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         Προς: Κάζε ελδηαθεξόκελν  

 

 ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΘΩΝ 

 

Πιεξνθνξίεο :  Σζαξδαθάο Υξήζηνο, Καξαληθνιόο Απόζηνινο 

Σειέθσλν  : 2310 891-233, 2310 891-150 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΘΑΦΕΡΟΝΣΟ (20/21) 

 

Σν Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, βάζεη ηνπ λ. 4412/2016, ηεο ππ’ αξηζ. 32/08.07.2021 απόθαζεο 

ηνπ Πξπηαληθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ηεο ππ’ αξηζ. 164/14.07.2021 απόθαζεο 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη ηεο ππ’ αξηζ. 4206/14.07.2021 απόθαζεο έγθξηζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο γηα ην επόκελν νηθνλνκηθό έηνο, θαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα απνζηείινπλ έληππε 

πξνζθνξά γηα ηε Δωδεκάμενε σνηήρεζε Ηλεκηροπαραγωγού Ζεύγοσς ιζτύος 800 kVA  ηοσ 

Πανεπιζηεμίοσ Μακεδονίας, ζύμθωνα με ηα αναθερόμενα ζηις ζσνεμμένες ηετνικές 

προδιαγραθές. 

  

Οη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο πξνζθνξέο πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζε δύο ανηίγραθα (πξσηόηππν θαη 

απιή θσηνηππία) ζην Σκήκα Πξνκεζεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο (Εγλαηία 156, 2
νο

 

όξνθνο θηεξίνπ Δηνηθήζεσο) ην αξγόηεξν κέρξη ηηο 28.07.2021, εμέρα Σεηάρηε και ώρα 11:00 

π.μ.  
 

Γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ηερληθήο Πξνζθνξάο (δηθαηνινγεηηθά Επαγγεικαηηθήο θαη 

Σερληθήο Καηαιιειόηεηαο, ζπκκόξθσζε κε ππνρξεώζεηο αλαδόρνπ, Τ.Δ., πξνϋπνινγηδόκελν 

θόζηνο, θ.ιπ.), αλαηξέμηε ζην παξάξηεκα ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. 

 

Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο αλσηέξσ αλάζεζεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ €2.546,96 

ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ Φ.Π.Α. 24%  (€2.054,00 ρσξίο ΦΠΑ + €492,96 ΦΠΑ) θαη ζα 

βαξύλεη ηνπο ΚΑΕ 0879 [πνζό €409,20 γηα ην νηθ. έηνο 2021 θαη πνζό €632,40 γηα ην νηθ. έηνο 

2022] θαη 1439 [πνζό €1.505,36 γηα ην νηθ. έηνο 2021] ηνπ Σαθηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ. [CPV: 50532300-6 Τπεξεζίεο επηζθεπήο & ζπληήξεζεο γελλεηξηώλ]. 

 

Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά πεξηιακβάλεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο θαη ζα δνζεί με 

έκπηωζε επί ηοις εκαηό (%) επί ηες προϋπολογιδόμενες δαπάνες ποσ αθορά ζηεν εηήζια 

ζσνηήρεζε ηοσ εγκαηεζηεμένοσ ελεκηροπαραγωγού δεύγοσς. 

 

Αλάδνρνο ζα αλαδεηρζεί ν ππνςήθηνο πνπ ζα πξνζθέξεη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό έθπησζεο επί ηεο 

πξνϋπνινγηδόκελεο δαπάλεο (ήηνη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

βάζεη ηηκήο) θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε πξνζθνξά ηνπ ζα πιεξνί όινπο ηνπο απαηηνύκελνπο 

όξνπο. 

Η πξνζθνξά ζα πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, λα δίλεηαη κόλν ζε Επξώ. 

Ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ ζα γίλνληαη δεθηέο.  

 

Ο ρξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ είλαη ελελήληα (90) εκεξνινγηαθέο εκέξεο,  πξνζκεηξνύκελεο 

από ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξόκελνπ απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε.                                                          



 

Η ηζρύο ηεο Πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο ζύκθσλα κε ην αξ. 97 ηνπ λ. 

4412/2016, εθόζνλ δεηεζεί από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξηλ από ηε ιήμε ηεο.  

 

Ο ηόπνο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο είλαη ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. 

 

Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ζε δώδεθα κήλεο από 10.08.2021 έσο 09.08.2022, κε ηελ 

πξνϋπόζεζε όηη ζα έρεη ππνγξαθεί ε ζρεηηθή ζύκβαζε. ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ππνγξαθεί ε 

ζύκβαζε κέρξη ηηο 10.08.2021, ε ηζρύο ηεο ζα είλαη από ηελ ππνγξαθή ηεο θαη γηα δώδεθα κήλεο. 

 

Γηα ηε κε εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο ή ηε κε εκπξόζεζκε παξάδνζε/εθηέιεζε ησλ εηδώλ/ππεξεζηώλ 

ζα επηβάιινληαη ζηνλ αλάδνρν  νη πξνβιεπόκελεο από ηα άξζξα 203 θαη 216
 
επ. ηνπ λ. 4412/2016 

θπξώζεηο θαη ξήηξεο θαη θαηά ηελ πξνβιεπόκελε απ’ απηά δηαδηθαζία. 

 

Ο αλάδνρνο δεζκεύεηαη όηη ζα ηεξεί ηηο ππνρξεώζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην 

εζληθό δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνύ, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ νη νπνίεο απαξηζκνύληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. 

 

Σξόπνο πιεξσκήο: Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ησλ επηκέξνπο 

εξγαζηώλ (ζύκθσλα κε ηνλ όξν Σ.3 ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ), κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή 

θαη πνηνηηθή παξαιαβή θαη ηνλ έιεγρν ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ/ππεξεζηώλ πνπ ζα πηζηνπνηείηαη 

από ζρεηηθό Πξαθηηθό Παξαιαβήο ηεο αξκόδηαο Τπεξεζίαο, θαζώο θαη ηελ πξνζθόκηζε Τ.Δ. (ηνπ 

όξνπ Σ.3 ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ) θαη κεηά ηελ θαηάζεζε ηνπ ζρεηηθνύ ηηκνινγίνπ θαη ησλ 

ινηπώλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθώλ.  

Γηα ηελ έθδνζε εληάικαηνο πιεξσκήο απαηηνύληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 200 ηνπ λ. 4412/2016. Καηά ηα ινηπά, ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα από ηελ παξάγξαθν Ζ΄, 

ππνπαξάγξαθν Ζ5 θ.ε. ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4152/2013. 

  

Γηα ηπρόλ πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα απεπζύλνληαη ζην Σκήκα 

Πξνκεζεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (Εγλαηίαο 156, 54636 Θεζ/λίθε)θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη 

ώξεο (ηει. επηθνηλσλίαο 2310 891-233, 2310 891-284, email: tprom@uom.gr). 

Πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο πξόζθιεζεο δίλνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη ώξεο από ηε Δ/λζε Σερληθώλ Έξγσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, (θηίξην Δηνίθεζεο, 1νο όξνθνο, 

ηει.  2310891-150 θνο Καξαληθνιόο Απόζηνινο, email: a.karanikolos@uom.edu.gr). 

 

Επίζεο, ε παξνύζα πξόζθιεζε δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ ηνπ Δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ  ζηε δηεύζπλζε  www.uom.gr/supplies. 
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Γσδεθάκελε πληήξεζεΖιεθηξνπαξαγσγνχ Εεχγνπο 800kVA  Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο   
  ελίδα1/16 
 

νδνο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
 
Α.    ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ TOY ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 
   Αληηθείκελν ηεο ππεξεζίαο είλαη ε ζπληήξεζε, ν έιεγρνο, ε ξχζκηζε θαη ε επηζθεπή ηνπ 
εγθαηεζηεκέλνπ Ζιεθηξνπαξαγσγνχ Εεχγνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ηζρχνο 800kVA γηα 12 
μήνερ μεηά ηην ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ. 

