
 
                         

                                                                                     

              Θεσσαλονίκη 15/11/2016 

                                       Αρ. πρωτ.  32625 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας προληπτικής συντήρησης των υποσταθµών Μέσης Τάσης 
στα αντλιοστάσια της ΕΥΑΘ ΑΕ (CPV 50532200-5) 

 
 

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειµένου να αναθέσει µε τη 
διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την υπηρεσία ετήσιας προληπτικής συντήρησης των 
υποσταθµών Μέσης Τάσης στα αντλιοστάσια της ΕΥΑΘ ΑΕ (CPV 50532200-5), προϋπολογισµού 
δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00€), πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και απαιτήσεις 
που ακολουθούν  

 

Προσκαλεί 

Κάθε ενδιαφερόµενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισµένο φάκελο, µέχρι την Τρίτη 29 Νοεµβρίου 
2016 και 14.30, στη διεύθυνση:  

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 
Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 
Τσιµισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη 

 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Ο αριθµός των υποσταθµών (Υ/Σ) που χρήζουν προληπτικής συντήρησης είναι 19 
(συµπεριλαµβανοµένης και της εγκατάστασης του κτιρίου της Εγνατίας). Το κόστος ετήσιας  συντήρησης 
έχει αξιολογηθεί σε 4 κύριες κατηγορίες τιµολόγησης (βλέπε  συνηµµένο πίνακα 3. 

 
Οι ενδιαφερόµενοι θα προσφέρουν τιµές για τις δύο ακόλουθες υποκατηγορίες της ζητούµενης 

υπηρεσίας: 
1.  µε ενιαία έκπτωση για την κάλυψη της προαναφερθείσας προληπτικής συντήρησης των Υ/Σ 

Ύδρευσης µε ενδεικτικό επιµέρους προϋπολογισµό που εκτιµάται στο ποσό των 14.000 € πλέον 
Φ.Π.Α. Για τον σκοπό αυτό οι υποψήφιοι θα προσκοµίσουν υποχρεωτικά συµπληρωµένο τον 
συνηµµένο πίνακα 4. 

2.  µε τιµές ώρας τεχνίτη για έκτακτες επεµβάσεις επισκευής Υ/Σ που εκτιµώνται συνολικά σε 200 ώρες 
µε κόστος που εκτιµάται στο ποσό των 4.000 € πλέον Φ.Π.Α (εκτιµώµενη τιµή εργατοώρας 20,00€ 
πλέον Φ.Π.Α). Για τον σκοπό αυτό οι υποψήφιοι θα προσκοµίσουν υποχρεωτικά 
συµπληρωµένο τον συνηµµένο πίνακα 5. 

 

 

  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

∆/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ∆.Υ. 
&  ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
Πληρ.  Σπ. Πετρόπουλος 
Τηλ.   2310 966972,968,928 
Fax   2310 283117 
E mail promithies@eyath.gr 

         

                         ΠΡΟΣ 

                Κάθε ενδιαφερόµενο 

 

          

 



 
Στην προσφορά τους οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα εξής: 
1. Οι περισσότερες προγραµµατισµένες εργασίες συντήρησης στους υποσταθµούς θα 
πραγµατοποιηθούν ηµέρα Κυριακή ώστε να υπάρχει καθόλου ή ελάχιστη όχληση στην οµαλή 
υδροδότηση των καταναλωτών. 
2. Οι εκτιµώµενες πιθανές έκτακτες εργασίες ετησίως ανέρχονται σε 200 ώρες µε την ανάλυση του 
πίνακα που ακολουθεί: 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Εκτιµώµενες 
ώρες παροχής 

∆είκτης 
Προσφερόµενης 
τιµής 

Εντός εργασίµου ωραρίου Καθηµερινές και Σάββατο 45 Α1 

Εκτός εργασίµου ωραρίου Καθηµερινές και Σάββατο 45 Α2 

Νυχτερινά (Καθηµερινές και Σάββατο) 35 Α3 

Κυριακές και Αργίες (Ηµέρας) 45 Α4 

Κυριακές και Αργίες (Νύχτας) 30 Α5 

 
Η τελική οικονοµική προσφορά των υποψηφίων θα είναι το άθροισµα του Συνόλου Α + Συνόλου Β 

όπου: 
Σύνολο Α (του Συνηµµένου Πίνακα 4)  αφορά το συνολικό κόστος της προληπτικής συντήρησης 

των υποσταθµών µε την προσφερόµενη ενιαία έκπτωση 
Σύνολο Β (του Συνηµµένου Πίνακα 5) που αφορά το συνολικό κόστος των 200 ωρών για διεξαγωγή 

εκτάκτων εργασιών.{Το Σύνολο Β προέρχεται από την σχέση 
(Α1�45)+(A2�45)+(A3�35)+(A4�45)+(A5�30)} 

Κριτήριο επιλογής του παρόχου της αιτούµενης υπηρεσίας θα είναι η χαµηλότερη τελική οικονοµική 
προσφορά όπως ανωτέρω περιγράφεται. 

