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Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 
ΕΤΑΙΡΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ  &  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Α.Ε. 

ΕΓΝΑΤΙΑ 127 -546 35  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ:  2310/966600 – FAX: 2310/212439 
 
 

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   Νο25/2014   
 
Για την προµήθεια Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους για την Εγκατάσταση   
Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) 
  
 

Η Εταιρία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) προκηρύσσει ανοικτό µε  
σφραγισµένες προσφορές µειοδοτικό διαγωνισµό για την «Προµήθεια Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους για 
την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ)», προϋπολογισµού διακοσίων είκοσι 
χιλιάδων (220.000€) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα Γραφεία της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Τσιµισκή 98, 4ος όροφος, την 19η 
Νοεµβρίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10πµ, µε τους παρακάτω όρους: 
 
Άρθρο 1ο 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 
Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η προµήθεια, η εγκατάσταση και η θέση σε δοκιµαστική 

λειτουργία ενός (1) ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ), κατάλληλου να λειτουργήσει ως επικουρική 
µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την άµεση και αυτόµατη ρευµατοδότηση της 
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης στην περίπτωση, που σε ανύποπτο χρόνο 
υπάρξει πλήρης διακοπή ή ακαταλληλότητα του ρεύµατος της ∆ΕΗ, έστω και σε µια φάση του δικτύου 
αυτής.  
 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Άρθρο 2ο 

 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
 

1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές. 
2. Οι προσφορές υποβάλλονται: 

2.1 Με παράδοση τους στο τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών, ή µε αποστολή τους  
ταχυδροµικώς επί αποδείξει ή µέσω εταιριών διακίνησης εντύπων. Στην περίπτωση αυτή η  
προσφορά πρέπει να φτάσει στο τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών πριν από τη λήξη 
της ηµεροµηνίας και της ώρας υποβολής των προσφορών.  

2.2 Με παράδοση της προσφοράς απευθείας στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά την έναρξη της 
διαδικασίας του διαγωνισµού. 

3. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν 
πληρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων του παρόντος 
άρθρου ή αφορούν προµηθευτές των οποίων η συµµετοχή στους διαγωνισµούς της Ε.Υ.Α.Θ. 
Α.Ε. έχει αποκλεισθεί, δεν λαµβάνονται υπόψη. 

4. Προσφορές που δεν λαµβάνονται υπόψη κατά τα ανωτέρω επιστρέφονται.  
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Άρθρο 3ο 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, όπου θα αναγράφονται ευκρινώς τα 
εξής στοιχεία: 
 
α.  Προς  

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ &ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Α.Ε. 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

ΤΣΙΜΙΣΚΗ  98 , 546 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Τηλέφωνο  2310966968, 2310966972 -928 

Fax            2310283117 

β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Προµήθεια Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας 
Λυµάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ)» 
γ. Ο αριθµός της διακηρύξεως  (Ν25/2014) 
δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα 
    

Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και η 
εγγυητική επιστολή συµµετοχής.  

Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον  
κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και  τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό 
σφραγισµένο φάκελο επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και 
τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω µεγάλου όγκου να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο 
µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει 
στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραφηµένη 
από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει 
κατά τον έλεγχο να την µονογράψει και να την σφραγίσει. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε 
αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των 
προσφορών.  
 
 
 Άρθρο 4ο 

 

ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΟΡΩΝ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης 
εκτός εάν κατά περίπτωση αναφέρει ρητά στην προσφορά του τα σηµεία εκείνα που τυχόν δεν 
αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναφέρει στην προσφορά τους όρους του, που είναι 
διαφορετικοί από αυτούς της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν.          
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∆ιευκρινήσεις επί των όρων της διακήρυξης δίνονται µόνο όταν αυτές ζητούνται από τους 
ενδιαφερόµενους εγγράφως και µέχρι 6 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. Οι 
απαντήσεις της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., αναρτούνται στην ιστοσελίδα της, στο πεδίο 
«Ανακοινώσεις/∆ιευκρινίσεις» της καταχώρησης του σχετικού διαγωνισµού και κοινοποιούνται σε 
όλους τους ενδιαφερόµενους που έχουν λάβει τη ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού από το Τµήµα 
Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών, έως και την προηγούµενη ηµέρα από αυτήν της διεξαγωγής του 
διαγωνισµού. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης.     

Η επιτροπή διαγωνισµού κατά την αξιολόγηση των προσφορών, µπορεί, κατά την κρίση της, να 
ζητήσει διευκρινήσεις από τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό, είτε ενώπιόν της είτε εγγράφως. 
Σηµειώνεται πως, από τις ανωτέρω διευκρινήσεις, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται  
στα σηµεία που ζητήθηκαν.  
 
 
Άρθρο 5ο 

                           

 ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

 Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές: 

Ελληνικές και Αλλοδαπές Επιχειρήσεις (ατοµικές επιχειρήσεις ή εταιρείες) εγκατεστηµένες στα 
κράτη- µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή στα κράτη µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό 
Οικονοµικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) ή στα κράτη –µέλη που έχουν υπογράψει την Συµφωνία περί ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (G.P.A.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε από την 
Ελλάδα µε τον Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α’ 139/27-06-97) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες 
σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε. ή επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία 
κράτους-µέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή κράτους –µέλους που έχει υπογράψει την Σ.∆.Σ. (GPA) του ΠΟΕ 
και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική τους έδρα στο 
εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε κράτος µέλος που έχει υπογράψει την Σ.∆.Σ (GPA) του ΠΟΕ ή 
τέλος σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε.  
 

 

 Άρθρο 6ο 

                           

 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

1. Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά: 
  1.1 Ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα: 
      1.1.1 Εγγύηση συµµετοχής  στο  διαγωνισµό. 
      1.1.2 Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας. 
      1.1.3 Πιστοποιητικό αρµοδίας δικαστικής ή διοικητικής  αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,  έκδοσης απόφασης 
αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης,  πτωχευτικού συµβιβασµού  ή υπό άλλη 
ανάλογη διαδικασία. 
      1.1.4  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από  αρµόδια   κατά περίπτωση Αρχή  από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές Κοινωνικής 
Ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού. 
     Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 1.1.3 
και 1.1.4 εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την 
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
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      1.1.5 Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή  τους  σ’ 
αυτό  και το ειδικό τους επάγγελµα  ή βεβαίωση άσκησης  επαγγέλµατος  από αρµόδια  δηµόσια  αρχή 
που θα βρίσκεται σε ισχύ κατά  την ηµεροµηνία  διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
  1.2 Αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα: 
     1.2.1 Εγγύηση συµµετοχής στο  διαγωνισµό. 
     1.2.2 Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
     1.2.3 Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι υπ’ αριθµ. 1.1.3 & 1.1.4  
περιπτώσεις του εδαφίου 1.1 του παρόντος άρθρου. 
    1.2.4 Πιστοποιητικό  της  αρµόδιας  αρχής  της  χώρας  εγκατάστασής  τους  περί  εγγραφής  τους  
στα  µητρώα  του  οικείου  Επιµελητηρίου  ή  σε  ισοδύναµες  διεπαγγελµατικές  οργανώσεις. 
 

 1.3. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 
     1.3.1  Όλα τα δικαιολογητικά των εδαφίων 1.1 και 1.2. Στην προκειµένη περίπτωση το απόσπασµα 
Ποινικού Μητρώου ή το ισοδύναµο έγγραφο θα αφορά τον διαχειριστή ή τον υπεύθυνο του Νοµικού 
Προσώπου το οποίο πρέπει να αποδεικνύεται από σχετικά νοµιµοποιητικά έγγραφα. 
     1.3.2  ΦΕΚ  ίδρυσης και τροποποιήσεις (για διαγωνιζόµενους µε µορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωµένο 
αντίγραφο (ή απόσπασµα) του καταστατικού του διαγωνιζοµένου και των εγγράφων τροποποιήσεών 
του (για ΟΕ και ΕΕ). 
    1.3.3  Νοµιµοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η εξουσιοδότηση του προσώπου που 
υπογράφει την προσφορά.  
 
 1.4 Οι συνεταιρισµοί: 
      1.4.1 Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 1.1.1, 1.1.3  και 1.1.4 του εδ. 1.1 του παρόντος άρθρου. 
      1.4.2 Βεβαίωση  εποπτεύουσας αρχής ότι λειτουργεί νόµιµα ο συνεταιρισµός. 
 
 1.5  Οι ενώσεις Προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
      1.5.1 Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην 
ένωση. 
      1.5.2  Η ένωση προµηθευτών υποβάλει κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε 
από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτηµένο µε 
συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του 
υλικού ή το µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. 
     1.5.3  Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται για  ολόκληρη την 
προσφορά. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι 
πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.  
     1.5.4   Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας µέλος της 
ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των 
προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε 
την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης τα 
υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και όρους. Τα 
υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν 
αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του αρµόδιου για την ∆ιοίκηση της 
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. οργάνου ύστερα από πρόταση της ∆/νσης  Οικονοµικού. 
 