 
   Σν Παλεπηζηήκην έρεη ζηε θπξηφηεηα θαη θαηνρή ηνπ έλα (1) ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο (ζην 
εμήο αλαθεξφκελν Ζ/Ε) ηζρχνο 800 kVA εγθαηεζηεκέλν ζηνλ ππαίζξην ππφγεην ρψξν 
ζηάζκεπζεο ηνπ θηηξίνπ, ηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ δίλνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 1.  

 
Πίνακας 1 

 
 

ΗΥΤ (KVA) 800 ΣΤΠΟ ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ MJB355MB4 
ΣΤΠΟ ΚΗΝΖΣΖΡΑ 4006-23ΣΑG3Α ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ MV31808 

ΑΡΗΘΜΟ ΚΗΝΖΣΖΡΑ DGDF2371U22663S ΖΜΔΡ/ΝΗΑ ΑΓΟΡΑ Ζ/Ε 24/04/2009 

 
Ζ ζπληήξεζε θαη ε ξχζκηζε ηνπ Ζ/Ε ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ νξγαλσκέλσλ επηζθέςεσλ 
ηερληθήο παξαθνινχζεζεο, ηέζζεπιρ θοπέρ ζηο σπονικό διάζηημα ζςνηήπηζηρ.  
Οη εξγαζίεο πνπ ζα δηεμάγνληαη πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο  θαζψο 
θαη ε ζπρλφηεηά ηνπο, νξίδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα πεξηνδηθψλ ειέγρσλ θαη 
ζπληήξεζεο (πίλαθαο 2 - ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α) . 

 
Β.    ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ 
 

   Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο απηψλ 
ή ζπλεηαηξηζκνί ή εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην αληηθείκελν ηεο παξερφκελεο 
ππεξεζίαο θαη εθαξκφδνπλ χζηεκα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ζχκθσλν κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 
πξνηχπνπ ΔΝ ISO 9001 γηα ηελ εκπνξία, εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ειεθηξνπαξαγσγψλ 
δεπγψλ κεγάιεο ηζρχνο θαη δηαζέηνπλ εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία θαη γλψζε γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ 
παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη ηελ απαξαίηεηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη ηερληθή ηθαλφηεηα γηα ηελ 
εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, ήηνη: 

 
1. Γηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε δνκή θαη νξγάλσζε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο θαη έρεη 
αλαιάβεη θαηά ηα ηειεπηαία 5 έηε ηξία ηνπιάρηζηνλ παξφκνηα έξγν ζπκβαηηθήο αμίαο ίζεο ή 
αλψηεξεο κε ηελ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ (Σερληθή ηθαλφηεηα) 
2. Γηαζέηεη νξγαλσκέλν ηερληθφ ηκήκα 
3. Γηαζέηεη επαξθέο ηερληθφ πξνζσπηθφ κε κφληκε ζρέζε εξγαζίαο 
4. Γηαζέηεη εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ζηε ζπληήξεζε ησλ ειεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ 
5. Γηαζέηεη θηλεηά ζπλεξγεία εμνπιηζκέλα θαη εθνδηαζκέλα κε ηα απαξαίηεηα αληαιιαθηηθά 
θαη εξγαιεία γηα ηε ζπληήξεζε ησλ Ζ/Ε 
6. Γηαζέηεη Σερληθή ππνζηήξημε θαη εμππεξέηεζε πειαηψλ 
7. Γηαζέηεη πηζηνπνίεζε ISO 9001 θαη 14001 γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ 
εκπνξία, εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ειεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ κεγάιεο ηζρχνο θαη ηα 

 

Γυδεκάμηνη ςνηήπηζη Ζλεκηποπαπαγυγού 
Εεύγοςρ 800 kVA  Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ  
 
Θέζη : Παλ/ην Μαθεδνλίαο, Δγλαηίαο 156, Θεζ/λίθε. 
 

CPV : 50532300-6 

 
 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ  ΔΡΓΧΝ 

 



Γσδεθάκελε πληήξεζεΖιεθηξνπαξαγσγνχ Εεχγνπο 800kVA  Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο   
  ελίδα2/16 
 

πηζηνπνηεηηθά είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο 
ελδηαθέξνληνο. 

 
ε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία δηαζέηεη Πηζηνπνηεηηθφ Πνηφηεηαο αιιά θαη παξαξηήκαηα, ην 
Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θνξέα Πηζηνπνίεζεο ζα πξέπεη λα αλαθέξεη θαη ηα ζηνηρεία ησλ 
παξαξηεκάησλ ηα νπνία έρνπλ ειεγρζεί θαη εθαξκφδνπλ ην χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ηεο 
κεηξηθήο εηαηξείαο εηδάιισο ην θάζε παξάξηεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη δηθφ ηνπ Πηζηνπνηεηηθφ 
Πνηφηεηαο. 
 

   Σα εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλα ζηα νηθεία 
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα θαη λα πξνζθνκίζνπλ αλάινγν πηζηνπνηεηηθφ. Οη ππνςήθηνη 
πνπ δελ έρνπλ εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο ζε 
επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα πξνζθνκίζνπλ 
αλάινγε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ. 

 
Γ.    ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ 
 
Οη ζπκκεηέρνληεο,  νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζην 
θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, ΔΠΗ ΠΟΗΝΖ 
ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ, ηα αθφινπζα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά:                                                        

 

α) Δπθξηλέο αληίγξαθν ηεο ελ ελεξγεία Βεβαίυζηρ Οικείος Δπιμεληηηπίος πνπ λα 
δειψλεη φηη ην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο είλαη ζρεηηθφ κε ηηο πξνδηαγξαθφκελεο 
εξγαζίεο ηνπ παξφληνο.  

β) Δπθξηλέο αληίγξαθν επηθπξσκέλν απφ ∆ηθεγφξν Πιζηοποιηηικού αλαγλσξηζκέλνπ 
θνξέα πηζηνπνίεζεο φηη ν δηαγσληδφκελνο εθαξκφδεη ύζηημα Γιαζθάλιζηρ 
Ποιόηηηαρ ζχκθσλν κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ ISO 9001 ζε ηζρχ θαηά ηελ 
εµεξνµελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζµνχ, γηα ηελ εκπνξία, εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε 
ειεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ κεγάιεο ηζρχνο. 

γ)  Δπθξηλέο αληίγξαθν επηθπξσκέλν απφ ∆ηθεγφξν Πιζηοποιηηικού αλαγλσξηζκέλνπ 
θνξέα πηζηνπνίεζεο ISO 14001 ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ 
δηαγσληζµνχ, γηα ηελ εκπνξία, εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ειεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ 
κεγάιεο ηζρχνο. 

δ)Τπεύθςνη δήλυζη ηνπ Νφκνπ 1599/1986 (βι. επηζπλαπηφκελν ππφδεηγκα Τπεχζπλεο 
Γήισζεο - Παξάξηεκα Β) µε ζεψξεζε γλήζηνπ ππνγξαθήο ή κέζσ ηεο πχιεο gov.gr 
ειεθηξνληθά, εθφζνλ δελ θαηαηεζεί απηνπξνζψπσο απφ θπζηθφ πξφζσπν ή ην λφµηµν 
εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο ζηελ νπνία ζα δειψλνπλ α) ηα ζηνηρεία ηεο έδξαο ηεο 
εηαηξείαο (∆/λζε, ηειέθσλν θ.η.ι.) β) φηη δηαζέηνπλ ην απαηηνχκελν εμεηδηθεπκέλν 
πξνζσπηθφ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ειεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ κεγάιεο 
ηζρχνο γ) φηη δηαζέηνπλ ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα ηελ επηζθεπή θαη δηάγλσζε ησλ 
βιαβψλ ηνπ Ζ/Ε  πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε Σερληθή πξνδηαγξαθή θαη δ) έιαβαλ γλψζε 
ησλ φξσλ ηεο πξφζθιεζεο, ησλ επί ηφπνπ ζπλζεθψλ ηνπ έξγνπ µε επηηφπηα επίζθεςε 
πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ, ησλ πξνδηαγξαθψλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη ησλ 
ππνρξεψζεσλ αλαδφρνπ θαη φηη ηα απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα. 

