
 

             Θεσσαλονίκη, 22.04.2020 

 

 

        Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο  

 

 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

Πληροφορίες : Γ. Τσακιρόπουλος, Ν. Ηλίου 

Τηλέφωνο  : 2310 891-252, 2310 891-233 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (19/20) 

 

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016, της υπ’ αριθμ. 42/10.4.2020 

απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, της υπ’ αριθμ. 218/15.04.2020 

απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και της υπ’ αριθμ. 3943/16.04.2020 απόφασης έγκρισης 

ανάληψης υποχρέωσης για το επόμενο οικονομικό έτος, καλεί τους ενδιαφερόμενους να 

αποστείλουν έντυπη προσφορά για την Δωδεκάμηνη Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγού 

Ζεύγους 800 kVA  του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις 

συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές. [CPV:34913000-0 και 50532300-6] 

 

Οι οικονομικές και τεχνικές προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2
ος

 όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο 

μέχρι τις 18.05.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.  

Για την κατάρτιση της Τεχνικής Προσφοράς (δικαιολογητικά Επαγγελματικής και Τεχνικής 

Καταλληλότητας κ.λπ.), ανατρέξτε στις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €2.864,40 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τους Κ.Α.Ε. 1439 (ποσό €1.370,00 + 

328,80€ ΦΠΑ= 1.698,80 με το ΦΠΑ 24%) και 0879 (ποσό €940,00 + 225,60€ ΦΠΑ = 

1.165,60 με το ΦΠΑ 24%) του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, οικονομικών 

ετών 2020 (ΚΑΕ 1439=1.698,80 & ΚΑΕ 0879=588,00€) και 2021 (ΚΑΕ 0879=577,60€). 

 

Ανάδοχος θα αναδειχθεί εκείνος που θα προσφέρει το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί 

τοις εκατό (%) επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης (ήτοι την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής) και με την προϋπόθεση ότι η προσφορά του θα 

πληροί όλους τους απαιτούμενους όρους. 

 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες,  

προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη.                                                          

Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως σύμφωνα με το αρ. 97 του ν. 

4412/2016, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της.  

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα μήνες από 10.08.2020 έως 09.08.2021 με την 

προϋπόθεση ότι θα έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση. Σε περίπτωση που δεν έχει 

υπογραφεί η σύμβαση μέχρι τις 10.08.2020, η ισχύς της θα είναι από την υπογραφή της και 

για δώδεκα μήνες. 

 





Για τη μη εκτέλεση της σύμβασης ή τη μη εμπρόθεσμη παράδοση/εκτέλεση των 

ειδών/υπηρεσιών θα επιβάλλονται στον ανάδοχο  οι προβλεπόμενες από τα άρθρα 203 και 

207 του ν. 4412/2016 κυρώσεις και ρήτρες και κατά την προβλεπόμενη απ’ αυτά διαδικασία. 

 

Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με την ολοκλήρωση των επιμέρους 

εργασιών (σύμφωνα με τον όρο ΣΤ.3 των Τεχνικών Προδιαγραφών), μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και τον έλεγχο των υπηρεσιών, που θα πιστοποιείται από 

σχετικό Πρακτικό Παραλαβής της αρμόδιας Υπηρεσίας, καθώς και την προσκόμιση Υ.Δ. 

(του όρου ΣΤ.3 των τεχνικών προδιαγραφών) και εντός ενενήντα (90) ημερών από την 

κατάθεση του σχετικού τιμολογίου και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών. Για την 

έκδοση εντάλματος πληρωμής απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 

200 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα από την παράγραφο Ζ΄, 

υποπαράγραφο Ζ5 κ.ε. του άρθρου 1 του ν. 4152/2013. 

 

Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο Τμήμα 

Προμηθειών του Πανεπιστημίου (Εγνατίας 156, 54636 Θεσ/νίκη)κατά τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες (τηλ. επικοινωνίας 2310 891-233, fax: 2310 891-232, email: tprom@uom.gr). 

Πληροφορίες που αφορούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές της πρόσκλησης δίνονται κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου, (κτίριο 

Διοίκησης, 1ος όροφος, τηλ.  2310891-252 κος Γεώργιος Τσακιρόπουλος, email: 

gtsakiro@uom.gr). 

 

Επίσης, η παρούσα πρόσκληση διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και 

μέσω του Διαδικτυακού τόπου του Πανεπιστημίου  στη διεύθυνση  www.uom.gr/supplies. 

 

 

Η ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 

 

 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

 

 

 

mailto:tprom@uom.gr
mailto:gtsakiro@uom.gr
http://www.uom.gr/supplies
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 

Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ(1): 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Ο – Η Όνομα: 
 

Επώνυμο: 
 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  
 

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):  
 

Τόπος Γέννησης: 
 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: 
 

Τηλ: 
 

Τόπος Κατοικίας: 
 

Οδός: 
 

Αριθ: 
 

ΤΚ: 
 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 
 

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 

(Εmail): 

 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, 

δηλώνω ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος τ.. ……………………………………………………………………. αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση για κανέναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης 

Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ενωσης (EE C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (EE 

L 192 της 31.7.2003, ο. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 

της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EE L 164 της 

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της 

Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας (EE L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 101 της 

15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215). 

 

ζ) Απασχολώ / Δεν απασχολώ προσωπικό. 

 

Ημερομηνία:      ……….20…… 

 

Ο – Η Δηλ. 

 

 

 

(Υπογραφή) 

 

 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 

τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον 

περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/10
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/540
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ΤΕΧNΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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οδος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Α.    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
   Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η συντήρηση, ο έλεγχος, η ρύθμιση και η επισκευή του 
εγκατεστημένου Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους του Πανεπιστημίου, ισχύος 800kVA για 12 μήνες 
μετά την υπογραφή της σύμβασης.  
 

   Το Πανεπιστήμιο έχει στη κυριότητα και κατοχή του ένα (1) ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (στο 
εξής αναφερόμενο Η/Ζ) ισχύος 800 kVA εγκατεστημένο στον υπαίθριο υπόγειο χώρο 
στάθμευσης του κτιρίου, τα στοιχεία του οποίου δίνονται αναλυτικά στον πίνακα 1.  
 