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 

Ο αριθµός των υποσταθµών (Υ/Σ) που χρήζει προληπτικής συντήρησης στην Ύδρευση είναι 19 
(συµπεριλαµβανοµένων και του κτιρίου Εγνατίας), όπως αυτοί παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Το 
κόστος ετήσιας  συντήρησης έχει αξιολογηθεί σε 4 κατηγορίες. 

Οι εργασίες για την προληπτική συντήρηση πρέπει να υλοποιούνται βάσει των διεθνών 
κανονισµών VDE & IEC αλλά και των ελληνικών ΕΛΟΤ & ∆ΕΗ. 

 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ 

Το απαιτούµενο πρόγραµµα συντήρησης περιλαµβάνει τις εργασίες που αναφέρονται στους 
συνηµµένους πίνακες 1 & 2. Η υλοποίηση του προγράµµατος στο σύνολο του είναι  αρµοδιότητα του 
Παρόχου Υπηρεσιών (Π.Υ.). 

Με το πέρας των εργασιών συντήρησης θα εκδίδεται αναφορά συντήρησης και θα γίνεται από τον 
Π.Υ. ενηµέρωση του αρχείου του υποσταθµού µε τις εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν µε παράλληλο 
πλάνο µελλοντικών εργασιών συντήρησης. 



Οι εργασίες θα πραγµατοποιούνται (έκτακτες ή προγραµµατισµένες), πάντα έπειτα από 
συνεννόηση µε τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Λειτουργίας - Συντήρησης & Επισκευής Αντλιοστασίων 
Ύδρευσης της ∆ιεύθυνσης Ύδρευσης. Το προσωπικό που θα διαθέσει ο ανάδοχος θα πρέπει 
υποχρεωτικά να διαθέτει άδεια εξασκήσεως επαγγέλµατος για υποσταθµούς µέσης τάσης. 
Επιπρόσθετα ο ανάδοχος θα διαθέσει έναν (1) ∆ιευθύνοντα ∆ιπλωµατούχο Ηλεκ/γο Μηχ/κό ή Ηλεκ/γο 
Μηχ/γο Μηχ/κό για τον γενικό συντονισµό των εργασιών. 

Υποχρέωση του Π.Υ. θα είναι η διατήρηση ηµερολογιακής κατάστασης (σε έντυπη και σε 
ηλεκτρονική µορφή) η οποία θα ενηµερώνεται έπειτα από κάθε πραγµατοποιηθείσα εργασία (έκτακτη ή 
προγραµµατισµένη). Έπειτα από την διεξαγωγή της εκάστοτε εργασίας και την συµπλήρωση του 
σχετικού εντύπου, ο Π.Υ. θα αποστέλλει µε φαξ (στο 2310-218.051) το συµπληρωµένο έντυπο 
υπογεγραµµένο. 

Τα οχήµατα που θα χρησιµοποιηθούν ή θα µισθωθούν από τον Π.Υ. για την εκτέλεση των 
εργασιών θα διαθέτουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα καταλληλότητας, και βεβαιώσεις πληρωµής τελών 
µε ευθύνη του αναδόχου. 

Οι έκτακτες επεµβάσεις σε περίπτωση βλάβης στους Υ/Σ θα γίνονται έπειτα από εντολή της Ε.Υ.Α.Θ 
Α.Ε. ενώ ο χρόνος ανταπόκρισης-εκτίµησης της βλάβης δεν θα πρέπει να ξεπερνά την µία (1) ώρα. 

Ο Π.Υ. υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα για την προστασία και για την 
αποκατάσταση του περιβάλλοντος και υποχρεούται µε δαπάνες του να αποκαθιστά τυχόν ζηµιές που 
θα προκληθούν από δική του υπαιτιότητα. 