ε πεξίπησζε πνπ ε ππεχζπλε δήισζε δελ θαηαηίζεηαη απφ ην ίδην θπζηθφ πξφζσπν ή 
απφ ηνλ λφµηµν εθπξφζσπν ηεο επηρείξεζεο απαηηείηαη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο. 

ε)  Γχν ηνπιάρηζηνλ βεβαιώζειρ καλήρ εκηέλεζηρ ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο, απφ θνξείο, 
πνπ αθνξνχλ ζε εηήζηα ζπληήξεζε ειεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ κεγάιεο ηζρχνο. Ζ 
βεβαίσζε ζα είλαη ππνγεγξακκέλε απφ ηελ εληεηαικέλε αξρή ηνπ Φνξέα ζπλεξγαζίαο. 
Δπηπιένλ, νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ (επί πνηλή απνθιεηζκνχ) ηα θάησζη: 

α. Παξνπζίαζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξείαο / πξνκεζεπηή, κε αλαθνξά ζηελ ηερληθή 
ππνζηήξημε (SERVICE) θαη ζην ηερληθφ πξνζσπηθφ (ζηειέρσζε – πξνζφληα – 
εκπεηξία). 
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β. Πξφζθαην ελδεηθηηθφ πειαηνιφγην ηεο εηαηξείαο / πξνκεζεπηή, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά (αλ 
ππάξρεη) ζηνλ Γεκφζην Σνκέα θαη αλαθνξά ζην είδνο ζπλεξγαζίαο (πξνκήζεηα – 
εγθαηάζηαζε – ζπληήξεζε – ζχκβαζε ζπληήξεζεο). 

 

 
 
 
Γ.    ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ 

 
Ζ ζπληήξεζε ηνπ Ζ/Ε πεξηιακβάλεη:  

- ηέζζεπιρ επιζκέτειρ, οι οποίερ θα ππαγμαηοποιηθούν ζηον 1ο, 4ο, 7ο και 10ο  μήνα 
από ηην ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ. Σν είδνο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ εξγαζηψλ 
θαζψο θαη ε ζπρλφηεηά ηνπο, νξίδνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ αιιά θαη ζηνλ ζπλεκκέλν 
πίλαθα πεξηνδηθψλ ειέγρσλ θαη ζπληήξεζεο Ζ/Ε (πίλαθαο 2 - Παξάξηεκα Α) θαη 
πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηηο ψξεο 08:00 έσο ηηο 15:00 απφ Γεπηέξα κέρξη θαη  
Παξαζθεπή, πιελ αξγηψλ θαη πάληα θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηελ Γηεχζπλζε Σερληθψλ 
Έξγσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

- μία επίζκετη η οποία θα ππαγμαηοποιηθεί ηον 1ο μήνα από ηην ςπογπαθή ηηρ 
ζύμβαζηρ κε ζθνπφ ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ πέξημ ηνπ Ζ/Ε απφ ππνιείκκαηα ιαδηψλ, 
ιάζπεο θ.η.ι. κε ρξήζε πηεζηηθνχ λεξνχ  

- ηην ππομήθειαενόρ θίληπος πεηπελαίος, ηπιών θίληπυν λαδιού,120 lt 
λιπανηέλαιος ηύπος BP Multi-fleet 15W40,ενόρ καθαπιζηικού καςζίμος 
CLEANERκαι ηην πποζθήκη καθαπιζηικού καςζίμος CLEANER(ανηιμςκιηιακού) 
ζηην δεξαμενή πεηπελαίος 

Δηδηθφηεξα ε ζπληήξεζεπεξηιακβάλεη : 

ύζηημα λίπανζηρ 
-  Έιεγρνο ζηάζκεο θαη θαηάζηαζεο ιαδηνχ 
-  Έιεγρνο ζσιελψζεσλ 
-  Έιεγρνο βαιβίδαο πηέζεσο 
-  Έλδεημε νξγάλνπ πηέζεσο ιαδηνχ (bar) 
-  Καζαξηζκφο ζσιήλα αλαζπκηάζεσλ 
-  Αιιαγή ειαίνπ 
-  Αιιαγή θίιηξν ειαίνπ 
-  Αιιαγή θίιηξσλ by-pass 
 
ύζηημα ηποθοδοζίαρ πεηπελαίος 
-  Έιεγρνο ζηάζκεο πεηξειαίνπ 
-  Έιεγρνο ζσιελψζεσλ πεηξειαίνπ 
-  Καζαξηζκφο πξνθίιηξνπ πεηξειαίνπ 
-  Καζαξηζκφο εμαεξσηήξα δεμακελήο πεηξειαίνπ 
-  Έιεγρνο πεηαινχδαο & ζπλδέζεσλ ξπζκηζηή 
-  Αιιαγή θίιηξσλ πεηξειαίνπ 
-  Καζαξηζκφο βνεζεηηθήο αληιίαο 
-  Έιεγρνο αθξνθπζίσλ (εάλ απαηηεζεί) 
-  Έιεγρνο αληιίαο πεηξειαίνπ (εάλ απαηηεζεί) 
 
ύζηημα ηποθοδοζίαρ αέπα 
-  Καζαξηζκφο θίιηξνπ αέξνο 
-  Έιεγρνο αεξαγσγψλ θαη θνιάξσλ 
-  Έιεγρνο αεξηζκνχ γελλήηξηαο 
-  Έιεγρνο ιίπαλζεο turbo 
-  Αιιαγή θίιηξνπ αέξνο 
 
ύζηημα ςδπότςξηρ 
-  Έιεγρνο ζηάζκεο ςπθηηθνχ πγξνχ & πεξηεθηηθφηεηαο ςπθηηθνχ 
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-  Έιεγρνο θνιάξσλ 
-  Έιεγρνο ςπγείνπ 
-  Έιεγρνο βαιβίδαο ζεξκνθξαζίαο λεξνχ 
-  Έλδεημε νξγάλνπ ζεξκνθξαζίαο λεξνχ (˚C) 
-  Έιεγρνο ηκάλησλ 
-  Έιεγρνο αληιίαο ςπθηηθνχ πγξνχ 
-  Αιιαγή ςπθηηθνχ πγξνχ 
-  Αιιαγή θίιηξσλ λεξνχ 
 
Γιάθοποι έλεγσοι 
-  Έιεγρνο & ξχζκηζε βαιβίδσλ (βάζε νδεγηψλ θαηαζθεπαζηή) 
-  Έιεγρνο εμάηκηζεο θηλεηήξα 
-  Έιεγρνο αληηθξαδαζκηθψλ βάζεσλ 
-  Έιεγρνο πξνζεξκαληήξα λεξνχ 
-  Πεξηπνίεζε Ζ/Ε 
 
ύζηημα εκκίνηζηρ και αςηομαηιζμού 
-  Καζαξηζκφο θαη γξαζάξηζκα αθξνδεθηψλ κπαηαξίαο 
-  Έιεγρνο θαισδηψζεσλ θαη ζπλδέζεσλ 
-  Έιεγρνο ηκάληα ελαιιάθηε θφξηηζεο 
-  Έλδεημε βνιηνκέηξνπ DC θαηά ηε θφξηηζε 
-  Έιεγρνο ελδεηθηηθψλ ιπρληψλ 
-  Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο απηνκαηηζκνχ 
-  Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο νξγάλσλ 
-  Έιεγρνο κίδαο 
 