Πίνακας 1 
 
 

ΙΣΧΥΣ (KVA) 800 ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ MJB355MB4 

ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 4006-23ΤΑG3Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ 
MV31808 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

DGDF2371U22663S 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 

Η/Ζ 
24/04/2009 

 
Η συντήρηση και η ρύθμιση του Η/Ζ θα πραγματοποιείται μέσω οργανωμένων επισκέψεων 
τεχνικής παρακολούθησης, τέσσερις φορές στο χρονικό διάστημα συντήρησης.  
Οι εργασίες που θα διεξάγονται προκειμένου να επιτευχθεί το αντικείμενο της σύμβασης  καθώς 
και η συχνότητά τους, ορίζονται αναλυτικά στον συνημμένο πίνακα περιοδικών ελέγχων και 
συντήρησης (πίνακας 2 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) . 
 
Β.    ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 

   Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών 
ή συνεταιρισμοί ή εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρεχόμενης 
υπηρεσίας και εφαρμόζουν Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνο με τις απαιτήσεις του 
προτύπου ΕΝ ISO 9001 για την εμπορία, εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτροπαραγωγών 
ζευγών μεγάλης ισχύος και διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και γνώση για την προμήθεια του 
παρόντος διαγωνισμού και την απαραίτητη χρηματοοικονομική και τεχνική ικανότητα για την 
εκτέλεση της προμήθειας, ήτοι: 

 
1. Διαθέτει την απαραίτητη δομή και οργάνωση για την εκτέλεση της προμήθειας και έχει 
αναλάβει κατά τα τελευταία 5 έτη τρία τουλάχιστον παρόμοια έργο συμβατικής αξίας ίσης ή 
ανώτερης με την υπό προμήθεια ειδών (Τεχνική ικανότητα) 
2. Διαθέτει οργανωμένο τεχνικό τμήμα 

 

Δωδεκάμηνη Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγού 
Ζεύγους 800 kVA  Πανεπιστημίου Μακεδονίας  
 
Θέση : Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,  
            Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη. 
 

CPV : 50532300-6 

        
 

                            ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ 
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3. Διαθέτει επαρκές τεχνικό προσωπικό με μόνιμη σχέση εργασίας 
4. Διαθέτει εκπαιδευμένο προσωπικό στη συντήρηση των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών 
5. Διαθέτει κινητά συνεργεία εξοπλισμένα και εφοδιασμένα με τα απαραίτητα ανταλλακτικά 
και εργαλεία για τη συντήρηση των Η/Ζ 
6. Διαθέτει Τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση πελατών 
7. Διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 για δραστηριότητες που περιλαμβάνουν 
εμπορία, εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών μεγάλης ισχύος και τα 
πιστοποιητικά είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

 
Σε περίπτωση που η εταιρεία διαθέτει Πιστοποιητικό Ποιότητας αλλά και παραρτήματα, το 
Πιστοποιητικό του φορέα Πιστοποίησης θα πρέπει να αναφέρει και τα στοιχεία των 
παραρτημάτων τα οποία έχουν ελεγχθεί και εφαρμόζουν το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της 
μητρικής εταιρείας ειδάλλως το κάθε παράρτημα θα πρέπει να διαθέτει δικό του Πιστοποιητικό 
Ποιότητας. 
 

   Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα οικεία 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίσουν ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι 
που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε 
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους ή να προσκομίσουν 
ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό. 
 
Γ.    ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 
 
Οι συμμετέχοντες,  οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο 
φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά:                                                        

 

α) Ευκρινές αντίγραφο της εν ενεργεία Βεβαίωσης Οικείου Επιμελητηρίου που να 
δηλώνει ότι το αντικείμενο της επιχείρησης είναι σχετικό με τις προδιαγραφόμενες 
εργασίες του παρόντος.  

β) Ευκρινές αντίγραφο επικυρωμένο από ∆ικηγόρο Πιστοποιητικού αναγνωρισμένου 
φορέα πιστοποίησης ότι ο διαγωνιζόμενος εφαρμόζει Σύστημα Διασφάλισης 
Ποιότητας σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 9001 σε ισχύ κατά την 
ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, για την εμπορία, εγκατάσταση και συντήρηση 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών μεγάλης ισχύος. 

γ)  Ευκρινές αντίγραφο επικυρωμένο από ∆ικηγόρο Πιστοποιητικού αναγνωρισμένου 
φορέα πιστοποίησης ISO 14001 σε ισχύ κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισµού, για την εμπορία, εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών 
μεγάλης ισχύος. 

δ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (βλ. επισυναπτόμενο υπόδειγμα Υπεύθυνης 
Δήλωσης - Παράρτημα Β) µε θεώρηση γνήσιου υπογραφής εφόσον δεν κατατεθεί 
αυτοπροσώπως από φυσικό πρόσωπο ή το νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας στην 
οποία θα δηλώνουν α) τα στοιχεία της έδρας της εταιρείας (∆/νση, τηλέφωνο κ.τ.λ.) β) ότι 
διαθέτουν το απαιτούμενο εξειδικευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση και συντήρηση 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών μεγάλης ισχύος γ) ότι διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό 
για την επισκευή και διάγνωση των βλαβών του Η/Ζ  που περιγράφονται στην τεχνική 
προδιαγραφή  και δ) έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης, των επί τόπου συνθηκών 
του έργου µε επιτόπια επίσκεψη που πραγματοποίησαν, των προδιαγραφών εργασιών 
συντήρησης και των υποχρεώσεων αναδόχου και ότι τα αποδέχονται ανεπιφύλακτα. 

Σε περίπτωση που η υπεύθυνη δήλωση δεν κατατίθεται από το ίδιο φυσικό πρόσωπο ή 
από τον νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής. 

