάκιο της κεντρικής πύλης του Σταθμού.  

   Για την εξαγωγή του εξοπλισμού θα απαιτείται παρόμοια κατάσταση η οποία θα θεωρείται από 

το αρμόδιο προσωπικό του Σταθμού, κατόπιν πραγματοποίησης σχετικού ελέγχου.   

       Εργαλεία και μηχανήματα που κρίνονται ως ακατάλληλα ή ανασφαλή από την Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία δεν θα γίνονται αποδεκτά και ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως τα απομακρύνει από τον 

χώρο του Έργου, προχωρώντας αμέσως στην αντικατάσταση τους. 

ζ.  Ιδιαίτερη μέριμνα οφείλει να επιδείξει ο Ανάδοχος, κατά την εκτέλεση των εργασιών, για την 

αποφυγή πρόκλησης φθορών και ζημιών πάσης φύσης επί των εγκαταστάσεων και του 

εξοπλισμού των χώρων του Σταθμού , ιδιοκτησίας της ΔΕΗ Α.Ε. ή όποιου άλλου οίκου τυχόν 

εργάζεται εντός της γηπεδικής έκτασης του Σταθμού.  Ο Ανάδοχος οφείλει να αποκαταστήσει 

αμέσως, στο σύνολο της και καθ’ ολοκληρία με δικά του και μόνον υλικά μέσα και προσωπικό, 

κάθε φθορά ή ζημία επί των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ Α.Ε. η οποία ενδέχεται να ανακύψει, μη 

εγείροντας απαιτήσεις για πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις. 

η. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή κατά τις εργασίες για την αποφυγή 

αποξήλωσης υφιστάμενων καλωδίων γραμμών ευρισκόμενων υπό τάση διαρκώς ή περιοδικώς, 

που ανήκουν είτε στην υφιστάμενη ηλεκτρολογική εγκατάσταση είτε σε έτερα δίκτυα. Για τον 

σκοπό αυτό οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα. 

θ.  Ο Ανάδοχος οφείλει να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή κατά την εκτέλεση των εργασιών και να 

λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας για το προσωπικό και τα υλικά μέσα που θα διαθέσει. 

ι.  Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να λάβει υπόψη του και αποδέχεται ότι η εκτέλεση του εν παρόντος 

Έργου δύναται να γίνει ταυτόχρονα με την εκτέλεση των υπολοίπων έργων, την ευθύνη 

συντονισμού της διεξαγωγής των οποίων έχει η ΔΕΗ Α.Ε.  

ια. Τονίζεται η αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου, λαμβάνοντας γνώση των τοπικών συνθηκών 

διεξαγωγής του Έργου, στην εύρεση των κατάλληλων τεχνικά και ταυτόχρονα αποδεκτών από 

την Επιβλέπουσα Υπηρεσία λύσεων, για την άρτια εκτέλεση του Έργου εντός των 

προβλεπόμενων προθεσμιών. Ο Ανάδοχος οφείλει υποχρεωτικά να έχει εξαρχής επισκεφθεί τον 

χώρο του ΑΗΣ Κ-Λ, λαμβάνοντας γνώση των τοπικών συνθηκών και των απαιτήσεων 

διεξαγωγής του Έργου. 

 
8.  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ IV & V ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 14181 / QAL 2  

      Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατασκευής του Έργου ο Aνάδοχος θα προβεί σε 

Πιστοποίηση της εγκατάστασης του νέου Συστήματος Μέτρησης Αέριων Εκπομπών της Μονάδας IV  

κατά το Περιβαλλοντικό Πρότυπο ΕΝ14181 / QAL-2, συνεργαζόμενος με αναγνωρισμένο Οίκο 

Πιστοποίησης διαπιστευμένο σε χώρα - μέλος της Ε.Ε. , της αποδοχής της ΔΕΗ, ο οποίος και θα 

προβεί στην προβλεπόμενη Πιστοποίηση, αφού διενεργήσει την σχετική Επιθεώρηση. 

        Κάθε δαπάνη, προμήθειας και χρήσης εξοπλισμού ή/και εργασίας/υπηρεσίας προκειμένου για 

την επίτευξη της εν λόγω Πιστοποίησης αποτελεί στο σύνολο της συμβατική υποχρέωση του 

Αναδόχου και βαρύνει αποκλειστικά αυτόν.  

 
 

9.    ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
 

      Η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των ελέγχων, δοκιμών αποδοχής επιτόπου του Έργου και 

πιστοποίησης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την θέση του Έργου σε Εμπορική Λειτουργία.     