Έλεγσορ κςκλώμαηορ ιζσύορ 
-  Έιεγρνο ζπλδέζεσλ θαη θαισδηψζεσλ 
-  Έιεγρνο δηαθφπηε θνξηίνπ 
-  Έιεγρνο πεδίνπ ηζρχνο 
-  Έλδεημε βνιηνκέηξνπ A.C.  L1-L2(V) 

L2-L3(V) 
L3-L1(V) 
L1-N(V) 
L2-N(V) 
L3-N(V) 

-  Έλδεημε ακπεξνκέηξνπ (ππφ θνξηίν) L1(A) 
 L2(A) 
 L3(A) 

-  Έλδεημε ζπρλνκέηξνπ(Hz) 
 
Έλεγσορ σπονικών 
-  Καζπζηέξεζε ρξφλνπ εθθίλεζεο (sec) 
-  Καζπζηέξεζε ρξφλνπ επαλαθνξάο ΓΔΖ (sec) 
-  Υξφλνο ςχμεο (sec) 
-  Υξφλνο δεχμεο θνξηίνπ (sec) 
 

Αςηόμαηη εβδομαδιαία δοκιμαζηική λειηοςπγία 
-  Έιεγρνο 
-  Πξνγξακκαηηζκφο 

 

Καηά ηελ αιιαγή ιηπαληειαίσλ ε εηαηξεία είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αζθαιή γηα ην πεξηβάιινλ 
απνκάθξπλζε απφ ην ρψξν ηνπ Παλ/ίνπ , ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ ιαδηψλ.  

ην θφζηνο ζπληήξεζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε ηπρφλ εξγαζία πνπ ζα πξνθχςεη ζην 
ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα γηα ηελ άξζε εθηάθησλ βιαβψλ, άλεπ αληαιιαθηηθψλ, φηαλ απηή 
ζπλίζηαηαη ζε ζέκαηα ξπζκίζεσλ, πξνγξακκαηηζκνχ, έθηαθησλ πεξηζηάζεσλ θ.η.ι. 
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Τιηθά, εμαξηήκαηα, αληαιιαθηηθά θαη εξγαζία κε αλαθεξφκελα ζην θεθάιαην Γ θαη ζηνλ πίλαθα 
2 ηνπ  Παξαξηήκαηνο Α ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, βαξχλνπλ επηπιένλ ην Παλεπηζηήκην. 

Όια ηα πιηθά πνπ αλαγξάθνληαη ζην θεθάιαην Γ θαη ζηνλ πίλαθα 2 ηνπ  Παξαξηήκαηνο Α ηεο 
παξνχζαο Γηαθήξπμεο, πξέπεη λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο. Σα 
πιηθά (θίιηξα θιπ.) πξέπεη απαξαηηήησο λα είλαη γλήζηα πξνζθάηνπ θαηαζθεπήο θαη 
ακεηαρείξηζηα. Σα δε ιηπαληέιαηα πξέπεη λα είλαη ηα ζπληζηψκελα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. 
Ο ηερληθφο ηεο αλάδνρεο εηαηξείαο, ππνρξενχηαη κεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο, λα ζπκπιεξψζεη 
ην ελεκεξσηηθφ δειηίν εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ  Παξαξηήκαηνο Α εηο δηπινχλ, 
λα ην ππνγξάςεη θαη λα ιάβεη ππνγξαθή απφ ηνλ αξκφδην ππάιιειν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη λα 
ηνπ παξαδψζεη ην έλα απφ ηα δχν αληίγξαθα. 

 
 
 
Δ.    ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 
1. Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηε ζπληήξεζε ηνπ ειεθηξνπαξαγσγνχ δεχγνπο ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα Ννκνζεζία θαη νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε πξνθχςεη, ηνπο Διιεληθνχο 
Καλνληζκνχο θαη ηηο ππνδείμεηο πνπ νξίδεη ν θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο γηα ηελ Διιεληθή 
αγνξά. Γεληθφηεξα ε επζχλε ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ 
Αλάδνρν, εθηειείηαη κε απφιπηε επηκέιεηα θαη θαηά ηξφπν ηερληθψο άξηην, πεξηιακβάλεη δε 
φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα εγρεηξίδηα θαη γεληθά ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή. 

 
2. ε ζέκαηα φπνπ απαηηείηαη ζπληνληζκφο ησλ ελεξγεηψλ κε ηα φξγαλα ηνπ  Παλεπηζηεκίνπ, 

ηφηε ηνλ πξσηεχνληα ξφιν ζηνλ ζπληνληζκφ απηφ έρεη ν Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο 
Καηαζθεπψλ θαη πληήξεζεο ηεο ΓΣΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.  

 
3. Μεηά ην πέξαο θάζε πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ή έθηαθηεο επηζθεπήο, ην Παλεπηζηήκην έρεη 

δηθαίσκα λα δηελεξγήζεη έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξνπαξαγσγνχ δεχγνπο, ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνπο Σερληθνχο ηνπ Αλαδφρνπ, ηνλ αξκφδην κεραληθφ (επφπηε ζχκβαζεο) 
θαη ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο Καηαζθεπψλ θαη πληήξεζεο ηεο ΓΣΔ ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ. Ο ζπληνληζκφο ηεο παξνπζίαο ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, 
κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ, γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ 
πξναλαθεξφκελνπ ειέγρνπ, ζα γίλεηαη κε επζχλε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη δελ πξέπεη λα 
δεκηνπξγεί άζθνπε ρξνλνθαζπζηέξεζε ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ. 

4. Μεηά ην πέξαο ηεο ζπληήξεζεο, ζα εθδίδεηαη ελεκεξσηηθφ δειηίν εξγαζηψλ ζχκθσλα κε 
ην ππφδεηγκα ηνπ  Παξαξηήκαηνο Α, ην νπνίν ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ζπληεξεηή ηεο 
εηαηξείαο. πγθεθξηκέλα, ζε θάζε επίζθεςε ζπληήξεζεο ζα ζπκπιεξψλεηαη θαη ζα 
επηζηξέθεηαη ζηνλ αξκφδην κεραληθφ (επφπηε ζχκβαζεο) ηεο ΓΣΔ ηνπ Παλ/ίνπ ην 
ελεκεξσηηθφ δειηίν εξγαζηψλ πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο, κε ηα ζεκεία ειέγρνπ 
φπσο αθξηβψο αλαθέξνληαη ζηνπο ζπλεκκέλνπο πίλαθεο ηνπ Παξαξηήκαηνο Α. 

 
5. Ζ ηαθηηθή πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπ ειεθηξνπαξαγσγνχ δεχγνπο, ζα γίλεηαη αλά ηξεηο 

(3) κήλεο, απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή θαη απφ ψξα 08.00 έσο 15.00, πιελ αξγηψλ θαη 
πάληα θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηελ ΓΣΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Σν είδνο ησλ 
πξνγξακκαηηζκέλσλ εξγαζηψλ θαζψο θαη ε ζπρλφηεηά ηνπο, νξίδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ 
ζπλεκκέλν πίλαθα πεξηνδηθψλ ειέγρσλ θαη ζπληήξεζεο Ζ/Ε (πίλαθαο 2 - Παξάξηεκα Α). 

 
6. Οη έθηαθηεο θιήζεηο θαη επηζθεπέο βιαβψλ ζα γίλνληαη θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηεο 

εβδνκάδνο, κε εμαηξνπκέλσλ ησλ  αββαηνθχξηαθσλ. 
 