Ο Π.Υ. υποχρεώνεται να µη παρακωλύει την εκτέλεση εργασιών από εργολήπτες που 
χρησιµοποιούνται από την ΕΥΑΘ ΑΕ. ή άλλη Υπηρεσία, σε εργασίες που δεν περιλαµβάνονται στη 
Σύµβασή του και να διευκολύνει αυτές µε τα µέσα που χρησιµοποιούνται από αυτόν, ρυθµίζοντας έτσι 
τις παρεχόµενες υπηρεσίες, ώστε κανένα εµπόδιο να µη παρεµβάλλεται από αυτόν στις εκτελούµενες 
υπηρεσίες από τον κύριο των εγκαταστάσεων, άλλη Υπηρεσία ή από άλλους αναδόχους. Για τούτο θα 
ενηµερώνεται εγγράφως ο Π.Υ. από την ΕΥΑΘ ΑΕ. 

Ο Π.Υ. θα πρέπει να µεριµνήσει για την τήρηση όλων των κατά το νόµο απαιτούµενων στοιχείων 
για την απρόσκοπτη και οµαλή παροχή των υπηρεσιών καθώς και για την εφαρµογή των 
επιβαλλόµενων µέτρων ασφάλειας και υγιεινής για όλη την διάρκεια της συµβάσεως. 

Ο Π.Υ. θα οφείλει να λαµβάνει κάθε φορά τα ανάλογα, για την κάθε περίπτωση, µέτρα ασφαλείας, 
για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήµατος ή ζηµιάς, έχοντας αυτός αποκλειστικά όλες τις αστικές και 
ποινικές ευθύνες για κάθε ατύχηµα που θα συµβεί από υπαιτιότητα αυτού ή του εργατοτεχνικού του 
προσωπικού. 

Ο Π.Υ. υποχρεούται να τηρεί όλα τα προβλεπόµενα από τους σχετικούς κανονισµούς και διατάξεις 
µέτρα υγιεινής και ασφάλειας για το προσωπικό του. Η προµήθεια και η δαπάνη µέσων υγιεινής και 
ασφάλειας του εργατοτεχνικού προσωπικού θα επιβαρύνουν αποκλειστικά και µόνον τον Π.Υ. 

Επί ποινής αποκλεισµού και για λόγους αµεσότητας, ο ανάδοχος που θα προκύψει, θα πρέπει να 
έχει την έδρα του, ή υποκατάστηµα, εντός του νοµού Θεσσαλονίκης. 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 Στην τεχνική προσφορά τους οι υποψήφιοι θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: 
1. Αντίγραφα αδειών εξασκήσεως επαγγέλµατος του προσωπικού που θα χρησιµοποιηθεί κατά την 
υλοποίηση της υπηρεσίας (τεχνιτών και επιβλέποντος µηχανικού). 
2. Υπεύθυνη δήλωση µε τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας, στην οποία θα φαίνεται σαφώς η έδρα της. 
3. Υπεύθυνη δήλωση η οποία θα αναγράφει ότι σε περίπτωση εκτάκτου προβλήµατος ο χρόνος 
ανταπόκρισης-εκτίµησης της βλάβης δεν θα ξεπερνά την µία (1) ώρα από την στιγµή της σχετικής 
κλήσης. 
4. Περιγραφή των εργασιών συντήρησης που θα εκτελέσουν. 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η οικονοµική προσφορά του κάθε υποψηφίου θα περιλαµβάνει επί ποινής αποκλεισµού πλήρως 
συµπληρωµένους τους πίνακες 4 και 5. 

 

 



ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό υποβάλλουν: 

• Πιστοποιητικό µε το οποίο αποδεικνύεται  η εγγραφή τους σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο 
σχετικό µε την άσκηση της δραστηριότητας που απαιτείται για την εκτέλεση του φυσικού 
αντικειµένου της παρούσας, που θα βρίσκεται σε ισχύ κατά  την ηµεροµηνία  διενέργειας του 
διαγωνισµού. 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν.1599/1986 στην οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι: 
α) Έχει εκπληρώσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις 

β) ∆εν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού  συµβιβασµού  ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του   δραστηριότητες ή βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση. 

γ) ∆εν έχει καταδικαστεί µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα των   
περιπτώσεων α έως στ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 Ν.4412/2016. 