2.  Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους υποβάλλουν µαζί 
µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 
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3.  Σε περίπτωση που δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω  
περιπτώσεις µπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται  
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. 
 
4.  Τα έγγραφα που κατατίθενται από αλλοδαπούς, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα θα είναι νοµίµως 
µεταφρασµένα στην Ελληνική. 
 
5.  Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συµµετοχής, µπορεί να µην υποβάλλονται 
µαζί µε την προσφορά, όταν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στην υπηρεσία που εκτελεί το διαγωνισµό και 
δεν έχει λήξει η ισχύς τους. Αυτό όµως πρέπει να αναφέρεται ρητά στην προσφορά. 
 
6.   Όλα τα πιστοποιητικά συµµετοχής  υποβάλλονται  σε πρωτότυπα  ή σε αντίγραφα. 
 
7. Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις θα φέρουν νόµιµη επικύρωση του γνησίου υπογραφής του 
υπογράφοντος αυτές. 
 
 
Άρθρο 7ο 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

 
1.  Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα 
στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα 
αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφραση. 
 
2.   Με την εγγυητική επιστολή –που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση– το πιστωτικό ίδρυµα αναλαµβάνει την 
υποχρέωση να καταβάλλει ορισµένο ποσό µε µόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, 
χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγµατι υπάρχει ή να είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 
 
3.   Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν καταρχήν: 
      3.1. Την ηµεροµηνία έκδοσης 
      3.2. Τον εκδότη 
      3.3 Την επωνυµία της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. προς την οποία απευθύνεται 
      3.4.Τον αριθµό της εγγύησης 
      3.5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 
      3.6.Την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση 
      3.7. Τους όρους ότι: 
            3.7.1 Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης 
της διζήσεως. 
            3.7.2 Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας Προµηθειών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.   
που διενεργεί το διαγωνισµό και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση. 
   
4.  Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό. 
4.1  Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί 
της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης (Συµπεριλαµβανοµένου  του  ΦΠΑ). 
4.2   Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόµενη κατά τα ανωτέρω αξία µπορεί να 
γίνει δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται µέχρι ποσοστό 5%. 
4.3 Η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παραγράφου 3 και τα ακόλουθα: 
      4.3.1   Την σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία διαγωνισµού και τα προς προµήθεια υλικά. 
      4.3.2  Τον χρόνο ισχύος της εγγύησης (4 µήνες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού). 
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4.4   Τα αναγκαία στοιχεία εγγύησης συµµετοχής (επί ποινή αποκλεισµού) κατά την υποβολή της µε την 
προσφορά είναι:  
        4.4.1  Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο ποσό µε µόνη την 
δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 
        4.4.2   Ο αριθµός της διακήρυξης (Νο25/2014) ή ο πλήρης τίτλος του διαγωνισµού 
        4.4.3   Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση (13.530 ευρώ). 
        4.4.4   Η ηµεροµηνία έκδοσης της. 
   4.4.5  Τα στοιχεία του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται.  
     

Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συµµετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων µπορούν να καλύπτονται 
εκ των υστέρων. 

 
5. Εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  της  Σύµβασης 
   5.1   Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή  η ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει 
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% 
της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.  

5.2 Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
5.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ.3.  και τα 

ακόλουθα: 
         5.3.1 Τον αριθµό της ∆ιακήρυξης και τα προς προµήθεια υλικά. 
         5.3.2 Τον χρόνο ισχύος της εγγύησης. 
   5.4     Εγγύηση καλής εκτέλεσης θα κατατίθεται και για κάθε επαύξηση του αντικειµένου της  
σύµβασης. 
 
6. Εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η 

προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και 
µέσα σε δέκα (10) µέρες από την υπογραφή της  σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών  
προµηθευτών που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από 
την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης. 
 

7. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφονται µετά την οριστική ποσοτική και  
ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από  τους  
δύο συµβαλλόµενους. 
 

8. Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση  
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 
 

9. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του ενός 
τουλάχιστον µηνός από την ισχύ της προσφοράς. 

 
10. Τυχόν παράταση του χρόνου ισχύος των προσφορών, θα συνοδεύεται από αντίστοιχη παράταση 

της ισχύος των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής. 
  
   
Άρθρο 8ο 

 
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για 90 ηµέρες από την επόµενη της 

διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά 
τους. 
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Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη.  

Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται για όσο χρόνο συµφωνηθεί µεταξύ της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 
και των προµηθευτών. 

Σε καµία περίπτωση ο υποψήφιος ανάδοχος δεν µπορεί να έχει αξιώσεις αναθεώρησης τιµών πριν 
την λήξη της ισχύος της προσφοράς ή µετά την υπογραφή της σύµβασης. 
 
 
Άρθρο 9ο 

 
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ 

 
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
 
Άρθρο 10ο 

 
 ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

 
Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες. 
                                   
 
Άρθρο 11ο 

 
ΓΛΩΣΣΑ 

 
Όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία που θα περιέλθουν στην Εταιρία θα είναι 

συντεταγµένα στην Ελληνική γλώσσα. 
 
 

Άρθρο 12ο 

 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σ’ αυτόν και κατά της 

διαδικασίας του διαγωνισµού επιτρέπεται ένσταση. 
Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών (µέσω Τµήµατος 

Πρωτοκόλλου, Εγνατία 127, 6ος όροφος, τηλ. 2310-966665, Fax 2310-212439) ως εξής: 
1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη 

δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των 
προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της 
δηµοσίευσης και της διενέργειας  του  διαγωνισµού.  
Επί της ένστασης αποφαίνεται το Τµήµα Προµηθειών το αργότερο τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες πριν 
από την διενέργεια του διαγωνισµού. 

2. Ένσταση κατά της διαδικασίας παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά 
συµµετοχής προµηθευτή στον διαγωνισµό, ως και κατά του τύπου η του περιεχοµένου των 
προσφορών, υποβάλλεται κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισµού και µέχρι τις 
επόµενες τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από τη διενέργειά του. Επίσης ένσταση µπορεί να υποβληθεί 
και σε τρείς (3) εργάσιµες ηµέρες από σχετική ανακοίνωση της επιτροπής (Λήξη της προθεσµίας η 
14.30 µµ). Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή σε διαγωνισµό  κοινοποιείται,  εντός  της  
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αυτής προθεσµίας υποχρεωτικά από τον ενιστάµενο, στον προµηθευτή κατά του οποίου  
στρέφεται. Σε περίπτωση µη κοινοποίησης, η ένσταση θα απορρίπτεται. 

3. Επί των ενστάσεων της παραγράφου 2 αποφαίνεται το αρµόδιο για την κατακύρωση όργανο. 
(∆.Σ.). 

4. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε φροντίδα τους. 
 
Άρθρο 13ο 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Ο διαγωνισµός θα έχει κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή. 
Για την  αξιολόγηση  των  προσφορών λαµβάνονται  υπ’ όψη  κυρίως τα  παρακάτω  στοιχεία: 
1. Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές  προδιαγραφές της  διακήρυξης  

και της πρόσκλησης. 
2. Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε. 
3. Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους  

διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, για όµοιο ή παρεµφερές υλικό. 
4. Κάθε άλλο, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, ουσιώδες στοιχείο  από  το  οποίο  

εξασφαλίζεται η καλή εκτέλεση της προµήθειας του υλικού. 
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή µε την χαµηλότερη τιµή, από εκείνους των οποίων οι 

προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της  
διακήρυξης.  

Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή και που είναι σύµφωνες µε τους όρους 
και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής διαγωνισµού. 

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής διαγωνισµού, ουσιώδεις 
αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες 
αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.  

Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σηµεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν 
χαρακτηρισθεί στη διακήρυξη ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν 
απόρριψη των προσφορών.  
    
   
Άρθρο 14ο 

 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

 
1. Η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίδεται  ανά µονάδα  και  συνολικά. Στην τιµή περιλαµβάνεται 

κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από τον Φ.Π.Α, για παράδοση των υλικών στον τόπο και µε τον 
τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. Το ποσοστό του ΦΠΑ µε το οποίο επιβαρύνεται η τιµή 
ορίζεται χωριστά. Σε διαφορετική περίπτωση και µε βάση την αρχή της αποδοχής των όρων της 
διακήρυξης, ο ΦΠΑ που αναλογεί, λογίζεται ότι έχει συνυπολογισθεί και ενσωµατωθεί  στην τιµή 
προσφοράς. 