7. Ζ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ζα γίλεηαη κε ηα απαηηνχκελα εηδηθά εξγαιεία θαη φξγαλα 

κεηξήζεσο θαη ειέγρνπ, απφ απνδεδεηγκέλα εηδηθά εθπαηδεπκέλν θαη έκπεηξν πξνζσπηθφ 
ηνπ Αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηεζλψο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ 
ειεθηξνπαξαγσγνχ δεχγνπο. Σα φξγαλα κεηξήζεσο θαη ειέγρνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ 
ελ ηζρχ πηζηνπνίεζε απφ αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο. 



Γσδεθάκελε πληήξεζεΖιεθηξνπαξαγσγνχ Εεχγνπο 800kVA  Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο   
  ελίδα6/16 
 

 
8. Σν Παλεπηζηήκην έρεη ην δηθαίσκα θαη ηελ επζχλε παξνπζίαο ή κε εθπξνζψπνπ ηνπ, γηα 

ηελ επί ηφπνπ επίβιεςε ησλ εξγαζηψλ ηνπ Σερληθνχ ηνπ Αλαδφρνπ. 

9. Γηα θάζε ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ, επζχλεηαη ηφζν ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ εθηειεί ηε 
ζπληήξεζε φζν θαη ην λνκηθφ πξφζσπν κε ην νπνίν ζπλδέεηαη ην θπζηθφ πξφζσπν 
(εθφζνλ ππάξρεη) δηα ζρέζεσο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. 

10. Τιηθά, εμαξηήκαηα, αληαιιαθηηθά θαη εξγαζία κε αλαθεξφκελα ζηνπο πίλαθεο ηνπ  
Παξαξηήκαηνο Α, βαξχλνπλ επηπιένλ ην Παλεπηζηήκην. 

11. ην θφζηνο ζπληήξεζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε ηπρφλ εξγαζία πνπ ζα πξνθχςεη ζην 
ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα γηα ηελ άξζε εθηάθησλ βιαβψλ, άλεπ αληαιιαθηηθψλ, φηαλ απηή 
ζπλίζηαηαη ζε ζέκαηα ξπζκίζεσλ, πξνγξακκαηηζκνχ, έθηαθησλ ζπλζεθψλ π.ρ. παγεηφο 
θηι. 

12. ηελ πεξίπησζε πνπ γηα άξζε βιάβεο δελ αξθεί επέκβαζε ειέγρνπ / πξνγξακκαηηζκνχ / 
ξχζκηζεο αιιά απαηηνχληαη αληαιιαθηηθά εμαξηήκαηα γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηεο , απηά ζα 
παξαδίδνληαη ζηελ εηαηξεία απφ ην Παλεπηζηήκην ή ζα θνζηνινγνχληαη θαηά πεξίπησζε 
ηδηαίηεξα, θαζνξηδφκελα εθ ησλ πξνηέξσλ απφ θνηλνχ. Γηα ηελ άξζε βιαβψλ κεηά 
αληαιιαθηηθψλ ε εηαηξεία νθείιεη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηνλ ππεχζπλν κεραληθφ 
(επφπηε ζχκβαζεο) θαη ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο Καηαζθεπψλ-πληήξεζεο ηεο ΓΣΔ 
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ γηα ην είδνο ηεο βιάβεο, ηε κέζνδν απνθαηάζηαζεο, ην είδνο θαη ην 
θφζηνο ησλ απαηηνχκελσλ αληαιιαθηηθψλ. Μφλν κεηά απφ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ 
αξκφδηνπ κεραληθνχ (επφπηε ζχκβαζεο) θαη ηνπ Πξντζηάκελνπ ηνπ Σκήκαηνο 
Καηαζθεπψλ-πληήξεζεο ηεο ΓΣΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ε εηαηξεία πξνβαίλεη ζε 
αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ. 

13. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πιήξε παξαθαηαζήθε αληαιιαθηηθψλ θαη ηα πιηθά πνπ 
αληηθαζίζηαληαη ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη απφ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ελφο  έηνπο. 

14. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηε γλσζηνπνίεζε ησλ ηειέθσλσλ αλάγθεο εθηφο ησλ σξψλ 
ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ζηελ παξνρή 24σξεο ηερληθήο θάιπςεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 
έηνπο. 

15. ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ είλαη θαη ε απνκάθξπλζε ηπρφλ άρξεζησλ ή άζρεησλ κε 
ηε ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνπαξαγσγνχ δεχγνπο πιηθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ 
εθηέιεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο. Σα πιηθά πνπ πξνέθπςαλ απφ απνθαηαζηάζεηο βιαβψλ 
ζα απνκαθξχλνληαη θαηφπηλ ελεκέξσζεο θαη ζπλαίλεζεο ηνπ ππεπζχλνπ κεραληθνχ 
(επφπηε ζχκβαζεο) θαη ηνπ Πξντζηάκελνπ ηνπ Σκήκαηνο Καηαζθεπψλ-πληήξεζεο ηεο 
ΓΣΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ή ζα θαηαγξάθνληαη θαη ζα κεηαθέξνληαη ζε ρψξν πνπ ζα 
ππνδείμεη ν ηειεπηαίνο πξνο ελεξγνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαθχθισζεο. 

16. Καηά ηελ αιιαγή ιηπαληειαίσλ θαη κπαηαξηψλ ε εηαηξεία είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αζθαιή 
γηα ην πεξηβάιινλ απνκάθξπλζε απφ ην ρψξν ηνπ Παλ/ίνπ , ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ 
ιαδηψλ. 

17. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη, φηαλ ιάβεη ηειεθσληθή εηδνπνίεζε απφ ηνλ ππεχζπλν κεραληθφ 
(επφπηε ζχκβαζεο) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ γηα βιάβε πνπ παξνπζηάζηεθε ζην 
ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο, λα απνζηέιιεη εληφο 1 ψξαο ζπλεξγείν γηα ηελ επηζθεπή ηεο 
ζρεηηθήο βιάβεο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο  ηνπ. Ζ ππνρξέσζε απηή ηζρχεη 
γηα φιεο ηηο εκέξεο θαη ψξεο ηεο εβδνκάδνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 
αββαηνθχξηαθνπ,  δεδνκέλνπ φηη ην Παλεπηζηήκην ιεηηνπξγεί επηά εκέξεο ηελ εβδνκάδα. 
Ζ εηδνπνίεζε ζα δίδεηαη ηειεθσληθψο ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο ή θαη ζηα ηειέθσλα 
αλάγθεο. ε θάζε πεξίπησζε ηελ ηειεθσληθή θιήζε ζα αθνινπζεί ε απνζηνιή ηνπ 
εληχπνπ δήισζεο βιάβεο ηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ email, απφ ππάιιειν ηνπ ζπξσξείνπ 
ήηνλ ππεχζπλν κεραληθφ (επφπηε ζχκβαζεο)ή ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο 
Καηαζθεπψλ-πληήξεζεο ηεο ΓΣΔ. Βάζεη ηεο εκεξνκελίαο ηνπ email ζα ειέγρεηαη  ηφζν ε 
ελεκέξσζε ηνπ ζπληεξεηή φζν θαη ε αληαπφθξηζή ζηνλ φξν ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαζψο 
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ν ηερλίηεο πνπ ζα πξνζέιζεη νθείιεη λα ππνγξάςεη ζην παξφλ έληππν θαηά ηε 
πξνζέιεπζε ζην Παλεπηζηήκην (ζην ζπξσξείν ηνπ Ηζνγείνπ ή ζην γξαθείν ηνπ αξκφδηνπ 
κεραληθνχ) αιιά θαη κεηά ηελ άξζε ηεο βιάβεο θαηαγξάθνληαο ηελ αηηία απηήο. 

18. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηνλ ππεχζπλν κεραληθφ (επφπηε ζχκβαζεο) ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ, ηνπιάρηζηνλ 3 εκέξεο λσξίηεξα ηεο πξνγξακκαηηδφκελεο ηξηκεληαίαο 
επίζθεςεο. 