ε)  Δύο τουλάχιστον βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης της τελευταίας πενταετίας, από φορείς, 
που αφορούν σε ετήσια συντήρηση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών μεγάλης ισχύος. Η 
βεβαίωση θα είναι υπογεγραμμένη από την εντεταλμένη αρχή του Φορέα συνεργασίας.  
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Επιπλέον, οφείλουν να προσκομίσουν (επί ποινή αποκλεισμού) τα κάτωθι: 

 
α. Παρουσίαση της δραστηριότητας της εταιρείας / προμηθευτή, με αναφορά στην τεχνική 

υποστήριξη (SERVICE) και στο τεχνικό προσωπικό (στελέχωση – προσόντα – εμπειρία). 

 

β. Πρόσφατο ενδεικτικό πελατολόγιο της εταιρείας / προμηθευτή, με ιδιαίτερη αναφορά (αν 
υπάρχει) στον Δημόσιο Τομέα και αναφορά στο είδος συνεργασίας (προμήθεια – 
εγκατάσταση – συντήρηση – σύμβαση συντήρησης). 

 
 
Δ.    ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
 

Η συντήρηση του Η/Ζ περιλαμβάνει:  

- τέσσερις επισκέψεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στον 1ο, 4ο, 7ο και 10ο  μήνα 
από την υπογραφή της σύμβασης. Το είδος των προγραμματισμένων εργασιών 
καθώς και η συχνότητά τους, ορίζονται αναλυτικά παρακάτω αλλά και στον συνημμένο 
πίνακα περιοδικών ελέγχων και συντήρησης Η/Ζ (πίνακας 2 - Παράρτημα Α) και 
πραγματοποιούνται κατά τις ώρες 08:00 έως τις 15:00 από Δευτέρα μέχρι και  
Παρασκευή, πλην αργιών και πάντα κατόπιν συνεννοήσεως με την Διεύθυνση Τεχνικών 
Έργων του Πανεπιστημίου. 

- μία επίσκεψη η οποία θα πραγματοποιηθεί τον 1ο μήνα από την υπογραφή της 
σύμβασης με σκοπό τον καθαρισμό του χώρου πέριξ του Η/Ζ από υπολείμματα λαδιών, 
λάσπης κ.τ.λ. με χρήση πιεστικού νερού. 

- την προμήθεια ενός φίλτρου πετρελαίου, τριών φίλτρων λαδιού, 120 lt 
λιπαντέλαιου τύπου BP Multi-fleet 15W40, ενός καθαριστικού καυσίμου CLEANER 
και την προσθήκη καθαριστικού καυσίμου CLEANER (αντιμυκιτιακού) στην 
δεξαμενή πετρελαίου. 

 

Ειδικότερα η συντήρηση περιλαμβάνει : 

Σύστημα λίπανσης 
-  Έλεγχος στάθμης και κατάστασης λαδιού 
-  Έλεγχος σωληνώσεων 
-  Έλεγχος βαλβίδας πιέσεως 
-  Ένδειξη οργάνου πιέσεως λαδιού (bar) 
-  Καθαρισμός σωλήνα αναθυμιάσεων 
-  Αλλαγή ελαίου 
-  Αλλαγή φίλτρο ελαίου 
-  Αλλαγή φίλτρων by-pass 
 
Σύστημα τροφοδοσίας πετρελαίου 
-  Έλεγχος στάθμης πετρελαίου 
-  Έλεγχος σωληνώσεων πετρελαίου 
-  Καθαρισμός προφίλτρου πετρελαίου 
-  Καθαρισμός εξαερωτήρα δεξαμενής πετρελαίου 
-  Έλεγχος πεταλούδας & συνδέσεων ρυθμιστή 
-  Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου 
-  Καθαρισμός βοηθητικής αντλίας 
-  Έλεγχος ακροφυσίων (εάν απαιτηθεί) 
-  Έλεγχος αντλίας πετρελαίου (εάν απαιτηθεί) 
 
Σύστημα τροφοδοσίας αέρα 
-  Καθαρισμός φίλτρου αέρος 
-  Έλεγχος αεραγωγών και κολάρων 
-  Έλεγχος αερισμού γεννήτριας 
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-  Έλεγχος λίπανσης turbo 
-  Αλλαγή φίλτρου αέρος 
 
Σύστημα υδρόψυξης 
-  Έλεγχος στάθμης ψυκτικού υγρού & περιεκτικότητας ψυκτικού 
-  Έλεγχος κολάρων 
-  Έλεγχος ψυγείου 
-  Έλεγχος βαλβίδας θερμοκρασίας νερού 
-  Ένδειξη οργάνου θερμοκρασίας νερού (˚C) 
-  Έλεγχος ιμάντων 
-  Έλεγχος αντλίας ψυκτικού υγρού 
-  Αλλαγή ψυκτικού υγρού 
-  Αλλαγή φίλτρων νερού 
 
Διάφοροι έλεγχοι 
-  Έλεγχος & ρύθμιση βαλβίδων (βάση οδηγιών κατασκευαστή) 
-  Έλεγχος εξάτμισης κινητήρα 
-  Έλεγχος αντικραδασμικών βάσεων 
-  Έλεγχος προθερμαντήρα νερού 
-  Περιποίηση Η/Ζ 
 
Σύστημα εκκίνησης και αυτοματισμού 
-  Καθαρισμός και γρασάρισμα ακροδεκτών μπαταρίας 
-  Έλεγχος καλωδιώσεων και συνδέσεων 
-  Έλεγχος ιμάντα εναλλάκτη φόρτισης 
-  Ένδειξη βολτομέτρου DC κατά τη φόρτιση 
-  Έλεγχος ενδεικτικών λυχνιών 
-  Έλεγχος λειτουργίας αυτοματισμού 
-  Έλεγχος λειτουργίας οργάνων 
-  Έλεγχος μίζας 
 
Έλεγχος κυκλώματος ισχύος 
-  Έλεγχος συνδέσεων και καλωδιώσεων 
-  Έλεγχος διακόπτη φορτίου 
-  Έλεγχος πεδίου ισχύος 
-  Ένδειξη βολτομέτρου A.C.  L1-L2(V) 

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

-  Ένδειξη αμπερομέτρου (υπό φορτίο) L1(A) 
 L2(A) 
 L3(A) 

-  Ένδειξη συχνομέτρου (Hz) 
 
Έλεγχος χρονικών 
-  Καθυστέρηση χρόνου εκκίνησης (sec) 
-  Καθυστέρηση χρόνου επαναφοράς ΔΕΗ (sec) 
-  Χρόνος ψύξης (sec) 
-  Χρόνος ζεύξης φορτίου (sec) 
 

Αυτόματη εβδομαδιαία δοκιμαστική λειτουργία 
-  Έλεγχος 
-  Προγραμματισμός 
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Κατά την αλλαγή λιπαντελαίων η εταιρεία είναι υπεύθυνη για την ασφαλή για το περιβάλλον 
απομάκρυνση από το χώρο του Πανεπιστημίου, των χρησιμοποιημένων λαδιών.  