2. Η προσφερόµενη  τιµή  δίδεται σε  ευρώ. 
3. Οι τιµές των προσφορών αναγράφονται αριθµητικώς και ολογράφως, σε περίπτωση δε 

ασυµφωνίας ισχύει η τιµή που αναγράφεται ολογράφως. 
4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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Άρθρο 15ο 
 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ 
 

Η Επιτροπή διαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών  
στην καθορισµένη από την διακήρυξη ή πρόσκληση ηµεροµηνία και ώρα. Προσφορές που 
υποβάλλονται µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά 
παραδίδονται στο Τµήµα Προµηθειών για επιστροφή ως εκπρόθεσµες. Η αποσφράγιση των 
προσφορών γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία, παρουσία των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό ή  
εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων τους: 

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα 
δικαιολογητικά κατά φύλλο. Εφόσον θεωρηθούν επαρκή, η επιτροπή έχει την δυνατότητα  
αποσφράγισης και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών αυθηµερόν ή σε διαφορετική ηµεροµηνία  
από αυτήν της  διεξαγωγής του διαγωνισµού (κατά  την  κρίση  της). 

Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται µετά την ολοκλήρωση της τεχνικής 
αξιολόγησης και την κρίση τυχόν ενστάσεων και εφόσον κρίθηκαν αποδεκτές οι αντίστοιχες τεχνικές 
προσφορές. 

Οι παρευρισκόµενοι στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των 
συµµετασχόντων στο διαγωνισµό. Κατά το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών θα λάβουν γνώση και 
των τιµών που προσφέρθηκαν. 

Η µη παρουσία ενός η περισσοτέρων εκ των συµµετεχόντων δεν αναστέλλει την διενέργεια του 
διαγωνισµού. 
 
      
 
Άρθρο 16ο 

 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
Μετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού από το ∆.Σ. της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., θα κληθεί 

ο προµηθευτής που προκρίθηκε, µε σχετικό έγγραφο, για την υπογραφή της σύµβασης. Συγχρόνως, θα 
πρέπει να προσκοµίσει και την εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης. 

Ο προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε 15 
ηµέρες από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης της ανακοίνωσης κατακύρωσης. Εάν ο προµηθευτής  
στον οποίο έγινε η ανακοίνωση κατακύρωσης δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση κηρύσσεται 
έκπτωτος µετά από απόφαση του ∆.Σ. της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ενώ η εγγυητική επιστολή συµµετοχής εκπίπτει 
υπέρ της Ε.Υ.Α.Θ.  Α.Ε. 

Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. δύναται στη συνέχεια να προχωρήσει στην κατακύρωση του διαγωνισµού στον 
επόµενο προµηθευτή ή να επαναλάβει την διαδικασία. 

Κατά κανόνα, η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται στον προµηθευτή που είναι µειοδότης. ∆ια του 
αρµοδίου για την κατακύρωση οργάνου της δύναται η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. να κρίνει διαφορετικά. 
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Άρθρο 17ο 

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΤΗΣ  ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 

 
Η παράδοση του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους θα γίνει το συντοµότερο, και πάντως όχι πέραν των 

δώδεκα (12) εβδοµάδων από την  υπογραφή της σύµβασης. 
 
 
 
 
Άρθρο 18ο 

 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

      
Για την εξόφληση των τιµολογίων τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: 

1. Πρωτόκολλο παραλαβής. 
2. Τιµολόγιο του προµηθευτή µε την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. 
3. Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη  

ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. 
4. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα 

 
Τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης της ∆ιακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 
Τον ανάδοχο της συναπτόµενης σύµβασης βαρύνει κράτηση 0,10% σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2, εδ. β΄ του  άρθρου 238  
του ν. 4072/2012. 
 
 
Άρθρο 19ο 

 
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

 
Η επίλυση των διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν µεταξύ της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και των 

προµηθευτών, Ελλήνων ή αλλοδαπών κατά την διενέργεια του διαγωνισµού ή κατά την εκτέλεση των 
συµβάσεων υπάγεται στην αρµοδιότητα των ∆ικαστηρίων της Θεσσαλονίκης. 

Οι έννοµες σχέσεις που δηµιουργούνται από την ∆ιακήρυξη και την Σύµβαση διέπονται από το  
Ελληνικό ∆ίκαιο. 
 
 
Άρθρο 20ο 

 
 

ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
 

Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. δικαιούται µε απόφαση του αρµόδιου για την διοίκηση οργάνου της ύστερα από 
γνωµοδότηση του τµήµατος Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, να κηρύξει τον προµηθευτή έκπτωτο για το σύνολο ή µέρος της 
σύµβασης όταν: 
1. ∆εν εκτελεί ή αδυνατεί να εκτελέσει την παραγγελία. 
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2. Τα παραδιδόµενα υλικά έχουν ελαττώµατα, δεν πληρούν τις συµβατικές προδιαγραφές και γενικά 
δεν έχουν τις συνοµολογηθείσες  ιδιότητες ή επιδόσεις.  

3. Σε κάθε άλλη περίπτωση που αθετούνται οι όροι της σύµβασης. 
Σε περίπτωση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου καταπίπτει υπέρ της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. το ποσό της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά το µέρος που ισχύει. Σε κάθε περίπτωση και ασχέτως της κήρυξης του 
προµηθευτή ως εκπτώτου, της κατάπτωσης της εγγύησης και της επιβολής ποινικής ρήτρας η Ε.Υ.Α.Θ. 
Α.Ε. δικαιούται να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε ζηµίας που υπέστη από την αθέτηση εκ µέρους του 
προµηθευτή  των συµβατικών του υποχρεώσεων. 

Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια και δεν προσήλθε µέσα στην προθεσµία 
που του ορίσθηκε να υπογράψει την σύµβαση και να προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση και από κάθε δικαίωµα που 
απορρέει από αυτήν, και η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. αποδεσµεύεται από κάθε υποχρέωση έναντι του προµηθευτή  
και δύναται να εκτελέσει την προµήθεια µε άλλους προµηθευτές  µε όποιο τρόπο κρίνει πρόσφορο. Η 
εγγυητική επιστολή συµµετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. η οποία δικαιούται να 
αξιώσει την αποκατάσταση κάθε άλλης ζηµίας που υπέστη από την µη υπογραφή της σύµβασης. Η 
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα του προσωρινού ή οριστικού αποκλεισµού του προµηθευτή από 
µελλοντικές  συνεργασίες. Ο αποκλεισµός κηρύσσεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ύστερα 
από γνωµοδότηση του Τµήµατος Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών, το οποίο προηγουµένως υποχρεωτικά 
καλεί  τον ενδιαφερόµενο για παροχή εξηγήσεων. 

Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. µπορεί να δεχτεί την εκπρόθεσµη 
παράδοση µε ταυτόχρονη επιβολή ποινικής ρήτρας ποσού ίσου προς το 0,5% της αξίας των υλικών των 
οποίων  καθυστερεί η παράδοση για κάθε εβδοµάδα και µέχρι  δέκα (10) εβδοµάδες. Μετά τις δέκα (10) 
εβδοµάδες και εφόσον εξακολουθεί η καθυστέρηση, το ποσοστό της ποινικής  ρήτρας αυξάνεται σε 1% 
για κάθε εβδοµάδα και µέχρι πέντε (5) εβδοµάδες.  Μετά ο προµηθευτής  κηρύσσεται έκπτωτος.  

Αντικειµενική ανωτέρα βία, την ευθύνη της απόδειξης της οποίας φέρει ο προµηθευτής απαλλάσσει 
αυτόν των συνεπειών από την µη συµµόρφωση προς τους όρους της σύµβασης ή την µη υπογραφή της. 

Αν παρέλθουν άπρακτες οι συµβατικές προθεσµίες παράδοσης εξ υπαιτιότητας της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  
παρατείνεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης χωρίς συνέπεια για τον προµηθευτή.  
 
 
 
Άρθρο  21ο  
 
 

ΑΝΩΤΕΡΑ  ΒΙΑ 
 
1. Αν η αδυναµία υπογραφής ή εµπρόθεσµης εκτέλεσης της σύµβασης οφείλεται σε λόγους ανωτέρας 

βίας, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να γνωστοποιήσει στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. τα περιστατικά και 
τους λόγους που συνιστούν αυτή την αδυναµία, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την επέλευσή τους. 

2. Η ανωτέρα βία αποδεικνύεται µε στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία οφείλει να υποβάλλει ο 
προµηθευτής εντός είκοσι (20) ηµερών, άλλως στερείται του δικαιώµατος να επικαλεσθεί την  
ανωτέρα βία.  

3. Η ύπαρξη ανωτέρας βίας απαλλάσσει τον προµηθευτή από τις συνέπειες λόγω µη συµµόρφωσής  
του προς τους όρους της σύµβασης ή της υπογραφής της. 
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Β.  ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
                    

Άρθρο  22ο  
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 

1.ΓΕΝΙΚΑ 
Το προσφερόµενο H/Z θα είναι κατασκευασµένο βάσει των οδηγιών (κανονισµών) ασφαλείας της ΕΕ 

όπως προβλέπεται από το Π.∆. 57/2010 ΦΕΚ Α’ 97 και κατά την παράδοση θα φέρει σήµανση CE ως 
πλήρες συγκρότηµα µε τον πίνακα ελέγχου και προστασίας. Θα συνοδεύεται δε υποχρεωτικά από την 
πρωτότυπη δήλωση πιστότητας του κατασκευαστή.  
 
