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ΣΕΧΝΘΚΕ ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΦΕ 
CPV 50532300-6 (Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο γελλεηξηώλ) 

 
1. Γενικά 
 

1.1 Ζ παξνύζα ηερληθή πεξηγξαθή αθνξά ζηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ 
ζπληήξεζεο ειεθηξνπαξαγσγώλ δεπγώλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή Βάζεο 
(εληόο 115ΠΜ), ζηνλ ηξαησληζκό, ζην Υώξν Δθηόμεπζεο (Υνξδάθη) ηνπ ΠΒΚ θαη 
ζηνλ ηαπξό ζην Αθξσηήξη νύδαο Υαληά, ζην Γξάπαλν Απνθόξσλα Ννκνύ 
Υαλίσλ, ζην Βαζηιηθό Ζξαθιείνπ θαη ζην ύςσκα Πξ. Ζιία ζην Πύξγν Καιιίζηεο 
ζηε λήζν αληνξίλε. 
 
 
2. Δικαίωμα σςμμετοσήρ 
 
 2.1 Δικαίωμα σςμμετοσήρ ζηνλ δηαγσληζκό έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά 
πξόζσπα ή ελώζεηο/θνηλνπξαμίεο πνπ αζρνινύληαη κε ην αληηθείκελν παξνρήο 
ππεξεζηώλ ηνπ ζέκαηνο θαη: 
 
  2.1.1 Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζηα νηθεία επαγγεικαηηθά κεηξώα. Θα 
πξνζθνκίδεηαη ην αληίζηνηρν επίζεκν έγγξαθν θαη ζα θαηαηίζεηαη θσηναληίγξαθν.  
 

2.1.2 Έρνπλ ηνπιάρηζηνλ πεληαεηή εκπεηξία ζηνλ ρώξν ζπληήξεζεο 
ειεθηξνπαξαγσγώλ δεπγώλ (ζα απνδεηθλύεηαη κε πειαηνιόγην) θαη δηαζέηνπλ 
κεραλνιόγν κεραληθό ή ειεθηξνιόγν κεραληθό ή ειεθηξνιόγν κεραλνιόγν 
κεραληθό κε πεληαεηή εκπεηξία ζην αληηθείκελν γηα ηελ επίβιεςε ησλ εξγαζηώλ θαη 
εμεηδηθεπκέλν ηερληθό πξνζσπηθό ην νπνίν ζα θαηέρεη ηηο θαηά ηνλ λόκν άδεηεο θαη 
ζρεηηθέο πηζηνπνηήζεηο ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 108/2013 (άξζξν 4 θαη ην άξζξν 10) 
θαη ην Ν. 3289/2011.  

 
2.1.3 Γηαζέηεη ζύζηεκα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ΗSO 9001 γηα ηε 

ζπληήξεζε ειεθηξνγελλεηξηώλ. Θα επηζπλάπηεη ην ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό, 
ππνρξεσηηθά ζηε θάζε ηεο πξνζθνξάο. 

 
2.1.4 Οη ζπκκεηέρνληεο ζα θαηαζέζνπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο θαη 

ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία ζα δειώλνπλ όηη δηαζέηνπλ ηνλ 
απαξαίηεην εμνπιηζκό θαη ηα απαξαίηεηα όξγαλα (ηα νπνία είλαη δηαθξηβσκέλα θαη 
πηζηνπνηεκέλα όξγαλα). Τπνρξεσηηθά ζηε θάζε ηεο πξνζθνξάο ζα 
επηζπλάπηεηαη θαη ε ιίζηα όισλ ησλ νξγάλσλ, κε ηα νπνία γίλνληαη νη κεηξήζεηο. 
Πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ζα ππνβιεζνύλ ππνρξεσηηθά έληππα 
δηαθξίβσζεο ελ ηζρύ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο όισλ ησλ νξγάλσλ.   
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 2.2 Οη ζπκκεηέρνληεο επί πνηλή απνθιεηζκνύ ζα θαηαζέζνπλ ζηε θάζε ηεο 
πξνζθνξάο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.1.1 έσο 
2.1.4. 
 