Στο κόστος συντήρησης περιλαμβάνεται και η τυχόν εργασία που θα προκύψει στο 
συγκεκριμένο διάστημα για την άρση εκτάκτων βλαβών, άνευ ανταλλακτικών, όταν αυτή 
συνίσταται σε θέματα ρυθμίσεων, προγραμματισμού, έκτακτων περιστάσεων κ.τ.λ. 

Υλικά, εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργασία μη αναφερόμενα στο κεφάλαιο Δ και στον πίνακα 2 
του  Παραρτήματος Α της παρούσας Διακήρυξης, βαρύνουν επιπλέον το Πανεπιστήμιο. 

Όλα τα υλικά που αναγράφονται στο κεφάλαιο Δ και στον πίνακα 2 του  Παραρτήματος Α της 
παρούσας Διακήρυξης, πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά γνησιότητας και καταλληλότητας. Τα 
υλικά (φίλτρα κλπ.) πρέπει απαραιτήτως να είναι γνήσια προσφάτου κατασκευής και 
αμεταχείριστα. Τα δε λιπαντέλαια πρέπει να είναι τα συνιστώμενα από τον κατασκευαστή. 
Ο τεχνικός της ανάδοχης εταιρείας, υποχρεούται μετά το πέρας της εργασίας, να συμπληρώσει 
το ενημερωτικό δελτίο εργασιών σύμφωνα με το υπόδειγμα του  Παραρτήματος Α εις διπλούν, 
να το υπογράψει και να λάβει υπογραφή από τον αρμόδιο υπάλληλο του Πανεπιστημίου και να 
του παραδώσει το ένα από τα δύο αντίγραφα. 
 
 
 
Ε.    ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη συντήρηση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους σύμφωνα με την 

ισχύουσα Νομοθεσία και οποιαδήποτε τροποποίηση προκύψει, τους Ελληνικούς 
Κανονισμούς και τις υποδείξεις που ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος για την Ελληνική 
αγορά. Γενικότερα η ευθύνη της προληπτικής συντήρησης βαρύνει αποκλειστικά τον 
Ανάδοχο, εκτελείται με απόλυτη επιμέλεια και κατά τρόπο τεχνικώς άρτιο, περιλαμβάνει δε 
όλες τις εργασίες που προβλέπονται από τα εγχειρίδια και γενικά τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. 

 
2. Σε θέματα όπου απαιτείται συντονισμός των ενεργειών με τα όργανα του  Πανεπιστημίου, 

τότε τον πρωτεύοντα ρόλο στον συντονισμό αυτό έχει ο Προϊστάμενος του Τμήματος 
Κατασκευών και Συντήρησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (ΔΤΕ) του Πανεπιστημίου.  

 
3. Μετά το πέρας κάθε προληπτικής συντήρησης ή έκτακτης επισκευής, το Πανεπιστήμιο έχει 

δικαίωμα να διενεργήσει έλεγχο καλής λειτουργίας του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, σε 
συνεργασία με τους Τεχνικούς του Αναδόχου, τον αρμόδιο μηχανικό και τον Προϊστάμενο 
του Τμήματος Κατασκευών και Συντήρησης της ΔΤΕ του Πανεπιστημίου. Ο συντονισμός 
της παρουσίας των εκπροσώπων του Πανεπιστημίου, μετά την ολοκλήρωση των 
εργασιών του Αναδόχου, για την διενέργεια του προαναφερόμενου ελέγχου, θα γίνεται με 
ευθύνη του Πανεπιστημίου και δεν πρέπει να δημιουργεί άσκοπη χρονοκαθυστέρηση στο 
προσωπικό του Αναδόχου. 

4. Μετά το πέρας της συντήρησης, θα εκδίδεται ενημερωτικό δελτίο εργασιών σύμφωνα με το 
υπόδειγμα του  Παραρτήματος Α, το οποίο θα υπογράφεται από τον συντηρητή της 
εταιρείας. Συγκεκριμένα, σε κάθε επίσκεψη συντήρησης θα συμπληρώνεται και θα 
επιστρέφεται στον αρμόδιο μηχανικό της ΔΤΕ του Πανεπιστημίου το ενημερωτικό δελτίο 
εργασιών προγραμματισμένης συντήρησης, με τα σημεία ελέγχου όπως ακριβώς 
αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες του Παραρτήματος Α. 

 
5. Η τακτική προληπτική συντήρηση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, θα γίνεται ανά τρεις (3) 

μήνες, από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρα 08.00 έως 15.00, πλην αργιών και 
πάντα κατόπιν συνεννοήσεως με την ΔΤΕ του Πανεπιστημίου. Το είδος των 
προγραμματισμένων εργασιών καθώς και η συχνότητά τους, ορίζονται αναλυτικά στον 
συνημμένο πίνακα περιοδικών ελέγχων και συντήρησης Η/Ζ (πίνακας 2 - Παράρτημα Α). 

 
6. Οι έκτακτες κλήσεις και επισκευές βλαβών θα γίνονται καθ' όλη την διάρκεια της 

εβδομάδος, μη εξαιρουμένων των  Σαββατοκύριακων. 
 