19. Σν Παλεπηζηήκην ππνρξενχηαη λα επηηξέπεη ηελ αθψιπηε επίζθεςε ηνπ Αλαδφρνπ ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ παξαπάλσ ζθνπψλ  θαη λα δηεπθνιχλεη απηφλ 

ζην έξγν ηνπ. 

20.  Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηνλ ππεχζπλν κεραληθφ (επφπηε 
ζχκβαζεο) θαη ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο Καηαζθεπψλ-πληήξεζεο ηεο ΓΣΔ ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ γηα νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε απαηηείηαη ζηελ αξρηθή εγθαηάζηαζε ηνπ 
ειεθηξνπαξαγσγνχ δεχγνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη ψζηε λα ππάξρεη αλά 
πάζα ζηηγκή πιήξεο ζπκκφξθσζε κε ηε ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν λνκνζεζία θαη ηηο 
θείκελεο δηαηάμεηο. 

21. Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ή θζνξά ηνπ θηηξίνπ πνπ 
πξνθιήζεθε απφ ηπρφλ απξφζεθηε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη ππνρξενχηαη 
ζε πιήξε επαλφξζσζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ηδίαο δαπάλεο. Δάλ ν αλάδνρνο 
δελ απνθαηαζηήζεη ηε βιάβε ή ηε δεκία γηα ηελ νπνία είλαη ππεχζπλνο κέζα ζηε 
πξνζεζκία πνπ ζα ηνπ δνζεί, ην Παλεπηζηήκην έρεη ην δηθαίσκα λα  πξνβεί ζε 
επηδηφξζσζε απηήο εηο βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ.  

22. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο φιεο ηηο δηαηάμεηο θαη ηνπο ελ ηζρχ 
λφκνπο πεξί εξγαηψλ θαη εξγαζίαο θαη λα ιακβάλεη ηα επηβαιιφκελα κέηξα αζθαιείαο, 
παξακέλνληαο ν κφλνο ππεχζπλνο αζηηθψο θαη πνηληθψο γηα θάζε αηχρεκα πνπ 
ελδερνκέλσο κπνξεί λα ζπκβεί ζην εξγαδφκελν πξνζσπηθφ απηνχ ή ζε θάζε ηξίην θαηά 
ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ή απνθαηάζηαζεο βιαβψλ. 

23. ε πεξίπησζε παξαίηεζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ηελ ζπληήξεζε ηνπ ειεθηξνπαξαγσγνχ 
δεχγνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο, κε ζπζηεκέλε 
επηζηνιή, είθνζη  (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξν ηεο παξαηηήζεσο, ην λφκηκν εθπξφζσπν 
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη λα ην θνηλνπνηήζεη ζηε Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ. 

24. Όια ηα ππφ πξνκήζεηα ή εγθαηάζηαζε απαηηνχκελα πιηθά, ζα είλαη ζπκβαηά κε ην Ζ/Ε.  
 
25. Σερληθή εμππεξέηεζε πνπ απαηηείηαη ιφγσ κε θαλνληθήο ρξήζεο ηνπ Ζ/Ε (π.ρ. ιφγσ 

αηπρεκάησλ, βαλδαιηζκνχ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ παξεκθεξνχο γεγνλφηνο σο θαη ιφγσ 
πξνζζεθψλ ή ηξνπνπνηήζεσλ ή επηζθεπψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ επί ηνπ Ζ/Ε ρσξίο 
ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ελεκέξσζε ηεο Δηαηξείαο) απνηεινχλ αληηθείκελν ηδηαίηεξεο 
επηπιένλ ρξέσζεο. 

26. Ο Αλάδνρνο δελ θέξεη επζχλε γηα θαζπζηέξεζε παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ νθείιεηαη ζε 
αλσηέξα βία (απεξγία, αξγίεο θηι). 

27. Ο Αλάδνρνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ παξέρεη ηε ζπκθσλνχκελε ηερληθή ππνζηήξημε 
ζην  Παλεπηζηήκην αλ γίλνπλ πξνζζήθεο ή ηξνπνπνηήζεηο επί ηνπ Ζ/Ε γηα ηηο νπνίεο δελ 
ζπκθσλεί θαη ζεσξεί ην Ζ/Ε επηθίλδπλν ή κε επηδερφκελν ζπληήξεζεο. 

28. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαιάβεη πιήξσο ηα θαζήθνληά ηνπ κεηά ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο άξα θαη λα είλαη ηαθηνπνηεκέλνο σο πξνο φιεο ηηο εθθξεκφηεηέο 
ηνπ ζε εκπιεθφκελνπο θνξείο γηα ηελ αλάιεςε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπληήξεζεο θαζψο θαη 
λα έρεη ζηε θαηνρή ηνπ φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα ζπληήξεζεο. 

29. Γηα φζα δελ πξνβιέπνληαη ζηνπο παξαπάλσ φξνπο εθαξκφδνληαη αλάινγα νη ζρεηηθέο 
δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ θψδηθα θαη ηεο ινηπήο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηηο εγθαηαζηάζεηο 
ειεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ. 
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Σ.     ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 
 

1. ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξαγκαηνπνηήζεη ηε ζπληήξεζε ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ 
ειεθηξνπαξαγσγνχ δεχγνπο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο απηήο θαη κέζα ζηα 
νξηδφκελα ρξνληθά φξηα, ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηνλ θεξχμεη 
έθπησην. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ πξνβιήκαηα αλαθνξηθά κε πιεκκειή ζπληήξεζε 
θάπνηαο ζπζθεπήο απφ ηoλ ππεχζπλν κεραληθφ (επφπηε ζχκβαζεο) ηεο ΓΣΔ ή ηνλ 
πξντζηάκελν ηνπ Σκ.Καηαζθεπψλ θαη πληήξεζεο, ζα πξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη ε δηαδηθαζία 
ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε θαη αληηξξήζεηο απφ ηνλ Αλάδνρν.  
 
2.  Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ επζχλε γηα θάζε αηχρεκα πνπ νθείιεηαη ζηε κε ιήςε ησλ 
πξνβιεπφκελσλ κέηξσλ αζθαιείαο. Ο Αλάδνρνο ζα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ 
αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζα είλαη απνθιεηζηηθφο θαη κφλνο ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά 
γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ πξνθχςεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζε ηξίηνπο, εμαηηίαο ρεηξηζκψλ 
ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ειεθηξνπαξαγσγνχ δεχγνπο ή πιεκκεινχο ζπληήξεζεο απηνχ. 
 
3.  Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ, κε ηηκνιφγην παξνρήο 
ππεξεζηψλ θαη  θαηάζεζε Τπεχζπλεο Γήισζεο πνπ αλαθέξεη φηη ε παξνρή ηεο ππεξεζίαο έγηλε 
απφ θαηάιιειν πξνζσπηθφ θαη φηη ηα ρξεζηκνπνηεζέληα πιηθά πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 
Γηαθήξπμεο θαη έρνπλ ειεγρζεί απφ ηνλ αξκφδην κεραληθφ (επφπηε ζχκβαζεο) ηεο ΓΣΔ ν 
νπνίνο ζα θαηαζέηεη εγγξάθσο ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ. 
 
4.Ζ θαζπζηέξεζε ηνπ αλαδφρνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηνπο 
φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ζα ζπλεπάγεηαη θαη ηελ θαηάπησζε θαη' απηήο πνηληθήο 
ξήηξαο βάζεη ηνπ άξζξνπ 218 ηνπ Ν.4412/2016, εθφζνλ ε θαζπζηέξεζε αληαπφθξηζεο ζε 
βιάβε ζα είλαη κεγαιχηεξε ηεοκίαο ψξαο θαη δελ είλαη ππαίηην ην Παλεπηζηήκην ή θάπνηνο ιφγνο 
αλσηέξαο βίαο (αξγία, απεξγία θηι.) 
 