2.ΙΣΧΥΣ 
Ελάχιστη ισχύς εφεδρικής λειτουργίας            1.870 kVA 
 
Ελάχιστη ισχύς συνεχούς λειτουργίας  1.700 kVA,  συν Φ 0,8   1.364kW, 50 Hz 
 

∆εν θα υπάρχει περιορισµός στις ώρες λειτουργίας ανά έτος και το θα Η/Ζ έχει δυνατότητα 
υπερφόρτωσης κατά 10% της ονοµαστικής ισχύος συνεχούς λειτουργίας, η οποία θα είναι διαθέσιµη 
για µια (1) ώρα ανά δώδεκα (12) ώρες λειτουργίας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τα διεθνή 
πρότυπα ISO 8528-1. 

Περιβαλλοντολογικές συνθήκες απόδοσης ονοµαστικής ισχύος σύµφωνα µε τα πρότυπα ISO 8528-1 

25° C   θερµοκρασία, 30 % σχετική υγρασία, 1000 µέτρα υψόµετρο 

                                            
 
3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Ζ 

Το προσφερόµενο Η/Ζ θα εγκατασταθεί και θα τεθεί σε δοκιµαστική λειτουργία µε µέριµνα και 
δαπάνες του προµηθευτή, στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) στον 
χώρο όπου είναι σήµερα εγκατεστηµένο το προς αντικατάσταση Η/Ζ. Για τον λόγο αυτό είναι 
απαραίτητη, προ της υποβολής της προσφοράς η επί τόπου επίσκεψη ώστε να ληφθούν υπόψη οι 
συνθήκες και οι ιδιοµορφίες της εγκατάστασης 

Τυχόν απαίτηση για επέκταση της υφιστάµενης βάσης από σκυρόδεµα θα υλοποιηθεί µε µέριµνα και 
δαπάνες της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  

 

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

4.1 Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) θα είναι καινούριο και αµεταχείριστο, στιβαρής κατασκευής, 
κατάλληλο να λειτουργήσει ως επικουρική µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την άµεση και 
αυτόµατη ρευµατοδότηση των εγκαταστάσεων στην περίπτωση, που σε ανύποπτο χρόνο υπάρξει 
πλήρης διακοπή ή ακαταλληλότητα του ρεύµατος της ∆ΕΗ, έστω και σε µια φάση του δικτύου αυτής.  
 
4.2 Το Η/Ζ θα εκτελεί µέσω επιτηρητή τάσεως µεγάλης ακρίβειας συνεχή έλεγχο της παροχής ∆ΕΗ και 
σε περίπτωση διακοπής ή ακαταλληλότητας του ρεύµατος της ∆ΕΗ σε µία ή περισσότερες φάσεις θα 
ενεργοποιείται αυτόµατα ειδικό ηλεκτρικό σύστηµα, που θα διακόπτει τη ρευµατοδότηση µέσω δικτύου 
∆ΕΗ και θα εκκινεί το Η/Ζ για να αναλάβει τα φορτία της κατανάλωσης. 
 
4.3 Μετά την αποκατάσταση και των τριών φάσεων του δικτύου της ∆ΕΗ στην κανονική τάση, θα 
διακόπτεται η ρευµατοδότηση της εγκατάστασης από τη γεννήτρια και θα γίνεται αναµεταγωγή των 
φορτίων της κατανάλωσης στο δίκτυο της ∆ΕΗ. Κατόπιν το Η/Ζ θα εργάζεται για µερικά λεπτά χωρίς 
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φορτία για να αποψυχθούν τα κρίσιµα στοιχεία του και θα διακόπτεται η λειτουργία του αυτόµατα για 
να παραµείνει τελικά σε επικουρκή ετοιµότητα. 
 
4.4 Στην περίπτωση µη επιτυχούς εκκίνησης το προσφερόµενο Η/Ζ φέρει σύστιηµα δύο ακόµη 
αυτόµατων επαναληπτικών προσπαθειών. Αν το Η/Ζ δεν εκκινήσει, τότε θα δίδεται σήµα ακουστικό και 
οπτικό προς ειδοποίηση του χειριστού για έλεγχο και εκκίνηση µέσω του χειροκίνητου συστήµατος. 
 
4.5 Στο προσφερόµενο Η/Ζ θα υπάρχει δυνατότητα οι επαναληπτικές προσπάθειες εκκίνησης που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4.4 να αυξηθούν πλέον των τριών. 
 
 
5.  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Η/Ζ 
 

Το προσφερόµενο Η/Ζ θα είναι συµπαγούς κατασκευής µε ενιαία µεταλλική βάση και θα αποτελεί 
αυτοτελή µονάδα πλήρη και έτοιµη για λειτουργία. Θα είναι παραγωγής ευφήµως γνωστού εργοστασίου, 
κατασκευασµένο και δοκιµασµένο σύµφωνα µε αυστηρούς, διεθνώς αναγνωρισµένους κανονισµούς και 
θα φέρει σήµανση CE βάσει της οδηγίας της Κοµισιόν 73/23. Επίσης θα φέρει ενσωµατωµένα τα 
παρακάτω µέρη και παρελκόµενα : 
 
5.1.1 Τον πετρελαιοκινητήρα 

            5.1.1.1 Tο ψυγείο του πετρελαιοκινητήρα ειδικής σχεδιάσεως και κατασκευής για τροπικά κλίµατα. 
5.1.2 Την ηλεκτρογεννήτρια 
5.1.3 Τον ειδικό σύνδεσµο ζεύξεως και τον συνδεσµοθάλαµο 
5.1.4 Την ειδική χαλύβδινη συγκολλητή βάση µε τα παρακάτω µέρη: 
        5.1.4.1 Κατάλληλα στηρίγµατα απόσβεσης ταλαντώσεων που θα παρεµβάλλονται µεταξύ του 

συγκροτήµατος κινητήρα / γεννήτρια και της βάσης, για ικανοποιητική λειτουργία και 
συµπεριφορά ως ευσταθές σύστηµα σε τυχόν διαταραχές του δικτύου (απότοµες ζεύξεις ή 
αποζεύξεις φορτίων, βραχυκυκλώµατα). 

         5.1.4.2 Τη δεξαµενή καυσίµου µε τα εξαρτήµατα της ενσωµατωµένη στο πλαίσιο του Η/Ζ 
        5.1.4.3 Τους συσσωρευτές µε τους ακροδέκτες και τα καλώδιά τους 
5.1.5 Τον πίνακα ελέγχου και αυτοµατισµού επί του Η/Ζ µε τα παρακάτω µέρη: 

  5.1.5.1 Πεδίο ενδείξεων, λειτουργίας και αυτοµατισµών και πεδίο προστασίας της   γεννήτριας 
(επί του Η/Ζ). 

        5.1.5.2 Το επικουρικό σύστηµα συντηρητικής φόρτισης συσσωρευτών µέσω ∆ΕΗ. 
        5.1.5.3 Τους απαραίτητους διακόπτες, ακροδέκτες και τις ασφάλειες για τα κύρια και  βοηθητικά 

κυκλώµατα των συσκευών του Η/Ζ µε τις απαιτούµενες καλωδιώσεις του πίνακα. 
5.1.6 Το ηχοµονωτικό κάλυµµα για τη µείωση του παραγόµενου θορύβου 
   
5.1.7  Τον αποσιωπητήρα ειδικού τύπου. 
     
5.1.8 Τον σωλήνα απαγωγής καυσαερίων.  
 
5.1.9 Τα καλώδια ισχύος και τα καλώδια βοηθητικών κυκλωµάτων  
 
5.2 Παρελκόµενα 
     Το Η/Ζ θα συνοδεύεται µε τα εξής παρελκόµενα: 
  
5.2.1 Ανεξάρτητο πεδίο ισχύος (µεταγωγής) επιδαπέδιο  
5.2.2 Βιβλιογραφία η οποία θα περιέχει τα παρακάτω: 
         5.2.2.1 ∆ήλωση συµµόρφωσης CE του κατασκευαστή.  
         5.2.2.2 Πιστοποιητικό δοκιµών του εργοστασίου του Η/Ζ του κινητήρα και της  γεννήτριας. 
         5.2.2.3 Ηλεκτρολογικά σχέδια  
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         5.2.2.4 Eγχειρίδιο εγκατάστασης Η/Ζ στην Ελληνική γλώσσα 
         5.2.2.5 Εγχειρίδιο λειτουργίας πίνακα ελέγχου Η/Ζ στην Ελληνική γλώσσα 
         5.2.2.6 Εγχειρίδιο λειτουργίας κινητήρα 
         5.2.2.7 Εγχειρίδιο λειτουργίας και σέρβις γεννήτριας 
 
 
6. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
 

6.1 Γενικά 
Ο πετρελαιοκινητήρας θα είναι σχεδιασµένος και κατασκευασµένος σύµφωνα µε διεθνώς αποδεκτά 

πρότυπα ποιότητας από γνωστό εργοστάσιο, µε επαρκή ισχύ για την περιστροφή της γεννήτριας σε 
πλήρες φορτίο και κατασκευασµένος για εφαρµογή σε ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος. 