3. τοισεία Ηλεκτποπαπαγωγών Ζεςγών 
 

Αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία ηνπο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 1 
 

Πίνακαρ 1 : Ηλεκτποπαπαγωγά Ζεύγη 

Α/Α ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ 
ΗΥΤ 
(KVA) 

ΔΣΟ 
ΔΓΚ/Ζ 

ΘΔΖ ΚΣΖΡΗΟ 
ΔΡΓΑΗΔ ΔΠΗ ΠΛΔΟΝ 
ΣΖ ΠΑΡ. 4 ΑΝΑ Ζ/Ε 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) (ζη) (δ) 

1 MAN 100 1968 

ΒΑΗΛΗΚΟ Μ-927 

1.Αληηθαηάζηαζε θνιιάξσλ 
ςπγείνπ (Φ50 1 κέηξν-Φ52 
1 κέηξν -Φ45 2 κέηξα. 
2. Δζσηεξηθόο θαζαξηζκόο 
ςπγείνπ. 
3. Αληηθαηάζηαζε ιαδηνύ 
θαη θίιηξνπ ιαδηνύ 

2 

SUNLIGHT: SIS-
100 
ΚΗΝΖΣΖΡΑ: 
IVECO 
ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ: 
STAMFORD 

110 2011 
Αληηθαηάζηαζε ιαδηνύ θαη 
θίιηξνπ ιαδηνύ 

3 

PETROGEN: ΕΔΤ 
Ρ110Δ 
ΚΗΝΖΣΖΡΑ: 
PERKINS 
ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ: 
MARELLI 

100 2016 
Αληηθαηάζηαζε ιαδηνύ θαη 
θίιηξνπ ιαδηνύ 

4 
ΚΑΚΛΑΜΑΝΟ  
DEUTZ 

100 2010 

ΘΖΡΑ 

Μ-939 
Αληηθαηάζηαζε ιαδηνύ θαη 
θίιηξνπ ιαδηνύ  

5
 

MTG 60 IMS  
ΚΗΝΖΣΖΡΑ: 
FPT Iveco NEF 
45SM1AS500 
ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ: 
Marelli MJB 
200MA4 

60 2018 M-940 
Αληηθαηάζηαζε ιαδηνύ θαη 
θίιηξνπ ιαδηνύ 

6 VOLVO DGF1124b 95 1968 

ΣΑΤΡΟ Μ-944 

 

7 

SUNLIGHT SPS-80 
ΚΗΝΖΣΖΡΑ: 
PERKINS 
ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ: 
STAMFORD 

81 2012 
 Αληηθαηάζηαζε ςπθηηθνύ 
πγξνύ ζύκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο θαηαζθεπαζηή.  

8 

PETROGEN 
 ΚΗΝΖΣΖΡΑ: 
PERKINS 
ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ: 
LEROY SOMER 

110 2010 

ΓΡΑΠΑΝΟ 
Μ-949 
 

Αληηθαηάζηαζε ησλ 
ζσιήλσλ παξνρήο θαη 
επηζηξνθήο θαπζίκνπ 
(καξθνύηζηα) 
 

9 ΜΑΝ 40 40 1968  

10 

ΑΪΒΑΕΗΓΖ 
M85A4/122 
ΚΗΝΖΣΖΡΑ: 
DEUTZ, TD226B-6  

85 2017 Αληηθαηάζηαζε ζε ηκάληεο 
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ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ: 
MECC ALTE, ECP 
34-1S/4 

11 

ΑΪΒΑΕΗΓΖ 
M150A4/164 
DEUTZ 
MECC ALTE 

150 2014 ΣΡΑΟΠΗΓΑ ΥΔ Μ-718 

Αληηθαηάζηαζε θνιάξσλ 
ςπγείνπ από Φ30 ζε Φ24, 
Φ24 2 κέηξα θαη Φ50 1 
κέηξν. 
 