5.Ζ οικονομική πποζθοπά θα δοθεί με έκπηυζη επί ηοιρ εκαηό (%) επί ηεο 
πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο πνπ αθνξά ζηελ εηήζηα ζπληήξεζε ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ 
ειεθηξνπαξαγσγνχ δεχγνπο. 
 

Θεζζαλονίκη  14-06-2021 
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Πίνακας 2: Πίνακας περιοδικού ελέγτοσ και ζσνηήρηζης  ηλεκηροπαραγωγού ζεύγοσς (Η/Ζ) 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ 

Υπονική 
Πεπίοδορ 

Απλήρ 
Δπίζκετηρ 
ςνηήπηζηρ 

Υπονική 
Πεπίοδορ 
Γενικού 
Service 

Υπονική 
Πεπίοδορ 

Απλήρ 
Δπίζκετηρ 
ςνηήπηζηρ 

Υπονική 
Πεπίοδορ 

Απλήρ 
Δπίζκετηρ 
ςνηήπηζηρ 

1ο μήνα 4ο  μήνα 7ο μήνα 10ο μήνα 

1. ΤΣΖΜΑ ΛΗΠΑΝΖ 
    

Έιεγρνο ζηάζκεο θαη θαηάζηαζεο 
ιαδηνχ 

Δ Δ Δ Δ 

Έιεγρνο ζσιελψζεσλ  Δ Δ Δ Δ 

Έιεγρνο βαιβίδαο πηέζεσο  Δ   

Έλδεημε νξγάλνπ πηέζεσο ιαδηνχ (bar) Δ Δ Δ Δ 

Καζαξηζκφο ζσιήλα αλαζπκηάζεσλ *  Κ   

Αιιαγή ειαίνπ Δ Α Δ Δ 

Αιιαγή θίιηξν ειαίνπ Δ Α Δ Δ 

Αιιαγή θίιηξσλ by-pass * Α Α Α Α 

2. ΤΣΖΜΑ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ 

    

Έιεγρνο ζηάζκεο πεηξειαίνπ Δ Δ Δ Δ 

Έιεγρνο ζσιελψζεσλ πεηξειαίνπ Δ Δ Δ Δ 

Καζαξηζκφο πξνθίιηξνπ πεηξειαίνπ *     

Καζαξηζκφο εμαεξσηήξα δεμακελήο 
πεηξειαίνπ * 

 Κ   

Έιεγρνο πεηαινχδαο & ζπλδέζεσλ 
ξπζκηζηή (governor) 

Δ Δ Δ Δ 

Αιιαγή θίιηξσλ πεηξειαίνπ Δ Α Δ Δ 

Καζαξηζκφο βνεζεηηθήο αληιίαο  Κ   

Έιεγρνο αθξνθπζίσλ (εάλ απαηηεζεί)  Δ   

Έιεγρνο αληιίαο πεηξειαίνπ (εάλ 
απαηηεζεί) 

 Δ   

3. ΤΣΖΜΑ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ   
ΑΔΡΑ 

    

Καζαξηζκφο θίιηξνπ αέξνο Κ  Κ Κ 

Έιεγρνο αεξαγσγψλ* θαη θνιάξσλ  Δ Δ Δ Δ 

Έιεγρνο αεξηζκνχ γελλήηξηαο  Δ   

Έιεγρνο ιίπαλζεο turbo *  Δ   

Αιιαγή θίιηξνπ αέξνο Δ Δ Δ Δ 

4. ΤΣΖΜΑ ΤΓΡΟΦΤΞΖ     

Έιεγρνο ζηάζκεο ςπθηηθνχ πγξνχ & 
πεξηεθηηθφηεηαο ςπθηηθνχ 

Δ Δ Δ Δ 

Έιεγρνο θνιάξσλ   Δ   

Έιεγρνο ςπγείνπ  Δ   

Έιεγρνο βαιβίδαο ζεξκνθξαζίαο λεξνχ Δ Δ Δ Δ 

Έλδεημε νξγάλνπ ζεξκνθξαζίαο λεξνχ 

(C) 

Δ Δ Δ Δ 

Έιεγρνο ηκάλησλ Δ Δ Δ Δ 

 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ  ΔΡΓΧΝ 
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Έιεγρνο αληιίαο ςπθηηθνχ πγξνχ * Δ Δ Δ Δ 

Αιιαγή ςπθηηθνχ πγξνχ     

Αιιαγή θίιηξσλ λεξνχ *     

5. ΓΗΑΦΟΡΟΗ ΔΛΔΓΥΟΗ     

Έιεγρνο & ξχζκηζε βαιβίδσλ 
(βάζε νδεγηψλ θαηαζθεπαζηή). 

 Ρ   

Έιεγρνο εμάηκηζεο θηλεηήξα Δ Δ Δ Δ 

Έιεγρνο αληηθξαδαζκηθψλ βάζεσλ Δ Δ Δ Δ 

Έιεγρνο πξνζεξκαληήξα λεξνχ *  Δ   

Πεξηπνίεζε Ζ/Ε Δ Δ Δ Δ 

6. ΤΣΖΜΑ ΔΚΚΗΝΖΖ ΚΑΗ 
ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ 

    

Καζαξηζκφο θαη γξαζάξηζκα 
αθξνδεθηψλ  κπαηαξίαο 

Δ Δ Δ Δ 

Έιεγρνο θαισδηψζεσλ θαη ζπλδέζεσλ Δ Δ Δ Δ 

Έιεγρνο ηκάληα ελαιιάθηε θφξηηζεο Δ Α Δ Δ 

Έλδεημε βνιηνκέηξνπ DC θαηά ηε 
θφξηηζε 

Δ Δ Δ Δ 

Έιεγρνο ελδεηθηηθψλ ιπρληψλ  Δ Δ Δ Δ 

Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο απηνκαηηζκνχ Δ Δ Δ Δ 

Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο νξγάλσλ  Δ Δ Δ Δ 

Έιεγρνο κίδαο  Δ   

7. ΔΛΔΓΥΟ ΚΤΚΛΧΜΑΣΟ ΗΥΤΟ     

Έιεγρνο ζπλδέζεσλ θαη θαισδηψζεσλ Δ Δ Δ Δ 

Έιεγρνο δηαθφπηε θνξηίνπ  Δ   

Έιεγρνο πεδίνπ ηζρχνο *  Δ   

Έλδεημε βνιηνκέηξνπ Α.C.   L1 – L2 
(V): 

Δ Δ Δ Δ 

L2 – L3 (V): Δ Δ Δ Δ 

L3 – L1 (V): Δ Δ Δ Δ 

L1 – N (V): Δ Δ Δ Δ 

L2 – N (V): Δ Δ Δ Δ 

L3 – N (V): Δ Δ Δ Δ 

Έλδεημε ακπεξφκεηξνπ (ππφ θνξηίν):                              
L1 (A): 

Δ Δ Δ Δ 

L2 (A): Δ Δ Δ Δ 

                                                      L3 
(A): 

Δ Δ Δ Δ 

Έλδεημε ζπρλφκεηξνπ  (Hz) : Δ Δ Δ Δ 

8. ΔΛΔΓΥΟ ΥΡΟΝΗΚΧΝ     

Καζπζηέξεζε ρξφλνπ εθθίλεζεο  
θηλεηήξα (sec) 

 
Δ 

  

Καζπζηέξεζε ρξφλνπ επαλαθνξάο 
ΓΔΖ(sec) 

 
Δ 

  

Υξφλνο ςχμεο (sec)  Δ   

Υξφλνο δεχμεο θνξηίνπ (sec)  Δ   

9. ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΑ 
ΓΟΚΗΜΑΣΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

 
 

  

Έιεγρνο  Δ   

Πξνγξακκαηηζκφο  Ρ   
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Τπόμνημα :  

 

 
 
 
  

Ε – Έλεγσορ 

Κ – Καθαπισμόρ 

Ρ – Ρύθμιση 

 

Α - Αντικατάσταση 

*Εάν ςπάπσει το εξάπτημα. 
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ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΡΓΑΗΧΝ 

 
 

                           Ζμεπομηνία: ……………… 
 

Πελάηηρ:            ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ                 Ref.: ......................................  
 