•  Εγγύηση συµµετοχής. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί 
σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς τον ΦΠΑ, σύµφωνα µε το 
συνηµµένο. 
 
Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο παρέχων 

υπηρεσίες µε τη χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί 
ως αποδεκτές µε βάση τις συνηµµένες τεχνικές προδιαγραφές.  

Το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ, θα αναφέρεται χωριστά. Σε διαφορετική περίπτωση  
θεωρείται ότι έχει συνυπολογισθεί στην τιµή της προσφοράς. 

 
Οι προσφορές θα ισχύουν για  60  ηµέρες. 
 
Η εξόφληση των τιµολογίων θα γίνει σε 45 µε 60 ηµέρες από την παραλαβή αυτών από το Τµήµα 

Προµηθειών ∆.Υ. & Αποθηκών, και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την επιτροπή 

παραλαβής. 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία µπορείτε να απευθύνεστε στον κ Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, στο 
τηλ. 2310 966753. 

 
 

 
 

 Η Προϊσταµένη του Τµήµατος                         
Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 

 
 
 

Ελένη Παχατουρίδου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.) 

Ηµεροµηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)............................. 

(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) ......................................... 

Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως  

µέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………4 υπέρ του  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. 

ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς 
τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

για τη συµµετοχή του/της/τους σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) ..................... ∆ιακήρυξη/Πρόσκληση/ 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .....................................................5 της/του (Αναθέτουσας Αρχής / 
Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύµβασης: “(τίτλος σύµβασης)”/ για το/α 
τµήµα/τα ...............6  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της 
(υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

 

 

                                                 
1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
3  Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης σε συγκεκριµένο χρηµατικό 

ποσό και δε µπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε 

παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). 
4   ο.π. υποσ. 3. 
5 Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ σύµφωνα µε το άρθρο 25 του πδ 118/2007.  
6 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τµήµατος/τµηµάτων της ∆ιακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης, συµπληρώνεται ο αύξων αριθµός του/ων 
τµήµατος/τµηµάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.  



Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας 
αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε 
....................ηµέρες 7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………………………………………….. 8.  

ή 

Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε 
να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνοµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο ... της 
∆ιακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας 
θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της9.  

 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό 
της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε10. 

 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7  Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
8  ΣΗΜΕΙ_ΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ηµέρες του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014).  
9  Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 
10  Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 

θεσµοθετήθηκε µε την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία 

και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 



 
Συνηµµένοι Πίνακες 

 
Πίνακας 1: Εργασίες και έλεγχοι ηλεκτρολογικής φύσεως 

 
α/α Εργασία 

1. Γενικοί οπτικοί έλεγχοι – γενικός καθαρισµός χώρου, των πινάκων Μ.Τ. και των Μετασχηµατιστών καθώς και 
των υπολοίπων εξαρτηµάτων στο χώρο ως τον πίνακα Χ.Τ. 

2. Έλεγχος λειτουργίας µηχανισµών αποζευκτών Μ.Τ. 

3. Αποκατάσταση ζηµιών στην κυψέλη Μ.Τ. 

4. Έλεγχος λειτουργίας χειριστηρίων Μ.Τ. 

5. Έλεγχος ακροκιβωτίων Μ.Τ. 

6. Καθαρισµός ακροκιβωτίων Μ.Τ. 

7. Σύσφιξη κοχλιών καλωδίων Μ.Τ. 

8. Έλεγχος µονωτήρων Μ.Τ. 

9. Καθαρισµός µονωτήρων Μ.Τ. 

10. Μέτρηση αντίστασης µόνωσης Μ.Τ. 

11. Έλεγχος µηχανισµών ελατηρίων στους διακόπτες Μ.Τ. 

12. Έλεγχος µονωτήρων Μ/Σ 

13. Καθαρισµός µονωτήρων Μ/Σ 

14. Έλεγχος πληρότητας και κατάστασης µόνωσης ελαίου Μ/Σ 

15. Έλεγχος αερισµού Μ/Σ, έλεγχος περιµετρικής γειώσεως χώρου και µεταλλικών τµηµάτων 

16. Αντικατάσταση silica gel Μ/Σ 

17. Έλεγχος λειτουργίας θερµοµέτρου Μ/Σ 

18. Έλεγχος λειτουργίας διακόπτη Buchholz Μ/Σ 

19. Έλεγχος λειτουργίας συστήµατος προειδοποίησης Μ/Σ 

20. Έλεγχος ακροδεκτών Μ/Σ 

21. Καθαρισµός ακροδεκτών Μ/Σ 

22. Καθαρισµός µεταγωγέα Μ/Σ 

23. Λίπανση µεταγωγέα Μ/Σ 

24. Έλεγχος αντίστασης µόνωσης Μ/Σ 

25. Έλεγχος ακροκιβωτίων Μ/Σ 

26. Καθαρισµός ακροκιβωτίων Μ/Σ 

27. Καθαρισµός χώρου ερµαρίων Χ.Τ. 