12 CUMMINS DYNAF 175 1993 MTR ΥΔ Β-22 

1.Αληηθαηάζηαζε ζηα 
ζσιελάθηα ςπθηηθνύ πγξνύ 
(καξθνύηζηα) 
2.Αληηθαηάζηαζε θνιάξσλ 
ςπγείνπ Φ56 
3. Δζσηεξηθόο θαζαξηζκόο 
ςπγείνπ. 
4. Αληηθαηάζηαζε θίιηξνπ 
αέξα 
 

13 CUMMINS DYNAF 175 1993 MTR ΥΔ Β-22 

1.Αληηθαηάζηαζε ζηα 
ζσιελάθηα ςπθηηθνύ πγξνύ 
(καξθνύηζηα) 
2.Αληηθαηάζηαζε θνιάξσλ 
ςπγείνπ Φ56 
3. Δζσηεξηθόο θαζαξηζκόο 
ςπγείνπ 

14 

PETROGEN: 180E 
ΚΗΝΖΣΖΡΑ: 
DAEWOO 
ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ: 
MARELLI 

150 2008 RCB XE B-44 

 1.Δζσηεξηθόο θαζαξηζκόο 
ςπγείνπ. 
2.Αληηθαηάζηαζε ςπθηηθνύ 
πγξνύ ζύκθσλα κε νδεγίεο 
θαηαζθεπαζηή 
 

15 CUMMINS 175 1995 RFI XE M-717 
Αληηθαηάζηαζε θίιηξνπ 
αέξα ηύπνπ (AF-1811) 
 

16 

PETROGEN: AJS 
440E 
ΚΗΝΖΣΖΡΑ: 
SCANIA 
ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ: 
STAMFORD  

350 2008 
ΓΗΟΗΚΖ-
ΣΖΡΗΟ 
ΒΑΖ 

ΤΠΑΗ-
ΘΡΗΟ 

 

17 
CUMMINS C330 
D5 

330 2009 

ΣΡΑΣΩ-
ΝΗΜΟ 

Μ-638 

1. Αληηθαηάζηαζε ςπθηηθνύ 
πγξνύ ζύκθσλα κε νδεγίεο 
θαηαζθεπαζηή.  
2.Σνπνζέηεζε βάζεο 
θίιηξνπ θαη αληηθαηάζηαζε 
θίιηξνπ αέξα. 
 

18 ΜΑΝ 100 1968 Μ-607 

1.Καζαξηζκόο εζσηεξηθά 
ηνπ ςπγείνπ 
2.Αληηθαηάζηαζε 2 ηαπώλ 
ηνπ ςπγείνπ 
 

19 

SUNLIGHT SDS-
165E 
ΚΗΝΖΣΖΡΑ: 
DEUTZ  
ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ: 
STAMFORD 

165 2007 ΛΑΞ ΑΣΔΡΗΑ  
Δζσηεξηθόο θαζαξηζκόο 
ςπγείνπ. 
 

20 
SUNLIGHT SPS -
110  

100 2013 ΠΔΡΒΟΛΗΣΑ Μ-901 
Αληηθαηάζηαζε ζεξκνζηάηε 
πξνζέξκαλζεο 
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ΚΗΝΖΣΖΡΑ: 
PERKINS  
ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ: 
STAMFORD 

21 INTERPOWER  100 1986 ΣΡΟΥΖΛΑΣΟ ---  

 
Σα πιηθά γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ παξαηεξήζεσλ ζηήιεο (δ) ηνπ πίλαθα 1, 
πιελ ηνπ ειαίνπ, ζα ρνξεγνύληαη από ηνλ πάξνρν κε δηθή ηνπ κέξηκλα θαη δαπάλε 
θαη ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
4. Ανάλςση Επγασιών  
 

4.1 Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ 
ππόςε ηα παξαθάησ: 
 
 4.1.1  Όινη νη απαξαίηεηνη ρεηξηζκνί θαη νη ελέξγεηεο ζα εθηειεζηνύλ 
ζύκθσλα κε ηα ηερληθά εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ 
θαηαζθεπαζηώλ ησλ θηλεηήξσλ θαη ησλ γελλεηξηώλ.  
 