10 
 

 

7. Η συντήρηση και επισκευή θα γίνεται με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα 
μετρήσεως και ελέγχου, από αποδεδειγμένα ειδικά εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό 
του Αναδόχου, σύμφωνα με τις διεθνώς ισχύουσες προδιαγραφές του κατασκευαστή του 
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους. Τα όργανα μετρήσεως και ελέγχου θα πρέπει να διαθέτουν 
εν ισχύ πιστοποίηση από αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης. 

 
8. Το Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα και την ευθύνη παρουσίας ή μη εκπροσώπου του, για 

την επί τόπου επίβλεψη των εργασιών του Τεχνικού του Αναδόχου. 

9. Για κάθε υποχρέωση του Αναδόχου, ευθύνεται τόσο το φυσικό πρόσωπο που εκτελεί τη 
συντήρηση όσο και το νομικό πρόσωπο με το οποίο συνδέεται το φυσικό πρόσωπο 
(εφόσον υπάρχει) δια σχέσεως εξαρτημένης εργασίας. 

10. Υλικά, εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργασία μη αναφερόμενα στους πίνακες του  
Παραρτήματος Α, βαρύνουν επιπλέον το Πανεπιστήμιο. 

11. Στο κόστος συντήρησης περιλαμβάνεται και η τυχόν εργασία που θα προκύψει στο 
συγκεκριμένο διάστημα για την άρση εκτάκτων βλαβών, άνευ ανταλλακτικών, όταν αυτή 
συνίσταται σε θέματα ρυθμίσεων, προγραμματισμού, έκτακτων συνθηκών π.χ. παγετός 
κ.τ.λ. 

12. Στην περίπτωση που για άρση βλάβης δεν αρκεί επέμβαση ελέγχου / προγραμματισμού / 
ρύθμισης αλλά απαιτούνται ανταλλακτικά εξαρτήματα για την αποκατάστασή της , αυτά θα 
παραδίδονται στην εταιρεία από το Πανεπιστήμιο ή θα κοστολογούνται κατά περίπτωση 
ιδιαίτερα, καθοριζόμενα εκ των προτέρων από κοινού. Για την άρση βλαβών μετά 
ανταλλακτικών η εταιρεία οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τον υπεύθυνο μηχανικό και τον 
Προϊστάμενο του Τμήματος Κατασκευών-Συντήρησης της ΔΤΕ του Πανεπιστημίου για το 
είδος της βλάβης, τη μέθοδο αποκατάστασης, το είδος και το κόστος των απαιτούμενων 
ανταλλακτικών. Μόνο μετά από έγγραφη συγκατάθεση του αρμόδιου υπαλλήλου και του 
Προϊστάμενου του Τμήματος Κατασκευών-Συντήρησης της ΔΤΕ του Πανεπιστημίου η 
εταιρεία προβαίνει σε αντικατάσταση εξαρτημάτων. 

13. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών και τα υλικά που 
αντικαθίστανται θα πρέπει να καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας ενός  έτους. 

14. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη γνωστοποίηση των τηλέφωνων ανάγκης εκτός των ωρών 
λειτουργίας της και στην παροχή 24ωρης τεχνικής κάλυψης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

15. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι και η απομάκρυνση τυχόν άχρηστων ή άσχετων με 
τη λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους υλικών που θα προκύψουν κατά την 
εκτέλεση εργασιών συντήρησης. Τα υλικά που προέκυψαν από αποκαταστάσεις βλαβών 
θα απομακρύνονται κατόπιν ενημέρωσης και συναίνεσης του υπευθύνου μηχανικού και 
του Προϊστάμενου του Τμήματος Κατασκευών-Συντήρησης της ΔΤΕ του Πανεπιστημίου ή 
θα καταγράφονται και θα μεταφέρονται σε χώρο που θα υποδείξει ο τελευταίος προς 
ενεργοποίηση της διαδικασίας ανακύκλωσης. 

16. Κατά την αλλαγή λιπαντελαίων και μπαταριών η εταιρεία είναι υπεύθυνη για την ασφαλή 
για το περιβάλλον απομάκρυνση από το χώρο του Πανεπιστημίου, των χρησιμοποιημένων 
λαδιών. 

17. Ο ανάδοχος υποχρεούται, όταν λάβει τηλεφωνική ειδοποίηση από τον υπεύθυνο μηχανικό 
του Πανεπιστημίου για βλάβη που παρουσιάστηκε στο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, να 
αποστέλλει εντός 1 ώρας συνεργείο για την επισκευή της σχετικής βλάβης και την 
αποκατάσταση της λειτουργίας  του. Η υποχρέωση αυτή ισχύει για όλες τις ημέρες και 
ώρες της εβδομάδος, συμπεριλαμβανομένου και του Σαββατοκύριακου,  δεδομένου ότι το 
Πανεπιστήμιο λειτουργεί επτά ημέρες την εβδομάδα. Η ειδοποίηση θα δίδεται 
τηλεφωνικώς στην έδρα της εταιρείας ή και στα τηλέφωνα ανάγκης. Σε κάθε περίπτωση 
την τηλεφωνική κλήση θα ακολουθεί η αποστολή του εντύπου δήλωσης βλάβης του 
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συστήματος μέσω τηλεομοιοτυπίας, από υπάλληλο του θυρωρείου ή της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων. Βάσει της χρονοσφραγίδας της τηλεομοιοτυπίας θα ελέγχεται  τόσο η 
ενημέρωση του συντηρητή όσο και η ανταπόκρισή στον όρο του παρόντος άρθρου καθώς 
ο τεχνίτης που θα προσέλθει οφείλει να υπογράψει στο παρόν έντυπο κατά τη 
προσέλευση στο Πανεπιστήμιο (στο θυρωρείο του Ισογείου ή στο γραφείο του αρμόδιου 
μηχανικού) αλλά και μετά την άρση της βλάβης καταγράφοντας την αιτία αυτής. 

18. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί τον υπεύθυνο μηχανικό του Πανεπιστημίου, 
τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες νωρίτερα της προγραμματιζόμενης τριμηνιαίας επίσκεψης. 