 
Ο κινητήρας θα είναι βιοµηχανικού τύπου, τετράχρονος, υδρόψυκτος, και θα φέρει χιτώνια ευκόλως 

αντικαθιστώµενα.  
 
6.2 Ρυθµιστής στροφών (governor) 
Ο ρυθµιστής στροφών θα είναι ηλεκτρονικού τύπου, µεγάλης ευαισθησίας κατάλληλος για τη 

διατήρηση των στροφών του κινητήρα σύµφωνα µε τα πρότυπα ISO 8528 
 
6.3 Σύστηµα ψύξεως 
Η ψύξη του κινητήρα θα γίνεται µε γλυκό νερό, σε κύκλωµα κλειστής κυκλοφορίας µέσω αντλίας. Για την 

ψύξη του νερού θα υπάρχει ειδικό βιοµηχανικό κυψελωτό ψυγείο, κατάλληλο και για τροπικά κλίµατα, 
ανεµιστήρας που κινείται από τον κινητήρα και ειδικός θερµοστάτης για την περίπτωση υπερθέρµανσης 
του νερού. 

 
6.4 Σύστηµα λίπανσης 
Η λίπανση του κινητήρα θα γίνεται µε εξαναγκασµένη κυκλοφορία του λαδιού λίπανσης µέσω 

γραναζωτής αντλίας εξοπλισµένης µε ανακουφιστική βαλβίδα πίεσης. Το κύκλωµα λίπανσης είναι 
εφοδιασµένο µε φίλτρο λαδιού µε εύκολα αντικαθιστώµενο εσωτερικό στοιχείο. Το ψυγείο λαδιού θα 
ψύχεται µε τη βοήθεια του κυκλοφορούντος γλυκού νερού, πριν από την είσοδο του στο κύριο σώµα του 
κινητήρα, θα φέρει ένα µανόµετρο λαδιού, καθώς και πρεσσοστατική βαλβίδα για το σύστηµα προστασίας 
έναντι χαµηλής πίεσης του λιπαντελαίου. 

 
6.5 Σύστηµα τροφοδοσίας καυσίµου  
Το σύστηµα τροφοδοσίας καυσίµου θα αποτελείται από την κύρια αντλία υψηλής πίεσης και τα 

ακροφύσια για την εισαγωγή του καυσίµου, τη βοηθητική αντλία προσαγωγής καυσίµου και επιπλέον 
χειροκίνητο µηχανισµό. Στην είσοδο της γραµµής καυσίµου θα υπάρχει φίλτρο, το οποίο θα φέρει 
εσωτερικά εύκολα αντικαθιστώµενο στοιχείο.  

 
6.6 Σύστηµα συσσωρευτών 
Θα υπάρχει συστοιχία συσσωρευτών 24V DC βαρέως τύπου µολύβδου – οξέως επί της βάσεως του Η/Ζ 

που αποσκοπεί στην αυτόµατη εκκίνηση µέσω του ηλεκτρικού εκκινητή (µίζας) µετά την διακοπή ή 
παρατεταµένη βύθιση της τάσης και θα έχει χωρητικότητα ικανή για επανειληµµένες εκκινήσεις του Η/Ζ. Το 
σύστηµα φόρτισης θα αποτελείται από εναλλακτήρα ενισχυµένου τύπου µε ειδικό µετασχηµατιστή 
συνεχούς ρεύµατος. Η συστοιχία θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης και τους 
ακροδέκτες, ενώ θα υπάρχει εναλλακτικά και σύστηµα επικουρικής συντηρητικής φόρτισης από τη ∆ΕΗ. 
 

6.7 Φίλτρο αέρος 
Στο σωλήνα αναρρόφησης αέρα θα είναι τοποθετηµένο ενισχυµένο φίλτρο συγκράτησης σκόνης ξηρού 

τύπου, µε εύκολα αντικαθιστώµενο στοιχείο. 
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6.8 Σύστηµα ελέγχου και προστασίας 
Θα υπάρχει πλήρες σύστηµα  ελέγχου µε τη βοήθεια ηλεκτρικού πηνίου που προκαλεί την αυτόµατη 

διακοπή της λειτουργίας του κινητήρα (µέσω της ηλεκτρονικής κάρτας) µαζί µε τις απαραίτητες σηµάνσεις 
για τις εξής περιπτώσεις : 
 

α. ∆ιακοπή σε περίπτωση πτώσεως της πίεσης λαδιού. 
β. ∆ιακοπή λόγω υψηλής θερµοκρασίας. 
γ.       ∆ιακοπή λόγω υπερστροφίας 

 
6.9 Σύστηµα  εκκεντροφόρου 
Ο εκκεντροφόρος άξονας θα έχει έκκεντρα από σκληρό χάλυβα µε ειδική επεξεργασία. Η µετάδοση της 

κίνησης από τον στροφαλοφόρο άξονα στον εκκεντροφόρο θα γίνεται µε οδοντωτούς τροχούς. Κάθε έµβολο 
του κινητήρα θα φέρει δύο ελατήρια συµπίεσης και ένα ειδικής κατασκευής ελαίου, µε εσωτερικό ειδικό 
σπειροειδές ελατήριο καθ’ όλον το µήκος της εσωτερικής περιφέρειας. Τα έδρανα της βάσης και του 
διωστήρα δεν θα επιδέχονται επισκευής, αλλά θα αντικαθίστανται. Η διαµόρφωση του σώµατος του 
κινητήρα θα είναι ευχερής και άνετη για επιθεώρηση και εξαγωγή διαφόρων τµηµάτων αυτού ενώ όλα τα 
κινούµενα µέρη του θα καλύπτονται από µεταλλικά πλέγµατα για προστασία. 

 
6.10 Σύστηµα στροφαλοφόρου 
Ο στροφαλοφόρος άξονας µε όλες τις µάζες που φέρονται επ’ αυτού, καθώς και η επέκτασή του, δηλαδή 

ο άξονας της γεννήτριας µε τις περιστρεφόµενες µάζες θα αποτελούν ελαστικό σύστηµα ζυγοσταθµισµένο 
δυναµικά, ώστε το παραγόµενο ρεύµα να είναι απαλλαγµένο από ταλαντώσεις. 

 
6.11 Σύστηµα απαγωγής καυσαερίων 
Η απαγωγή των καυσαερίων από τον κινητήρα θα γίνεται µέσω ειδικού βιοµηχανικού τύπου σιγαστήρα 

και µέσω καταλλήλου διατοµής σωληνώσεων. 
 
 
7. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 
 

Η προσφερόµενη γεννήτρια θα είναι  συνεχούς ισχύος τουλάχιστον 1.700 kVA συνεχούς λειτουργίας, 
σχεδιασµένη και κατασκευασµένη από ευφήµως γνωστό εργοστάσιο, σύµφωνα µε διεθνώς αποδεκτά 
πρότυπα IEC 60034-1; CEI 2-3; BS 4999-5000; VDE 0530; NF 51-100,111; OVE M-10, NEMA MG 1.22. Θα 
είναι σύγχρονη, ηλεκτρονικού τύπου, αυτορρυθµιζόµενη, αυτοδιεγειρόµενη, µε ηλεκτρονική διέγερση στον 
ίδιο άξονα. Θα είναι χωρίς ψήκτρες µε πλήρως αλληλοσυνδεόµενα αποσβεστικά τυλίγµατα. 
 

Τα κύρια στοιχεία της γεννήτριας θα είναι : 
Φάσεις, τάση εξόδου    3 φάσεων 400/230V 
Ισχύς     = ή >1.870 kVA 
Κλάση      H 
Ισχύς     = ή >1.700 kVA 
Κλάση      F 
Συντελεστής ισχύος    συνφ 0,8 
Στροφές / περίοδοι     1500 rpm / 50 Hz 
Παραµόρφωση κυµατοειδούς καµπύλης THD µικρότερη του 2 χωρίς φορτίο 
Τηλεφωνικές παρεµβολές   THF µικρότερες του 2% 
 
Ο βαθµός απόδοσης της γεννήτριας για συνφ = 0,8 θα είναι τουλάχιστον 95% σε πλήρες φορτίο.  

 
Η γεννήτρια θα αντέχει σε υπερφόρτωση κατά VDE 530 µε τον ίδιο συντελεστή ισχύος και κανονική 

τάση. 
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H παρεµβολή στη ραδιοφωνική µετάδοση θα διατηρείται στο ελάχιστο σύµφωνα µε τα πρότυπα BS800 
και VDE κλάση G και Ν. 

 
Η προστασία της γεννήτριας θα είναι ΙΡ 22 (ΝΕΜΑ 1), κλειστού τύπου µε προφύλαξη έναντι σταζόντων 

υδάτων και καλυµµένα ανοίγµατα στα άκρα της για τον αυτοαερισµό, µε µόνωση “Η”  ανθεκτική για τροπικά 
κλίµατα µε αντιπαρασιτική διάταξη ΤHF (όπως ορίζεται από BS4999 part 40 ). Το κιβώτιο των ακροδεκτών 
τοποθετηµένο στη γεννήτρια µε εύκολη πρόσβαση, θα είναι µεταλλικό, στεγανό, σύµφωνα µε το πρότυπο 
ΙΡ44. 