Ζ/Ε: S/N: ..............................  
 
Πίλαθαο: ..............................................................................  ρέδην: ......................................  
 
Service: .............................................................. Ωξψλ ιεηηνπξγίαο: .....................................  
 
 

ΕΡΓΑΘΕ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ / ΜΔΣΡΖΔΗ 

ΤΣΖΜΑ ΛΗΠΑΝΖ  

Έιεγρνο ζηάζκεο θαη θαηάζηαζεο ιαδηνχ   

Έιεγρνο ζσιελψζεσλ    

Έιεγρνο βαιβίδαο πηέζεσο   

Έλδεημε νξγάλνπ πηέζεσο (bar)   

Καζαξηζκφο ζσιήλα αλαζπκηάζεσλ *   

Αιιαγή ειαίνπ   

Αιιαγή θίιηξν ειαίνπ   

Αιιαγή θίιηξσλ by-pass *   

 

ΤΣΖΜΑ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ  

Έιεγρνο ζηάζκεο πεηξειαίνπ   

Έιεγρνο ζσιελψζεσλ   

Έιεγρνο πεηαινχδαο & ζπλδέζεσλ 
ξπζκηζηή (governor) 

  

Αιιαγή θίιηξσλ πεηξειαίνπ   

Καζαξηζκφο βνεζεηηθήο αληιίαο   

Έιεγρνο αθξνθπζίσλ (εάλ απαηηεζεί)   

Έιεγρνο αληιίαο πεηξειαίνπ (εάλ 
απαηηεζεί) 
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ΤΣΖΜΑ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ ΑΔΡΑ  

Καζαξηζκφο θίιηξνπ αέξνο   

Έιεγρνο αεξαγσγψλ* θαη θνιάξσλ    

Έιεγρνο αεξηζκνχ γελλήηξηαο   

Έιεγρνο ιίπαλζεο turbo *   

Αιιαγή θίιηξνπ αέξνο   

 
 

ΤΣΖΜΑ ΤΓΡΟΦΤΞΖ  

Έιεγρνο ζηάζκεο ςπθηηθνχ πγξνχ & 
πεξηεθηηθφηεηαο ςπθηηθνχ 

  

Έιεγρνο θνιάξσλ    

Έιεγρνο ςπγείνπ   

Έιεγρνο βαιβίδαο ζεξκνθξαζίαο λεξνχ   

Έλδεημε νξγάλνπ ζεξκνθξαζίαο λεξνχ (C)   

Έιεγρνο ηκάλησλ   

Έιεγρνο αληιίαο ςπθηηθνχ πγξνχ *   

Αιιαγή ςπθηηθνχ πγξνχ   

Αιιαγή θίιηξσλ λεξνχ *   

 

ΓΗΑΦΟΡΟΗ ΔΛΔΓΥΟΗ  

Έιεγρνο & ξχζκηζε βαιβίδσλ 
(εάλ απαηηεζεί) 

  

Έιεγρνο εμάηκηζεο θηλεηήξα   

Έιεγρνο πξνζεξκαληήξα λεξνχ *   

Πεξηπνίεζε Ζ/Ε   

 

ΤΣΖΜΑ ΔΚΚΗΝΖΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ  

Καζαξηζκφο θαη γξαζάξηζκα αθξνδεθηψλ  
κπαηαξίαο 

  

Έιεγρνο θαισδηψζεσλ θαη ζπλδέζεσλ   

Έιεγρνο ηκάληα ελαιιάθηε θφξηηζεο   

Έλδεημε βνιηνκέηξνπ DC θαηά ηε 
θφξηηζε 

  

Έιεγρνο ελδεηθηηθψλ ιπρληψλ    

Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο απηνκαηηζκνχ   

Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο νξγάλσλ    

Έιεγρνο κίδαο   

 

ΔΛΔΓΥΟ ΚΤΚΛΧΜΑΣΟ ΗΥΤΟ  

 
Όξγ. 
Ζ/Ε 

Δμ. 
φξγ. Παξαηεξήζεηο 

Έιεγρνο ζπλδέζεσλ θαη θαισδηψζεσλ    

Έιεγρνο δηαθφπηε θνξηίνπ    

Έιεγρνο πεδίνπ ηζρχνο *    

Έλδεημε βνιηνκέηξνπ Α.C.    L1 – L2 (V):    

L2 – L3 (V):    

L3 – L1 (V):    
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L1 – N (V):    

L2 – N (V):    

L3 – N (V):    

Έλδεημε ακπεξφκεηξνπ **:                 L1 
(A): 

   

L2 (A):    

                                                  L3 (A):    

Έλδεημε ζπρλφκεηξνπ  (Hz) :    

 

               ΔΛΔΓΥΟ ΥΡΟΝΗΚΧΝ   

Καζπζηέξεζε ρξφλνπ εθθίλεζεο θηλεηήξα 
(sec) 

  

Υξφλνο ςχμεο (sec)   

 

ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΑ ΓΟΚΗΜΑΣΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ   

Έιεγρνο   

Πξνγξακκαηηζκφο   

 
*  Δάλ ππάξρεη ην εμάξηεκα. 
** Γηα απηφλ ηνλ έιεγρν ην Ζ/Ε πξέπεη λα είλαη ππφ θνξηίν θαη ζπληζηάηαη λα γίλεηαη 

θάζε δχν ή ηξείο κήλεο γηα ηνλ νινθιεξσκέλν ιεηηνπξγηθφ έιεγρν ηνπ Ζ/Ε. 
 

Τιηθά αρξεζηκνπνίεηα πνπ παξέκεηλαλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πειάηε: 
 
 
 

Λάδη:……………………….…….Νεξφ:…………………… 
Αληηςπθηηθφ:…………..……… 

 
Λοιπέρ παπαηηπήζειρ: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________ 
______________________________________________________________________
________ 
 
 

Ο Υπεύθσνος  Μητανικός της ΔΤΕ    Ο Τετνικός 

       της Εταιρείας 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β – ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ 

 

 

 
 
 
 

  



 

 
 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 1 - ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ 

(άπθπο 8 Ν.1599/1986)
 

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ 

ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟ
(1)

:  

Ο – Ζ Όλνκα:  Δπψλπκν:  

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο:  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο:  Σει:  

Σφπνο Καηνηθίαο:  Οδφο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax):  

Γ/λζε Ζιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Δmail):  

 

 

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη : α) ε έδξα ηεο επηρείξεζεο είλαη 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
β) φηη δηαζέηνπλ ην απαηηνχκελν εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε 

ειεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ κεγάιεο ηζρχνο γ) φηη δηαζέηνπλ ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα ηελ 

επηζθεπή θαη δηάγλσζε ησλ βιαβψλ ηνπ Ζ/Ε πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ Πξφζθιεζε Δθδήισζεο 

Δλδηαθέξνληνοθαη δ) έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο πξφζθιεζεο, ησλ επί ηφπνπ ζπλζεθψλ ηνπ έξγνπ 

µε επηηφπηα επίζθεςε πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ, ησλ πξνδηαγξαθψλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη ησλ 

ππνρξεψζεσλ αλαδφρνπ θαη φηη ηα απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα 

Ζκεξνκελία:      ……….2021 

Ο – Ζ Γει. 

 

                                                                                                                            (Τπνγξαθή) 

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη 
ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε 
κέρξη 10 εηψλ.  

4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ 
δεινχζα.  

 