19. Το Πανεπιστήμιο υποχρεούται να επιτρέπει την ακώλυτη επίσκεψη του Αναδόχου στις 
εγκαταστάσεις του για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών  και να διευκολύνει αυτόν 
στο έργο του. 

20.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τον υπεύθυνο μηχανικό και τον 
Προϊστάμενο του Τμήματος Κατασκευών-Συντήρησης της ΔΤΕ του Πανεπιστημίου για 
οποιαδήποτε τροποποίηση απαιτείται στην αρχική εγκατάσταση του ηλεκτροπαραγωγού 
ζεύγους και τις διαδικασίες που απαιτούνται ώστε να υπάρχει ανά πάσα στιγμή πλήρης 
συμμόρφωση με τη σχετική με το αντικείμενο νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις. 

21. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά του κτιρίου που 
προκλήθηκε από τυχόν απρόσεκτη εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και υποχρεούται 
σε πλήρη επανόρθωση και αποκατάσταση των ζημιών ιδίας δαπάνης. Εάν ο ανάδοχος δεν 
αποκαταστήσει τη βλάβη ή τη ζημία για την οποία είναι υπεύθυνος μέσα στη προθεσμία 
που θα του δοθεί, το Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα να  προβεί σε επιδιόρθωση αυτής εις 
βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.  

22. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται προς όλες τις διατάξεις και τους εν ισχύ 
νόμους περί εργατών και εργασίας και να λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μέτρα ασφαλείας, 
παραμένοντας ο μόνος υπεύθυνος αστικώς και ποινικώς για κάθε ατύχημα που 
ενδεχομένως μπορεί να συμβεί στο εργαζόμενο προσωπικό αυτού ή σε κάθε τρίτο κατά 
την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης ή αποκατάστασης βλαβών. 

23. Σε περίπτωση παραίτησης του αναδόχου από την συντήρηση του ηλεκτροπαραγωγού 
ζεύγους του Πανεπιστημίου υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως, με συστημένη 
επιστολή, είκοσι  (20) τουλάχιστον ημέρες προ της παραιτήσεως, το νόμιμο εκπρόσωπο 
του Πανεπιστημίου και να το κοινοποιήσει στη Δ/νση Τεχνικών Έργων. 

24. Όλα τα υπό προμήθεια ή εγκατάσταση απαιτούμενα υλικά, θα είναι συμβατά με το Η/Ζ.  
 
25. Τεχνική εξυπηρέτηση που απαιτείται λόγω μη κανονικής χρήσης του Η/Ζ (π.χ. λόγω 

ατυχημάτων, βανδαλισμού ή οποιουδήποτε άλλου παρεμφερούς γεγονότος ως και λόγω 
προσθηκών ή τροποποιήσεων ή επισκευών που πραγματοποιήθηκαν επί του Η/Ζ χωρίς 
την προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση της Εταιρείας) αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερης 
επιπλέον χρέωσης. 

26. Ο Ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη για καθυστέρηση παροχής υπηρεσιών που οφείλεται σε 
ανωτέρα βία (απεργία, αργίες κ.τ.λ). 

27. Ο Ανάδοχος διατηρεί το δικαίωμα να μην παρέχει τη συμφωνούμενη τεχνική υποστήριξη 
στο  Πανεπιστήμιο αν γίνουν προσθήκες ή τροποποιήσεις επί του Η/Ζ για τις οποίες δεν 
συμφωνεί και θεωρεί το Η/Ζ επικίνδυνο ή μη επιδεχόμενο συντήρησης. 

28. Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβει πλήρως τα καθήκοντά του μετά την 
υπογραφή της σύμβασης άρα και να είναι τακτοποιημένος ως προς όλες τις εκκρεμότητές 
του σε εμπλεκόμενους φορείς για την ανάληψη της συγκεκριμένης συντήρησης καθώς και 
να έχει στη κατοχή του όλα τα απαραίτητα έγγραφα συντήρησης. 





12 
 

 

29. Για όσα δεν προβλέπονται στους παραπάνω όρους εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές 
διατάξεις του Αστικού κώδικα και της λοιπής νομοθεσίας που διέπει τις εγκαταστάσεις 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών. 

 
ΣΤ.     ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

1. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν πραγματοποιήσει τη συντήρηση του εγκατεστημένου 
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής και μέσα στα 
οριζόμενα χρονικά όρια, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας διατηρεί το δικαίωμα να τον κηρύξει 
έκπτωτο. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν προβλήματα αναφορικά με πλημμελή συντήρηση 
κάποιας συσκευής από την ΔΤΕ, θα πρέπει να επαναλαμβάνεται η διαδικασία χωρίς ιδιαίτερη 
αποζημίωση και αντιρρήσεις από τον Ανάδοχο.  
 
2.  Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη για κάθε ατύχημα που οφείλεται στη μη λήψη των 
προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας. Ο Ανάδοχος θα τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την 
ασφάλεια των εργαζομένων και θα είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά 
για κάθε ατύχημα που τυχόν προκύψει στο προσωπικό του, ή σε τρίτους, εξαιτίας χειρισμών 
στην εγκατάσταση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ή πλημμελούς συντήρησης αυτού. 
 
3.  Η πληρωμή θα γίνεται με την ολοκλήρωση των επί μέρους εργασιών, με τιμολόγιο παροχής 
υπηρεσιών και  κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης που αναφέρει ότι η παροχή της υπηρεσίας έγινε 
από κατάλληλο προσωπικό και ότι τα χρησιμοποιηθέντα υλικά πληρούν τις προϋποθέσεις της 
Διακήρυξης και έχουν ελεγχθεί από τον αρμόδιο υπάλληλο του Πανεπιστημίου ο οποίος θα 
καταθέτει εγγράφως τη σύμφωνη γνώμη του. 
 