      Το Έργο θα μπεί σε Εμπορική λειτουργία μετά την ολοκλήρωση όλων των εργασιών, όπως 

αναφέρεται στην παράγραφο 7.3.1 της Προδιαγραφής. Η ολοκλήρωση των εργασιών επομένως 

καθορίζεται από την επιτυχή εγκατάσταση του εξοπλισμού μέτρησης και τηλεμετάδοσης των 

εκπομπών ρύπων του Αεριοστροβίλου 4.2 το Φεβρουάριο του 2022. 

     Η Εμπορική λειτουργία του συστήματος θα διαρκέσει  δύο (2) μήνες και ο Ανάδοχος οφείλει να 

έχει αποκαταστήσει όλες τις δυσλειτουργίες του συστήματος. 

        

10.    ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Εμπορικής Λειτουργίας του συστήματος ο Ανάδοχος θα 

υπογράψει τριετή Σύμβαση Συντήρησης του νέου συστήματος μέτρησης αέριων εκπομπών των 3 

Αεριοστροβίλων της Μονάδας IV, που θα περιλαμβάνει: 



Σελίδα 27 από 27 

 

1. Τον 15νθήμερο έλεγχο καλής λειτουργίας – προληπτική συντήρηση όλων των αναλυτών και την 

βαθμονόμησή τους, καθώς και κάθε νέου εξοπλισμού (PLC, περιφερειακά, κ.α.). 

 

2. Την προμήθεια ενός πλήρους σετ ολοκληρωμένων συσκευών αναλυτών O2, NOx, CO, SO2, το 

οποίο θα χρησιμοποιήσει σε περίπτωση βλάβης ενός αναλυτή. Επίσης την προμήθεια ενός (1) 

τεμαχίου ανά διαφορετικό είδος και μοντέλο των νέων, εγκατεστημένων μαγνητοβανών, αντλιών, 

τοπικών οργάνων μέτρησης, κ.α. Εάν αστοχήσει αναλυτής ο οποίος θα αποδειχθεί ότι δεν είναι 

επισκευάσιμος ή αστοχήσει οποιοδήποτε άλλη διάταξη ο Ανάδοχος οφείλει να την αντικαταστήσει 

δωρεάν.  

 

3. Εκτέλεση μίας ετήσιας συντήρησης του νέου εξοπλισμού όπου θα αντικαθίστανται όλα τα 

αναλώσιμα υλικά όπως αυτά θα ορίζονται στα εγχειρίδια του κατασκευαστή του συστήματος 

ανάλυσης αερίων ρύπων. 
 
 

11.    ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
Στο αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνεται η εκπαίδευση του προσωπικού του Τομέα Λειτουργίας 

του Σταθμού, πριν την θέση σε λειτουργία του πρώτου συστήματος Αεριοστροβίλου. Αντικείμενο 

της εκπαίδευσης θα είναι η λειτουργία (operation) και η παροχή πρώτου επιπέδου υποστήριξης του 

νέου συστήματος. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής και των ελέγχων - 

δοκιμών του Έργου και οπωσδήποτε πριν από την τελική θέση σε Εμπορική Λειτουργία της νέας 

εγκατάστασης, ο Ανάδοχος, στα πλαίσια του Έργου οφείλει να προμηθεύσει δύο (2) πλήρη, σετ 

από όλα τα συνοδευτικά τεχνικά εγχειρίδια περιγραφής, λειτουργίας και συντήρησης του νέου 

εξοπλισμού που θα προμηθεύσει, τα τοπογραφικά, κατασκευαστικά,  μονογραμμικά ηλεκτρολογικά 

και λειτουργικά σχέδια και σκαριφήματα της νέας εγκατάστασης. με την σήμανση «ΟΠΩΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ».  

 
 
 
Συνημμένα 

 

- Παράρτημα 1 :  

   ΚΥΡΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ – ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ IV. 

 

- Παράρτημα 2 :  

   ΟΡΙΑ ΑΕΡΙΩΝ  ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙV. 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α - 1 
 

ΚΥΡΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ – ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 

 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ IV  

 

 

Συσκευή   : Αναλυτής ΝΟ Ultramat 23 
Αριθμός τεμαχίων  : 1 (Η 2η συσκευή έχει καταργηθεί). 

Κωδικοί συστήματος :            Α1-1 & Α1-2   

Κατασκευαστής  : SIEMENS 

Αριθμός σειράς  : 7MB2335-3PG00-3AA1  

 

H συσκευή έχει εύρη μέτρησης (measuring ranges) : 

 

NO       MR1:  0………..200ppm   

            MR2:  0………1000ppm 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Συσκευή   : Αναλυτής SO2  43C-HL 
Αριθμός τεμαχίων  : 1 (Η 2η συσκευή έχει καταργηθεί). 