 
Η συνδεσµολογία των τυλιγµάτων θα είναι κατά αστέρα µε τον ουδέτερο απευθείας γειωµένο. 
 
Ο ρότορας της προσφερόµενης γεννήτριας θα είναι δυναµικά ζυγοσταθµισµένος και ελεύθερος από 

δονήσεις. Θα περιστρέφεται µέσω του εµπρόσθιου εδράνου και αυτολιπαινόµενου τριβέως µεγάλης 
διάρκειας ζωής, κλειστού τύπου, που θα βρίσκεται στο εµπρόσθιο µέρος της γεννήτριας (single bearing 
type) 

 
Η διέγερση θα επιτυγχάνεται µέσω ανορθωτικής γέφυρας που θα περιλαµβάνει 6 διόδους και διάταξη 

προστασίας, µέσω VARISTOR, έναντι αιφνίδιων υπερεντάσεων και υπερτάσεων. Η τάση εξόδου της 
γεννήτριας θα αυτορυθµίζεται µέσω ηλεκτρονικού αυτόµατου ρυθµιστού τάσης (AVR). Ο αυτόµατος 
ρυθµιστής τάσης θα διαθέτει ενσωµατωµένη διάταξη προστασίας έναντι παρατεταµένης υπερδιέγερσης 
που είναι πιθανόν να  οφείλεται σε εσωτερική ή εξωτερική αιτία. Η διάταξη προστασίας θα αποδιεγείρει την 
γεννήτρια µέσα σε ένα ελάχιστο χρονικό διάστηµα 5 sec. 

 
Η γεννήτρια θα φέρει σε θέση εύκολα επιθεωρούµενη αυτόµατο ηλεκτρονικό και πλήρως στεγανό 

ρυθµιστή τάσεως (AVR) για την σταθεροποίηση της τάσης εντός περιοχής ± 0,5 % της ονοµαστικής τιµής 
σε οποιαδήποτε µεταβολή του φορτίου και του συντελεστή ισχύος από 0,8 έως 1 (επαγωγικό), 
συµπεριλαµβανοµένης και της µεταβολής των στροφών από -2% έως +5%. 
 
8. ΖΕΥΞΗ – ΑΝΤΙΚΡΑ∆ΑΣΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 
 
8.1 Βάση 
Το συγκρότηµα πετρελαιοκινητήρα – γεννήτρια θα εδράζεται σε χαλύβδινη συγκολλητή βάση βαρέως 
τύπου κατασκευασµένη από χαλύβδινες διατοµές.  
 
8.2 Ζεύξη 
Ο πετρελαιοκινητήρας και η γεννήτρια  θα είναι απ’ ευθείας συνδεδεµένα (οµοαξονικά) µε ειδικό σύνδεσµο 
προσαρµογής για τη αποφυγή απευθυγραµµίσεως µετά από µακράν χρήση. Ο άξονας της γεννήτριας θα 
συνδέεται µε τον σφόνδυλο του κινητήρα οµοαξονικά µέσω ελαστικού συνδέσµου ειδικής κατασκευής, ώστε 
να µην υπάρχουν βλαβερές ταλαντώσεις στο συγκρότηµα. Γενικά η µετάδοση της κίνησης θα αποτελεί ένα 
ενιαίο σύνολο, αθόρυβο, ευέλικτο, ισχυρό και απαλλαγµένο πλήρως από βλαβερές ταλαντώσεις στα 
κρίσιµα σηµεία, έτσι ώστε η ανοµοιοµορφία του συγκροτήµατος να είναι ελάχιστη και το παραγόµενο 
ηλεκτρικό ρεύµα σταθερής συχνότητας. 
 
8.3 Αντικραδασµικές βάσεις 
Αντικραδασµικές βάσεις παρεµβάλλονται µεταξύ του πλαισίου και των στηριγµάτων κινητήρα / γεννήτριας 
και εξασφαλίζουν την πλήρη αποµόνωση των κραδασµών των περιστρεφόµενων µερών. 
 
8.4 Προφυλακτήρες ασφάλειας 
Ειδικό πλέγµα προστασίας κατά δυστυχηµάτων θα περιβάλλει τον ανεµιστήρα, τις τροχαλίες του 
ανεµιστήρα και τον εναλλακτήρα φορτίσεως συσσωρευτών. Ειδικός προφυλακτήρας θα προβλέπεται για 
την προστασία του ψυγείου. 
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8.5 ∆εξαµενή καυσίµου 
Το προσφερόµενο Η/Ζ θα φέρει ανεξάρτητη δεξαµενή καυσίµου που θα κατασκευαστεί και συνδεθεί βάσει 
των οδηγιών του κατασκεαστή του Η/Ζ. 
 

 
9. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 (Αυτόµατος ∆ΕΗ - Η/Ζ). 

9.1 Περιγραφή λειτουργίας  

Α. Το Η/Ζ θα µεσολαβεί µεταξύ του πίνακα ρευµατοδότησης και του πίνακα διανοµής, η ηλεκτρική 
ενέργεια του δικτύου της ∆ΕΗ διερχόµενη µέσω αυτών επιτηρείται από το σύστηµα ελέγχου του πίνακα 
του Η/Ζ και εφόσον και οι τρεις φάσεις της κύριας παροχής έχουν κανονική τάση, η εγκατάσταση 
τροφοδοτείται από την κυρίως παροχή.  
Β. Σε περίπτωση διακοπής ή ακαταλληλότητας της ποιότητας ρεύµατος µίας ή και περισσοτέρων 
φάσεων της ∆ΕΗ, διεγείρεται αυτόµατα το ηλεκτρονικό σύστηµα, διακόπτει εντελώς τη ρευµατοδότηση 
του δικτύου της ∆ΕΗ, εκκινεί το Η/Ζ και  αναλαµβάνει τα φορτία της κατανάλωσης. Όταν λαµβάνεται το 
σήµα ότι υπάρχει πρόβληµα στο ρεύµα του δικτύου, ανοίγει η επαφή του ρεύµατος του δικτύου και  
ενεργοποιείται ο χρόνος καθυστέρησης στην εκκίνηση. Η ρυθµιζόµενη αυτή χρονική καθυστέρηση από 
0-240 sec συντελεί στην αποφυγή λανθασµένων εκκινήσεων από στιγµιαίες διακοπές ∆ΕΗ ή στιγµιαίων 
διακυµάνσεων. Όταν ο παραπάνω χρόνος καθυστέρησης επέλθει,  δίνεται σήµα εκκίνησης του κινητήρα 
του Η/Ζ. Όταν ο κινητήρας και η γεννήτρια, φθάσουν στις κατάλληλες ταχύτητες τότε τα φορτία της 
εγκατάστασης µετάγονται από την κύρια παροχή στο Η/Ζ για όλη τη διάρκεια της διακοπής ή ανωµαλίας 
του δικτύου. Σε περίπτωση αστοχίας εκκίνησης του κινητήρα µέσω κατάλληλης διάταξης εκτελούνται 
άλλες τρεις προσπάθειες εκκίνησης του µε ρυθµιζόµενη παύση µεταξύ των προσπαθειών. 
Γ. Μετά την αποκατάσταση και των τριών φάσεων του δικτύου της ∆ΕΗ στην κανονική τάση, 
ενεργοποιείται το χρονικό καθυστέρησης της µεταγωγής από το Η/Ζ στο δίκτυο και όταν παρέλθει ο 
ρυθµιζόµενος χρόνος µετάγεται το φορτίο στη ∆ΕΗ. Εάν κατά τη διάρκεια της παραπάνω χρονικής 
καθυστέρησης επανεµφανιστεί σφάλµα δικτύου, τότε ακυρώνεται η εντολή κράτησης του Η/Ζ και  γίνεται 
άµεση µεταγωγή των φορτίων στο Η/Ζ. Εάν δεν εµφανιστούν σφάλµατα στο δίκτυο ο χρόνος ψύξης του 
κινητήρα 120 sec εξασφαλίζει την λειτουργία του Η/Ζ χωρίς φορτίο, ώστε  να ψυχθεί ο κινητήρας πριν 
διακοπεί η λειτουργία του.  
Ο πίνακας αυτοµατισµού και ελέγχου θα επιτρέπει την αυτόµατη εκκίνηση του Η/Ζ και θα αποτελείται 
από δύο πεδία : 
α. Ψηφιακό πεδίο ενδείξεων και αυτοµατισµών, το οποίο θα είναι συνδεδεµένο και στηριγµένο επί 
της ενιαίας βάσης του Η/Ζ και το οποίο  θα περιλαµβάνει και το circuit breaker. 
β. Ανεξάρτητο πεδίο µεταγωγής (ισχύος)  επιτοίχιο ή επιδαπέδιο. 
 