28. Σύσφιξη κοχλιών καλωδίων Χ.Τ. 

29. Σύσφιξη κλεµοσειρών Χ.Τ. 

30. Έλεγχος ασφαλειών Χ.Τ. 

31. Έλεγχος διέγερσης ηλεκτρονόµων βοηθητικών κυκλωµάτων 

32. Καθαρισµός ηλεκτρονόµων βοηθητικών κυκλωµάτων 

33. Έλεγχος κυκλώµατος προστασίας 

34. Έλεγχος επιφανειών επαφής συστήµατος γείωσης 



35. Έλεγχος καλής λειτουργίας συστήµατος γείωσης 

36. Μέτρηση αντίστασης γείωσης και των τυλιγµάτων του Μ/Σ µε συσκευή MEGGER 5KV 

37. Μέτρηση λόγου Μ/Σ και ρεύµατος διέγερσης 

38. Έλεγχος καλής λειτουργίας συστήµατος πυρανίχνευσης 

39. Έλεγχος συστήµατος αντικεραυνικής προστασίας 

 

Σηµείωση: Ειδικά για τα αντλιοστάσια Σίνδου και Ιωνίας, στα οποία υπάρχουν εγκατεστηµένοι κινητήρες Μ/Τ 
(τέσσερις σε κάθε ένα), οι εργασίες συντήρησης και καθαρισµού θα περιλαµβάνουν επιπλέον και τα πεδία των 
κινητήρων. 

Πίνακας 2: Εργασίες και έλεγχοι οικοδοµικών 

α/α Εργασία 

1 Έλεγχος στερέωσης θυρών 

2 Έλεγχος στερέωσης περσίδων αερισµού 

3 Λίπανση Θυρών 

4 Καθαρισµός χώρου Μ/Σ 

5 Αποκατάσταση βλαβών στο χώρο του Μ/Σ 

6 Αντικατάσταση ελλιπούς/χαλασµένου εξοπλισµού 

 

Πίνακας 3 : Λίστα Υ/Σ και οµαδοποίηση τους 

α/α Υποσταθµός Στοιχεία ΥΣ Κατηγορία 

1 Εγνατίας 1 x Μ/Σ 400kVA 1Y 

2 Σίνδου 2 x Μ/Σ 3000kVA & 2 x Μ/Σ 75kVA & 2 x Μ/Σ 1600 kVA 4Y 

3 Ιωνίας 4 x Μ/Σ 1250kVA & 1 x Μ/Σ 100kVA 4Y 

4 Πολίχνη Α∆8 2 x Μ/Σ 630kVA 2Y 

5 Καλλιθέα 2 x Μ/Σ 500kVA  2Y 

6 Καυκάσου 2 x Μ/Σ 630kVA 2Y 

7 Κασσάνδρου 2 x Μ/Σ 1600kVA 2Y 

8 Ευαγγελίστρια 2 x Μ/Σ 630kVA 2Y 

9 Συκιές 1 x Μ/Σ 400kVA 1Y 

10 ∆ενδροποτάµου 3 x Μ/Σ 1600kVA 3Y 

11 Καλοχωρίου 2 x Μ/Σ 500kVA 2Y 

12 Εύοσµου 2 x Μ/Σ 630kVA 2Y 

13 Αραβησσού 2 x Μ/Σ 1600kVA 2Y 

14 Άνω Τούµπας 2 x Μ/Σ 500kVA 2Y 

15 Πυλαίας 2 x Μ/Σ 500kVA 2Y 

16 Λύκων 2 x Μ/Σ 500kVA 2Y 

17 Γυµνασίου 2 x Μ/Σ 400kVA 2Y 

18 ∆ιαβατών 2 x Μ/Σ 1250kVA 2Y 

19 ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.Θ. 2 x Μ/Σ 315kVA 2Y 



Ενδεικτικό υπόµνηµα τιµολόγησης: 

• 1Υ στα 400,00€, 

• 2Υ στα 640,00€, 

• 3Y στα 1040,00€, 

• 4Υ στα 1600,00€. 