Κωδικοί συστήματος :           Α2-1 & Α2-2  

Κατασκευαστής  : THERMO ENVIRONMENTAL INSTRUMENTS 

Αριθμοί σειράς  : 43CHL-58246-317  43CHL-58256-317  

 

H συσκευή έχει εύρος μέτρησης (measuring range) : 

 

SO2       MR1:  0………..100ppm (Eπιλεγμένο). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Συσκευή   : Αναλυτές CO2 και CO ULTRAMAT 6E 

Αριθμός τεμαχίων  : 2 

Κωδικοί συστήματος           : Α3-1  & Α3-2  

Κατασκευαστής  : SIEMENS 

Αριθμοί σειράς  : J6-021 & J6-022 

 

H συσκευή έχει εύρη μέτρησης (measuring ranges) : 

 

CΟ      MR1:  0.0……….100.0 ppm  (Eπιλεγμένο). 

           MR2:  0.0……...1000.0 ppm   

 

CΟ2    MR1:  0.0….…..10% (Eπιλεγμένο). 

           MR2:  0.0……...30%    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Συσκευή   : Αναλυτές O2 OXYMAT 6E 
Αριθμός τεμαχίων           : 2 

Κωδικοί συστήματος :           Α3-1  & Α3-2  

Κατασκευαστής  : SIEMENS 

Αριθμοί σειράς  : J6-089 & J6-090 

 

Οι συσκευές έχουν εύρος μέτρησης (measuring range) : 

 

O2       MR1:  0………..21,0% Vol.  (Eπιλεγμένο). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Συσκευή   : Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής (PLC) S7-300 

Αριθμός τεμαχίων  : 1 

Κωδικοί συστήματος :            UC  

Κατασκευαστής  : SIEMENS 

Κωδικός    : 6ES7 307 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 

ΟΡΙΑ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ IV  

       Τα όρια εκπομπής ρύπων ανά Μονάδα, ως αυτά έχουν οριστεί από την τρέχουσα κείμενη 

Νομοθεσία, έχουν ως εξής: 

 

Α1.  Για την Μονάδα ΙV και για την καύση φυσικού αερίου - ΦΑ: 

 

 

-  Για την εκπομπή οξειδίων του αζώτου (ΝΟx):  50 mg/Nm3 ως μηνιαίος μέσος όρος και 55 

mg/Nm3ως ημερήσιος μέσος όρος, 

 

Για την εκπομπή μονοξειδίου του άνθρακα (CO):  100 mg/Nm3 ως μηνιαίος μέσος όρος και 

110 mg/Nm3 ως ημερήσιος μέσος όρος, 

 

για λειτουργία με φορτίο μεγαλύτερο του 70% και με αναγωγή της περιεκτικότητας του Ο2 στα 

καυσαέρια στο 15% κ.ο. επί ξηρών καυσαερίων. 

 

 

Α2.  Για την Μονάδα ΙV και για την καύση πετρελαίου - Diesel: 

 

-  Για την εκπομπή σωματιδίων:  2 - 10 mg/Νm3, ως ημερήσιος μέσος όρος και 2 – 5 mg/Nm3 

ως ετήσιος μέσος όρος, 

 

-  Για την εκπομπή διοξειδίου του Θείου:  50 - 66 mg/Νm3, ως ημερήσιος μέσος όρος και 35 – 

60 mg/Nm3 ως ετήσιος μέσος όρος, 

 

-  Για την εκπομπή οξειδίων του αζώτου (ΝΟx):  90 mg/Nm3 ως μηνιαίος μέσος όρος και 99 

mg/Nm3 ως ημερήσιος μέσος όρος, 

 

- Για την εκπομπή μονοξειδίου του άνθρακα (CO):  100 mg/Nm3 ως μηνιαίος μέσος όρος και 

110 mg/Nm3 ως ημερήσιος μέσος όρος, 

 

με αναγωγή της περιεκτικότητας του Ο2 στα καυσαέρια στο 15% κ.ο. επί ξηρών καυσαερίων. 

 

 

 



 

 

 

 

Δ Η Μ Ο Σ Ι Α  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η  Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Σ Μ Ο Υ  Α . Ε .  Θ ε ρ μ ο η λ ε κ τ ρ ι κ ή  &  Υ δ ρ ο η λ ε κ τ ρ ι κ ή  Π α ρ α γ ω γ ή  

 
 

 

ΔΕΘΥΠ/ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΛΑΥΡΙΟΥ                          

 

 

 

 

 

Έργο: «Αντικατάσταση 

συστήματος μέτρησης αέριων 

εκπομπών Αεριοστροβίλων 

Μονάδας IV ΑΗΣ Κερατέας-

Λαυρίου»  

 
 

 
 
 

 
ΛΙΣΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (L1) 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

ΛΙΣΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (L1) 

ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Θερμαινόμενο κεραμικό φίλτρο 

2μm. 

1 τεμ. 

Θερμαινόμενος αγωγός 

προσαγωγής του δείγματος 

20m. 