9.2  Πεδίο Ενδείξεων Ελέγχου & Αυτοµατισµού 
 
Ο πίνακας ένδειξης ελέγχου και αυτοµατισµού θα είναι ερµάριο κλειστού τύπου, ισχυρής µεταλλικής 
κατασκευής και ειδικής βαφής, επισκέψιµος από εµπρός. Ο ως άνω πίνακας θα είναι τοποθετηµένος 
στο πλαίσιο του Η/Ζ  και  είναι εξοπλισµένος µε προηγµένο ψηφιακό σύστηµα λειτουργίας και ελέγχου. 
Το σύστηµα θα ενσωµατώνει την προστασία του κινητήρα και της γεννήτριας σε κοινό λογισµικό, το 
οποίο θα έχει την δυνατότητα ανάλυσης και σύγκρισης των διαφόρων παραµέτρων.  
Οι ηλεκτρικές ενδείξεις, οι παράµετροι λειτουργίας του κινητήρα, οι οδηγίες, οι προειδοποιήσεις και οι 
συναγερµοί θα απεικονίζονται µε απλό τρόπο σε µεγάλη ψηφιακή οθόνη. 
Ενδείξεις,  ηχητική σήµανση και µηνύµατα προειδοποίησης και στάσης:  
    
9.2.1 Ενδεικτικές λυχνίες επιλογικός διακόπτης και µπουτόν πίνακα αυτόµατης λειτουργίας  
 

Α. Λυχνία χρώµατος πρασίνου (ΟΚ, Ready, Active) 
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Θα ενεργοποιείται όταν οι προστασίες του κινητήρα έχουν ενεργοποιηθεί µετά την εκκίνηση 
 
Β. Λυχνία χρώµατος κίτρινου  

Θα ενεργοποιείται τόσο για προειδοποιητικά µηνύµατα όσο και προ της εµφάνισης σφάλµατος 
σβέσης. 
 
Γ. Λυχνία χρώµατος κόκκινου  

Θα ενεργοποιείται σε σφάλµατα που απαιτούν σβέση µε ενεργοποίηση και ηχητικής σήµανσης. 
∆. ∆ύο λυχνίες χρώµατος πρασίνου ∆ΕΗ & Η/Ζ  

Θα ενεργοποιούνται ανάλογα µε την πηγή ενέργειας που τροφοδοτείται η εγκατάσταση ∆ΕΗ ή 
Η/Ζ. 
Ε. Επιλογικός  διακόπτης θέσης λειτουργίας Η/Ζ 
ΣΤ. Μπουτόν Emergency Stop  
 

9.2.2 Οθόνη 
 

Στην οθόνη θα εµφανίζονται τα στοιχεία του Η/Ζ οι µετρήσεις και τα µηνύµατα ως ακολούθως: 
 
α Ενδείξεις των ονοµαστικών λειτουργικών χαρακτηριστικών του Η/Ζ  
β Ενδείξεις και µετρήσεις  
 

o  Όργανο πίεσης λαδιού κινητήρα  

o  Όργανο θερµοκρασίας νερού κινητήρα 

o  Όργανο τάσης της µπαταρίας του Η/Ζ  

o  Πολική φάση της γεννήτριας 

o  Φασική τάση της γεννήτριας  

o  Ρεύµα ανά φάση  

o  Συχνότητα λειτουργίας  

o  Στροφές κινητήρα  

o  Ώρες λειτουργίας  

o Θέση λειτουργίας Η/Ζ (Χειροκίνητο – Αυτόµατο – Test - Off) 

o Ηµεροµηνία & ώρα 

ε Αλάρµ προειδοποιητικών µηνυµάτων µε ενεργοποίηση της κίτρινης λυχνίας και 
εµφάνισης αντίστοιχων µηνυµάτων. 

 
o Στάθµη καυσίµου 

o Απαίτηση συντήρησης 

o Χαµηλή τάση µπαταρίας 

o Υψηλή τάση µπαταρίας 
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στ Αλάρµ µε σβέση του κινητήρα, ενεργοποίηση της κόκκινης λυχνίας και της σειρήνας και 
εµφάνιση αντίστοιχων µηνυµάτων.  

 
o Ενεργοποίηση του Emergency Stop 

o Προστασία χαµηλής πίεσης λαδιού 

o Προστασία υψηλής θερµοκρασίας νερού 

o Προστασία αποτυχίας εκκινήσεως 

o Προστασία υπερτάχυνσης µηχανής 

o Προστασία υποστροφίας µηχανής 

o Προστασία αποτυχίας φορτιστού µπαταρίας 

o Προστασία Ασυµµετρίας φάσεων γεννήτριας 

 Επιτήρηση τάσης 
Το σύστηµα θα περιλαµβάνει: 

9.2.3   Έναν τριφασικό επιτηρητή τάσης της κεντρικής παροχής, µεγάλης ακρίβειας, ο οποίος  επιτηρεί 
τις τρεις φάσεις της κεντρικής παροχής και αν µειωθεί η τάση κάτω ορισµένων ορίων, έστω και 
στη µια φάση,  δίνεται εντολή να εκκινήσει το Η/Ζ και  να συνδέσει τους καταναλωτές στο δίκτυο 
της γεννήτριας. 

9.2.4 Ανεξάρτητο επικουρικό σύστηµα συντηρητικής φόρτισης των συσσωρευτών από το ρεύµα της 
κεντρικής παροχής (∆ΕΗ). 

9.2.5 Όλους τους απαραίτητους χρονοδιακόπτες, βοηθητικές ασφάλειες, ακροδέκτες για τα κύρια και 
βοηθητικά κυκλώµατα µε τις απαιτούµενες καλωδιώσεις του πίνακα, συστήµατα επιβράδυνσης 
εκκίνησης και διακοπής του κινητήρα και σύστηµα επιβράδυνσης της σύνδεσης των 
καταναλωτών από την γεννήτρια µετά την επαναφορά της τάσης της κεντρικής παροχής. 

9.2.6 Όλους τους απαραίτητους χρονοδιακόπτες, βοηθητικές ασφάλειες, ακροδέκτες για τα κύρια και 
βοηθητικά κυκλώµατα µε τις απαιτούµενες καλωδιώσεις του πίνακα, συστήµατα επιβράδυνσης 
εκκίνησης και διακοπής του κινητήρα και σύστηµα επιβράδυνσης της σύνδεσης των 
καταναλωτών από την γεννήτρια µετά την επαναφορά της τάσης της κεντρικής παροχής 

9.2.7 Πλεξούδες συνεχούς και εναλλασσόµενου ρεύµατος πλήρεις εντός σωλήνων (πλεξούδες DC και 
AC). 
Οι πλεξούδες του κινητήρα και του εναλλακτήρα  θα συνδέονται µε τον πίνακα µέσω 
βιοµηχανικού τύπου συνδετήρα πολλαπλών ακροδεκτών, έτσι ώστε να επιτρέπεται ο γρήγορος 
εντοπισµός βλάβης και η εύκολη σύνδεση. 

9.2.8 Προστασία Γεννήτριας (Circuit Breaker) 
Στον πίνακα θα  βρίσκεται σε ξεχωριστή θέση και ο circuit breaker ο αυτόµατος τετραπολικός 
διακόπτης ίσης ισχύος µε το Η/Ζ, µε θερµικά και µαγνητικά στοιχεία για την προστασία της 
γεννήτριας από υπερφόρτωση και βραχυκύκλωµα. 

9.2.9 Αποµακρυσµένες ενδείξεις 
Ο πίνακας αυτοµατισµού και ελέγχου θα διαθέτει ελεύθερη επαφή για αποµακρυσµένο γενικό 
alarm.  
Επίσης θα διαθέτει θύρα εξόδου RS485/232 και έχει τη δυνατότητα ενσύρµατης επικοινωνίας µε 
αποµακρυσµένα συστήµατα ελέγχου, διαχείρισης και παρακολούθησης µέσω  πρωτοκόλλου 
αλλά και  µε ηλεκτρονικό υπολογιστή µέσω κατάλληλου software. 

9.2.10 Ο πίνακας αυτοµατισµού και ελέγχου θα έχει τη δυνατότητα αυτοµάτου δοκιµής του Η/Ζ χωρίς 
φορτίο, µε ρύθµιση διαστήµατος µεταξύ των δοκιµών. 

9.2.11 Ο πίνακας αυτοµατισµού και ελέγχου θα έχει την δυνατότητα προειδοποίησης του χειριστή για 
την αναγκαιότητα service µε ρύθµιση των µεσοδιαστηµάτων µεταξύ των σέρβις αυτών µε 
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προειδοποιητικό alarm και µήνυµα στην οθόνη. Η ρύθµιση αυτή δεν θα εµποδίζει τη λειτουργία 
του Η/Ζ εάν αυτό έχει υπερβεί το προκαθορισµένο διάστηµα. 