4.  Η καθυστέρηση του αναδόχου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους 
όρους της παρούσας Διακήρυξης θα συνεπάγεται και την κατάπτωση κατ' αυτής ποινικής 
ρήτρας βάσει του άρθρου 218 του ν. 4412/2016, εφόσον η καθυστέρηση ανταπόκρισης σε 
βλάβη θα είναι μεγαλύτερη της μίας ώρας και δεν είναι υπαίτιο το Πανεπιστήμιο ή κάποιος λόγος 
ανωτέρας βίας (αργία, απεργία κτλ.) 
 
5. Η οικονομική προσφορά θα δοθεί με έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί της 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης που αφορά στην ετήσια συντήρηση του εγκατεστημένου 
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους. 
 

Θεσσαλονίκη  2-4-2020 
 
    
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑXΘΗΚΕ 
 
 
 
 

Καρανικολός Απόστολος 

Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & 
Μηχ. Υ., Msc 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ / ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

η Προϊσταμένη  
  Διεύθυνσης Τεχνικών                         
                     Έργων 
 
 

 

Δρ. Μαρία Αλεξούδη 

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc, PhD 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    Α 

 
 

Πίνακας 2: Πίνακας περιοδικού ελέγχου και συντήρησης  ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Χρονική 
Περίοδος 

Απλής 
Επίσκεψης 
Συντήρησης 

Χρονική 
Περίοδος 
Γενικού 
Service 

Χρονική 
Περίοδος 

Απλής 
Επίσκεψης 
Συντήρησης 

Χρονική 
Περίοδος 

Απλής 
Επίσκεψης 
Συντήρησης 

1ο μήνα 4ο  μήνα 7ο μήνα  10ο μήνα 

1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ 
    

Έλεγχος στάθμης και κατάστασης λαδιού Ε Ε Ε Ε 
Έλεγχος σωληνώσεων  Ε Ε Ε Ε 
Έλεγχος βαλβίδας πιέσεως  Ε   
Ένδειξη οργάνου πιέσεως λαδιού (bar) Ε Ε Ε Ε 
Καθαρισμός σωλήνα αναθυμιάσεων *  Κ   
Αλλαγή ελαίου Ε Α Ε Ε 
Αλλαγή φίλτρο ελαίου Ε Α Ε Ε 
Αλλαγή φίλτρων by-pass * Α Α Α Α 

2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

    

Έλεγχος στάθμης πετρελαίου Ε Ε Ε Ε 
Έλεγχος σωληνώσεων πετρελαίου Ε Ε Ε Ε 
Καθαρισμός προφίλτρου πετρελαίου *     
Καθαρισμός εξαερωτήρα δεξαμενής 
πετρελαίου * 

 Κ   

Έλεγχος πεταλούδας & συνδέσεων 
ρυθμιστή (governor) 

Ε Ε Ε Ε 

Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου Ε Α Ε Ε 
Καθαρισμός βοηθητικής αντλίας  Κ   
Έλεγχος ακροφυσίων (εάν απαιτηθεί)  Ε   
Έλεγχος αντλίας πετρελαίου (εάν 
απαιτηθεί) 

 Ε   

3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ   ΑΕΡΑ     
Καθαρισμός φίλτρου αέρος Κ  Κ Κ 

Έλεγχος αεραγωγών* και κολάρων  Ε Ε Ε Ε 
Έλεγχος αερισμού γεννήτριας  Ε   
Έλεγχος λίπανσης turbo *  Ε   
Αλλαγή φίλτρου αέρος Ε Ε Ε Ε 

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΟΨΥΞΗΣ     
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού υγρού & 
περιεκτικότητας ψυκτικού 

Ε Ε Ε Ε 

Έλεγχος κολάρων   Ε   
Έλεγχος ψυγείου  Ε   
Έλεγχος βαλβίδας θερμοκρασίας νερού Ε Ε Ε Ε 
Ένδειξη οργάνου θερμοκρασίας νερού (C) Ε Ε Ε Ε 
Έλεγχος ιμάντων Ε Ε Ε Ε 
Έλεγχος αντλίας ψυκτικού υγρού * Ε Ε Ε Ε 
Αλλαγή ψυκτικού υγρού     

   

                ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ 
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Αλλαγή φίλτρων νερού *     

5. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ     
Έλεγχος & ρύθμιση βαλβίδων 
(βάση οδηγιών κατασκευαστή). 

 Ρ   

Έλεγχος εξάτμισης κινητήρα Ε Ε Ε Ε 
Έλεγχος αντικραδασμικών βάσεων Ε Ε Ε Ε 
Έλεγχος προθερμαντήρα νερού *  Ε   
Περιποίηση Η/Ζ Ε Ε Ε Ε 
6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 
    

Καθαρισμός και γρασάρισμα ακροδεκτών  
μπαταρίας 

Ε Ε Ε Ε 

Έλεγχος καλωδιώσεων και συνδέσεων Ε Ε Ε Ε 
Έλεγχος ιμάντα εναλλάκτη φόρτισης Ε Α Ε Ε 
Ένδειξη βολτομέτρου DC κατά τη φόρτιση Ε Ε Ε Ε 
Έλεγχος ενδεικτικών λυχνιών  Ε Ε Ε Ε 
Έλεγχος λειτουργίας αυτοματισμού Ε Ε Ε Ε 
Έλεγχος λειτουργίας οργάνων  Ε Ε Ε Ε 
Έλεγχος μίζας  Ε   

7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ     
Έλεγχος συνδέσεων και καλωδιώσεων Ε Ε Ε Ε 

Έλεγχος διακόπτη φορτίου  Ε   
Έλεγχος πεδίου ισχύος *  Ε   
Ένδειξη βολτομέτρου Α.C.   L1 – L2 (V): Ε Ε Ε Ε 

L2 – L3 (V): Ε Ε Ε Ε 
L3 – L1 (V): Ε Ε Ε Ε 
L1 – N (V): Ε Ε Ε Ε 
L2 – N (V): Ε Ε Ε Ε 
L3 – N (V): Ε Ε Ε Ε 

Ένδειξη αμπερόμετρου (υπό φορτίο):                                    
L1 (A): 

Ε Ε Ε Ε 

                       L2 (A): Ε Ε Ε Ε 
                                                      L3 (A): Ε Ε Ε Ε 

Ένδειξη συχνόμετρου  (Hz) : Ε Ε Ε Ε 
8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΟΝΙΚΩΝ     
Καθυστέρηση χρόνου εκκίνησης  
κινητήρα (sec) 

 
Ε   

Καθυστέρηση χρόνου επαναφοράς 
ΔΕΗ(sec) 

 
Ε   

Χρόνος ψύξης (sec)  Ε   
Χρόνος ζεύξης φορτίου (sec)  Ε   

9. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ 
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 
 

  

Έλεγχος  Ε   
Προγραμματισμός  Ρ   

 
 

Υπόμνημα :  

 
 
 
 
  

Ε – Έλεγχος 
Κ – Καθαρισμός 
Ρ – Ρύθμιση 
 

Α - Αντικατάσταση 
*Εάν υπάρχει το εξάρτημα. 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
 

                           Ημερομηνία: ……………… 
 

Πελάτης:            ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                 ........  Ref.: .........................................  
 