Θερμαινόμενο σακκόφιλτρο 1 τεμ. 

Ψύκτης δείγματος 1 τεμ. 

Αντλία προώθησης δείγματος 1 τεμ. 
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• 

• 



 

 

1  Όταν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει, 

με κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τις παρακάτω παραγράφους 1 και 5   
2 Αναγράφεται από το διαγωνιζόμενο η επωνυμία του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
3 Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του προσφέροντος «μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου …..» ή «διαχειριστές ….» 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  



 

 

• 

• 

1  Όταν ο παρέχων στήριξη είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει, 

με κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τις παραγράφους 1 και 5. 
2 Αναγράφεται η επωνυμία του παρέχοντος στήριξη οικονομικού φορέα 
3 Συμπληρώνονται στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η σύννομη άσκηση στη χώρα 

εγκατάστασης δραστηριότητας συναφούς με την στήριξη που θα παρασχεθεί (π.χ. 

εγγραφή σε επαγγελματικό μητρώο κλπ)  
4 Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του παρέχοντος στήριξη «μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου …..» ή «διαχειριστές ….» 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  



 

 

1 Αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
2  Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί Συμπληρώματα της Διακήρυξης ο δηλών πρέπει να 

αναγράψει «και του/των Συμπληρώματος/των αυτής Νο ... έως και Νο ...» 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  



 

 



 

 

1 Αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
2 Αναγράφεται ο αριθμός του Διαγωνισμού (π.χ. ΔΥΠ-6513085)  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  



 

 



 

 

1 Αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντος οικονομικού φορέα 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  



 

 

1 Αναγράφεται ανάλογα με τη μορφή του προσφέροντος π.χ. «της σύμπραξης» ή «της 

ένωσης» ή «της κοινοπραξίας» 
2 Αναγράφεται το αντικείμενο της διαγωνιστικής διαδικασίας  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  



 

 



 

 

1 Ανάλογα με τη μορφή του διαγωνιζόμενου αναγράφεται από τον εκδότη της εγγυητικής 

επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές: 

• Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……,  

…… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση) …… ή  

 

• Σε περίπτωση νομικού προσώπου: …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……,  

…… (δ/νση έδρας) …… ή 

 

• Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων  

 

α) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) …… 

β) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……  

…… κ.ο.κ. …… 

που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το 

κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ 
2  Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  



 

 

1 Ανάλογα με τη μορφή του διαγωνιζόμενου αναγράφεται από τον εκδότη της εγγυητικής 

επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές: 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  



 

 

 

• Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……,  

…… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση) …… ή  

 

• Σε περίπτωση νομικού προσώπου: …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……,  

…… (δ/νση έδρας) …… ή 

 

• Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων  

 

α) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) …… 

β) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……  

…… κ.ο.κ. …… 

που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το 

κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ 
2  Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς 
3 Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία που διενεργεί τo διαγωνισμό ο κατάλληλος αριθμός 

μηνών συνεκτιμώντας το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της σύμβασης πλέον ενός 

περιθωρίου από τυχόν καθυστερήσεις (π.χ. σε έργο με χρονικό ορίζοντα οριστικής 

παραλαβής τους δεκαοχτώ (18) μήνες μπορεί η μέγιστη ισχύς της εγγυητικής να ορίζεται 

σε είκοσι δύο (22) μήνες) 

 

 



 

 



 

 

1 Ανάλογα με τη μορφή του διαγωνιζόμενου αναγράφεται από τον εκδότη της εγγυητικής 

επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές: 

• Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……,  

…… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση) …… ή  

 

• Σε περίπτωση νομικού προσώπου: …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……,  

…… (δ/νση έδρας) …… ή 

 

• Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων  

 

α) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) …… 

β) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……  

…… κ.ο.κ. …… 

που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το 

κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ 
2  Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς 
3 Αναγράφεται η ημερομηνία λήξης της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  



 

 



 

 

1 Ανάλογα με τη μορφή του διαγωνιζόμενου αναγράφεται από τον εκδότη της εγγυητικής 

επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές: 

• Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……,  

…… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση) …… ή  

 

• Σε περίπτωση νομικού προσώπου: …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……,  

…… (δ/νση έδρας) …… ή 

 

• Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων  

 

α) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) …… 

β) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……  

…… κ.ο.κ. …… 

που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το 

κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ 
2  Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς 
3 Ο χρόνος της ισχύος της Εγγυητικής αυτής καθορίζεται βάσει των προβλεπομένων στη 

Σύμβαση για τη χρονική διάρκεια εγγύησης της καλής λειτουργίας πλέον ενός περιθωρίου 

από τυχόν παρατάσεις της τάξης του είκοσι τοις εκατό (20%) 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  
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