 
9.3  Πεδίο Μεταγωγής - Ισχύος 

Το πεδίο µεταγωγής θα είναι ανεξάρτητο, µεταλλικό, επιτοίχειο ή επιδαπέδιο, ερµάριο κλειστού 
τύπου, επισκέψιµο από εµπρός και θα περιλαµβάνει : 

 
9.3.1  Έναν τετραπολικό διακόπτη διπλής ενέργειας γνωστού Ευρωπαϊκού εργοστασίου ίσης ισχύος µε την 

ισχύ του Η/Ζ µε τις κατάλληλες βοηθητικές επαφές για το δίκτυο της κεντρικής παροχής και της 
γεννήτριας. 

9.3.2 Σύστηµα ηλεκτρικής και µηχανικής µανδάλωσης των δύο ως άνω αυτοµάτων διακοπτών του 
συστήµατος µεταγωγής για τον αποκλεισµό της ταυτόχρονης ρευµατοδότησης των εγκαταστάσεων 
από την κεντρική παροχή και των Η/Ζ. 

9.3.3 Λυχνίες ενδεικτικές παροχής ρεύµατος από το δίκτυο κεντρικής παροχής ή από τα Η/Ζ. 
9.3.4 Καλώδια µε τους ακροδέκτες τους για τη σύνδεση του πεδίου ενδείξεων µε το πεδίο ισχύος µε την 

κατάλληλη αρίθµηση για την σωστή σύνδεση στις αντίστοιχες θέσεις στα δύο πεδία. 
 
 
10. ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ  
 
10.1 Το Η/Ζ θα φέρει ειδικό µεταλλικό ηχοµονωτικό κάλυµµα Ευρωπαϊκής κατασκευής για τη διατήρηση 
του θορύβου σε ανεκτά επίπεδα, αλλά και για την προστασία του από τις καιρικές συνθήκες. Το 
ηχοµονωτικό κάλυµµα θα είναι συµπαγούς κατασκευής, εργονοµικά σχεδιασµένης µε αλληλοσυνδεόµενα 
µέρη και θα µπορεί να δεχθεί επί τόπου επισκευή. 
 
10.2 Το κυρίως σώµα του καλύµµατος θα είναι από γαλβανισµένο χάλυβα και οι κλειδαριές, οι αρµοί και οι 
σφικτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αντοχή στη διάβρωση. Θα διαθέτει 
επίσης φαρδιές θύρες επισκέψιµες από εµπρός για µεγαλύτερη ευχέρεια στη συντήρηση. 
 
10.3 Θα διαθέτει ειδικό παράθυρο προστασίας του ηλεκτρικού πίνακα, οι δε θύρες θα έχουν  κλειδαριές για 
µεγαλύτερη ασφάλεια του συγκροτήµατος. 
 
10.4 Για την ευκολότερη και ασφαλέστερη µετακίνηση όλου του συστήµατος από γερανό  θα υπάρχουν 
ειδικά στηρίγµατα στη βάση και στο επάνω µέρος. 
 
11. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  

 

11.1  Όλος ο επί µέρους εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή του αντικείµενου της 
προµήθειας  θα πρέπει να είναι καινούργιος και θα αποτελείται από τυποποιηµένα προϊόντα γνωστών 
κατασκευαστών που ασχολούνται κανονικά µε την παραγωγή αυτών των υλικών, χωρίς ελαττώµατα. Τα 
υλικά πρέπει να έχουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στις προδιαγραφές, τους κανονισµούς 
και τα αντίστοιχα πρότυπα.  
 
11.2  Όλος ο επί µέρους εξοπλισµός θα έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και δοκιµαστεί σύµφωνα µε τους 
ισχύοντες Ευρωπαϊκούς κανονισµούς ΕΝ, τις σχετικές προδιαγραφές IEC και τα πρότυπα της χώρας 
προέλευσης, όπως ELOT, DIN, VDE, BS κλπ.   
 
11.3   Κάθε υλικό ή επί µέρους εξάρτηµα  που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής των αντιστοίχων κανονισµών 
της EΕ, θα φέρει υποχρεωτικά τα προβλεπόµενα σήµατα πιστότητας CE. Η απαίτηση αυτή αφορά όχι µόνο 
στα µέρη, αλλά και στο Η/Ζ ως πλήρες συγκρότηµα, τους πίνακες και το ηχοµονωτικό κάλυµµα. Τα Η/Ζ θα 
πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται  µε πρωτότυπη γραπτή δήλωση πιστότητας CE (Declaration of 
conformity) του κατασκευαστή. 
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11.4    Ο προµηθευτής υποχρεούται µε την προσφορά του να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία να 
δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των Η/Ζ και να βεβαιώνεται ότι τα Η/Ζ θα συνοδεύονται, κατά την 
παράδοσή τους,  µε τη παραπάνω πρωτότυπη δήλωση του κατασκευαστή υπόδειγµα της οποίας θα 
υποβληθεί µε την προσφορά. 
 
11.5  Αναγκαία συνθήκη για την παραλαβή των Η/Ζ από την αρµόδια επιτροπή  θα είναι η πρωτότυπη 
γραπτή δήλωση πιστότητας CE (Declaration of conformity) του κατασκευαστή. 
 
11.6  Το Η/Ζ θα είναι τυποποιηµένο προϊόν εργοστασίου το οποίο θα πρέπει να  διαθέτει  πιστοποιητικό 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 για τον σχεδιασµό και την κατασκευή  ηλεκτροπαραγωγών ζευγών. 
Επίσης το Η/Ζ πρέπει να έχει υποστεί επιτυχείς δοκιµές τύπου και σειράς καθώς και επί µέρους δοκιµές 
όλων των ελεγκτικών και ασφαλιστικών λειτουργιών που θα εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και ασφαλή 
λειτουργία τους.  
Το Η/Ζ  θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά των προαναφερόµενων δοκιµών. 
 

 

12. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    

 
12.1 Ο προµηθευτής υποχρεούται να αναφέρεται στη τεχνική προσφορά του σε κάθε παράγραφο της 
παρούσας τεχνικής περιγραφής και να υποβάλει σχετικό φύλλο συµµόρφωσης. Τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά και οι αναφορές θα πρέπει να τεκµηριώνονται µε τα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια. Όπου 
υπάρχουν αποκλίσεις σε σχέση µε την τεχνική προδιαγραφή θα πρέπει να σηµειώνονται στο φύλλο 
συµµόρφωσης. Προσφορά χωρίς φύλλο συµµόρφωσης θα ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.  
 
Με ποινή απόρριψης της προσφοράς, θα κατατεθούν : 
 
12.2 Ηλεκτρολογικά σχέδια των πινάκων µεταγωγής και ελέγχου ώστε να διαπιστώνεται εύκολα αν 
συµφωνεί η προσφορά µε τη τεχνική προδιαγραφή και αν προσφέρει τεχνικά πλεονεκτήµατα. 
 
12.3 Ηλεκτρολογικά σχέδια συνδέσεως των πινάκων µε τα Η/Ζ. 
 
12.4 Τεχνικά φυλλάδια των υλικών που προσφέρει. 
 
12.5 Φυλλάδια των κατασκευαστών των διαφόρων τµηµάτων του υλικού, ώστε να διαπιστώνεται η 
ακρίβεια των στοιχείων. 
 
12.6 Το  Η/Ζ θα παραδοθεί οπωσδήποτε µε εγχειρίδια χειρισµών, operators manual των 
κατασκευαστών των κινητήρων και των γεννητριών και ηλεκτρολογικά σχέδια των πινάκων. 
 
12.7 α) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου για το εργοστάσιο κατασκευής του Η/Ζ, 
 β) Αντίγραφο θεωρηµένο της δήλωσης πιστότητας CΕ  του κατασκευαστή για παρόµοια Η/Ζ και  
γ) Αντίγραφο πιστοποίησης κατά ISO 9001του εργοστασίου κατασκευής και του προµηθευτή όπου θα 
προκύπτει ότι προµηθευτής και ο κατασκευαστής του Η/Ζ είναι πιστοποιηµένοι κατά ISO 14001 για 
τήρηση συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης στην κατασκευή, εµπορία, εγκατάσταση και τεχνική 
υποστήριξη ηλεκτροπαραγωγών ζευγών. 
 
12.8 Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου ότι έλαβε γνώση των συνθηκών εγκατάστασης του Η/Ζ. 
 
12.9 Οι υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 14. 
 



 22

13. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας για το προσφερόµενο Η/Ζ θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) µήνες. Η 
εγγύηση θα καλύπτει εργασία και ανταλλακτικά για βλάβη που τυχόν θα παρουσιάσει το µηχάνηµα κατά 
το χρόνο εγγύησης, υπό τον όρο ότι η βλάβη δεν προήλθε από κακό χειρισµό, ή αµέλεια. 

 
14. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

Θα υποβληθούν υπεύθυνες δηλώσεις για τα παρακάτω: 
 
14.1 Για την εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού που θα υποδείξει η ΕΥΑΘ ΑΕ.. 
14.2 Για την ύπαρξη οργανωµένου service και την πλήρη τεχνική κάλυψη του µηχανήµατος. 
14.3 Για εγγυηµένο απόθεµα ανταλλακτικών στον Ελληνικό χώρο για τουλάχιστον 10 έτη.  
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