Πίνακας 4 
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1 Εγνατίας 1 x Μ/Σ 400kVA Συντήρηση 1Y 400,00 € 

…..%  

  

2 Σίνδου 
2 x Μ/Σ 3000kVA , 2 x Μ/Σ 75kVA, 2 x 

1600kVA 
Συντήρηση 4Y 

1.600,00 € 
  

3 Ιωνίας 4 x Μ/Σ 1250kVA & 1 x Μ/Σ 100kVA Συντήρηση 4Y 1.600,00 €   

4 Πολίχνη Α∆8 2 x Μ/Σ 630kVA Συντήρηση 2Y 640,00 €   

5 Καλλιθέα 2 x Μ/Σ 500kVA  Συντήρηση 2Y 640,00 €   

6 Καυκάσου 2 x Μ/Σ 630kVA Συντήρηση 2Y 640,00 €   

7 Κασσάνδρου 2 x Μ/Σ 1600kVA Συντήρηση 2Y 640,00 €   

8 Ευαγγελίστρια 2 x Μ/Σ 630kVA Συντήρηση 2Y 640,00 €   

9 Συκιές 1 x Μ/Σ 400kVA Συντήρηση 1Y 400,00 €   

10 ∆ενδροποτάµου 3 x Μ/Σ 1600kVA Συντήρηση 3Y 1.040,00 €   

11 Καλοχωρίου 2 x Μ/Σ 500kVA Συντήρηση 2Y 640,00 €   

12 Ευόσµου 2 x Μ/Σ 630kVA Συντήρηση 2Y 640,00 €   

13 Αραβησσού 2 x Μ/Σ 1600kVA Συντήρηση 2Y 640,00 €   

14 Άνω Τούµπας 2 x Μ/Σ 500kVA Συντήρηση 2Y 640,00 €   

15 Πυλαίας 2 x Μ/Σ 500kVA Συντήρηση 2Y 640,00 €   

16 Λύκων 2 x Μ/Σ 500kVA Συντήρηση 2Y 640,00 €   

17 Γυµνασίου 2 x Μ/Σ 400kVA Συντήρηση 2Y 640,00 €   

18 ∆ιαβατών 2 x Μ/Σ 1250kVA Συντήρηση 2Y 640,00 €   

19 ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.Θ. 2 x Μ/Σ 315kVA Συντήρηση 2Y 640,00 €   

 
    

14.000,00 € Σύνολο Α:   

 

 

 

 

 

 



Πίνακας 5 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  1 : ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (εντός εργασίµου ωραρίου Καθηµερινές και 

Σάββατο) 

α/α Παροχή 

(α)                 

Εκτιµώµενες 

ώρες παροχής   

Μονάδα 

(β)        

προσφερόµενη 

τιµή σε € 

(α x β) € 

1 Τεχνίτης 45 ώρα     

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  2 : ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (εκτός εργασίµου ωραρίου Καθηµερινές και 

Σάββατο) 

α/α Παροχή 

(α)                 

Εκτιµώµενες 

ώρες παροχής   

Μονάδα 

(β)        

προσφερόµενη 

τιµή σε € 

(α x β) € 

1 Τεχνίτης 45 ώρα     

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  3 : ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ (Καθηµερινές και Σάββατο) 

α/α Παροχή 

(α)                 

Εκτιµώµενες 

ώρες παροχής   

Μονάδα 

(β)        

προσφερόµενη 

τιµή σε € 

(α x β) € 

1 Τεχνίτης 35 ώρα     

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  4 : ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Κυριακές και Αργίες (Ηµέρας) 

α/α Παροχή 

(α)                 

Εκτιµώµενες 

ώρες παροχής   

Μονάδα 

(β)        

προσφερόµενη 

τιµή σε € 

(α x β) € 

1 Τεχνίτης 45 ώρα     

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  5 : ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Κυριακές και Αργίες (Νύχτας) 

α/α Παροχή 

(α)                 

Εκτιµώµενες 

ώρες παροχής   

Μονάδα 

(β)        

προσφερόµενη 

τιµή σε € 

(α x β) € 

1 Τεχνίτης 30 ώρα     

    

Σύνολο Β (α x β):   

 
 
 
 
 
 