Η/Ζ:                                                                          S/N:  
 
Πίνακας: ......................................................................................  Σχέδιο: .........................................  
 
Service: .....................................................................                   Ωρών λειτουργίας: ........................  
 
 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ  

Έλεγχος στάθμης και κατάστασης λαδιού   
Έλεγχος σωληνώσεων    
Έλεγχος βαλβίδας πιέσεως   
Ένδειξη οργάνου πιέσεως (bar)   
Καθαρισμός σωλήνα αναθυμιάσεων *   
Αλλαγή ελαίου   
Αλλαγή φίλτρο ελαίου   
Αλλαγή φίλτρων by-pass *   

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  

Έλεγχος στάθμης πετρελαίου   
Έλεγχος σωληνώσεων   
Έλεγχος πεταλούδας & συνδέσεων ρυθμιστή 
(governor) 

  

Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου   
Καθαρισμός βοηθητικής αντλίας   
Έλεγχος ακροφυσίων (εάν απαιτηθεί)   
Έλεγχος αντλίας πετρελαίου (εάν απαιτηθεί)   
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΕΡΑ  

Καθαρισμός φίλτρου αέρος   
Έλεγχος αεραγωγών* και κολάρων    
Έλεγχος αερισμού γεννήτριας   
Έλεγχος λίπανσης turbo *   
Αλλαγή φίλτρου αέρος   

 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΟΨΥΞΗΣ  

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού υγρού & 
περιεκτικότητας ψυκτικού 

  

Έλεγχος κολάρων    
Έλεγχος ψυγείου   
Έλεγχος βαλβίδας θερμοκρασίας νερού   

Ένδειξη οργάνου θερμοκρασίας νερού (C)   
Έλεγχος ιμάντων   
Έλεγχος αντλίας ψυκτικού υγρού *   
Αλλαγή ψυκτικού υγρού   
Αλλαγή φίλτρων νερού *   

 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ  

Έλεγχος & ρύθμιση βαλβίδων 
(εάν απαιτηθεί) 

  

Έλεγχος εξάτμισης κινητήρα   
Έλεγχος προθερμαντήρα νερού *   
Περιποίηση Η/Ζ   

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  

Καθαρισμός και γρασάρισμα ακροδεκτών  
μπαταρίας 

  

Έλεγχος καλωδιώσεων και συνδέσεων   
Έλεγχος ιμάντα εναλλάκτη φόρτισης   
Ένδειξη βολτομέτρου DC κατά τη φόρτιση   
Έλεγχος ενδεικτικών λυχνιών    
Έλεγχος λειτουργίας αυτοματισμού   
Έλεγχος λειτουργίας οργάνων    
Έλεγχος μίζας   

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ  

 

Όργ. 
Η/Ζ 

Εξ. 
όργ. Παρατηρήσεις 

Έλεγχος συνδέσεων και καλωδιώσεων    
Έλεγχος διακόπτη φορτίου    
Έλεγχος πεδίου ισχύος *    

Ένδειξη βολτομέτρου Α.C.    L1 – L2 (V):    
L2 – L3 (V):    
L3 – L1 (V):    
L1 – N (V):    
L2 – N (V):    
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L3 – N (V):    
Ένδειξη αμπερόμετρου **:                 L1 (A):    

                                                             L2 (A):    
                                                  L3 (A):    

Ένδειξη συχνόμετρου  (Hz) :    

 

               ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΟΝΙΚΩΝ   

Καθυστέρηση χρόνου εκκίνησης κινητήρα (sec)   
Χρόνος ψύξης (sec)   

 

               ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   

Έλεγχος   
Προγραμματισμός   

 
*    Εάν υπάρχει το εξάρτημα. 
** Για αυτόν τον έλεγχο το Η/Ζ πρέπει να είναι υπό φορτίο και συνιστάται να γίνεται κάθε δύο ή 

τρείς μήνες για τον ολοκληρωμένο λειτουργικό έλεγχο του Η/Ζ. 
 

Υλικά αχρησιμοποίητα που παρέμειναν στις εγκαταστάσεις του πελάτη: 
  
 
 
Λάδι:……………………….…….Νερό:…………………… Αντιψυκτικό:…………..……… 

 
Λοιπές παρατηρήσεις: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______ 
____________________________________________________________________________
__ 
 
 

Ο Υπεύθυνος           Ο Τεχνικός 
     για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας                        της Εταιρείας 
 
 
 
 

 





18 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 

8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ
(1)

:  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι : α) η έδρα της επιχείρησης είναι 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
β) ότι διαθέτουν το απαιτούμενο εξειδικευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών 

μεγάλης ισχύος γ) ότι διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για την επισκευή και διάγνωση των βλαβών του Η/Ζ που 

περιγράφονται στη Διακήρυξη και δ) έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης, των επί τόπου συνθηκών του έργου µε 

επιτόπια επίσκεψη που πραγματοποίησαν, των προδιαγραφών εργασιών συντήρησης και των υποχρεώσεων αναδόχου και 

ότι τα αποδέχονται ανεπιφύλακτα 

Ημερομηνία:      ……….2020 

Ο – Η Δηλ. 

 

                                                                                                                            (Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.  

4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  

 