 4.1.2 Ο θαζνξηζκόο, ε ιήςε θαη ε ηήξεζε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ 
αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο ηόζν σο πξνο ην 
πξνζσπηθό ηνπ, όζν θαη πξνο ηνπο ηξίηνπο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Τπεξεζίαο 
ζα γίλεη κε κέξηκλα θαη επζύλε ηνπ αλαδόρνπ. Ο αλάδνρνο επίζεο, ππνρξενύηαη λα 
ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ νξγάλσλ ηεο ππεξεζίαο. 
 
 4.1.3 Τπνρξεσηηθά ην πξνζσπηθό ζα θέξεη θαηάιιεια κέζα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο (θξάλνο, πξνζηαηεπηηθά γπαιηά, γάληηα, θαηάιιεια ππνδήκαηα,  θαη 
νπνηνλδήπνηε άιιν εμνπιηζκό πξνζηαζίαο απαηηείηαη γηα ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο 
ζην ειεθηξνπαξαγσγό δεύγνο). 
 
 

4.2.2 Δξγαζίεο ζπληήξεζεο  
 

4.2.2.1 Υσξίο Λεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνπαξαγσγνύ δεύγνπο 
 
Πξηλ από νπνηαδήπνηε εξγαζία ζπληήξεζεο ην ΖΕ ζα ηεζεί εθηόο ιεηηνπξγίαο θαη 
ζα απνκνλσζεί από νπνηαδήπνηε παξνρή ξεύκαηνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
βνεζεηηθώλ θπθισκάησλ). Δπηπιένλ ζα ιεθζνύλ όια ηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή 
επαλεθθίλεζεο ηνπ ΖΕ θαηά ηε δηάξθεηα ζπληήξεζεο. Οη εξγαζίεο θαη νη έιεγρνη 
πνπ ζα γίλνπλ είλαη αλαιπηηθά νη παξαθάησ: 
 

 Γεληθόο θαζαξηζκόο ηνπ ρώξνπ ηνπ ειεθηξνπαξαγσγνύ δεύγνπο θαη 
απνκάθξπλζε θάζε άρξεζηνπ πιηθνύ εμαξηήκαηνο ή αληηθεηκέλνπ πνπ 
παξεκπνδίδεη ηελ αζθαιή θίλεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ πξνζσπηθνύ ζπληήξεζεο.   

 Έιεγρνο ησλ πξνζηαηεπηηθώλ ησλ αλεκηζηήξσλ θαη εμαγσγώλ θαη επηζθεπή 
ζε ηπρόλ πξνζηαηεπηηθά πνπ έρνπλ ραιαξώζεη/ππνζηεί δεκηά. Καηαγξαθή απηώλ 
πνπ δελ έρνπλ.  

 Καζαξηζκόο ζε όιεο ηηο ηάπεο γεκίζκαηνο πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε 
εξγαζηώλ ζπληήξεζεο ζηνλ θηλεηήξα ή ηεο πιήξσζεο κε πγξά ώζηε λα 
ειαηησζνύλ νη πηζαλόηεηεο ξύπαλζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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 Οπηηθόο έιεγρνο γηα ηπρόλ δηαξξνέο (ςπθηηθνύ, ιηπαληηθνύ ειαίνπ, 
θαπζίκνπ). ε πεξίπησζε δηαξξνήο, ζα γίλεη θαζαξηζκόο ησλ ππνιεηκκάησλ  ηνπ 
πγξνύ θαη επηζθεπή.    

 Έιεγρνο ηνπ ελαιιαθηήξα γηα ραιαξέο ζπλδέζεηο-ζπζθίμεηο εάλ 
απαηηνύληαη.  

 Έιεγρνο ηεο ηάλπζεο θαη ηεο θαηάζηαζεο ησλ ηκάλησλ. πζθίμεηο ή 
αληηθαηάζηαζε εάλ απαηηείηαη. 

 ύζθημε ησλ κπνπινληώλ ζηηο θεθαιέο εάλ απαηηείηαη (θηλεηήξεο DEUTZ).  

 Έιεγρνο ησλ αθξνθπζίσλ έγρπζεο αλάινγα κε ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ειεθηξνπαξαγσγνύ δεύγνπο θαη ζύκθσλα κε ην ηερληθό εγρεηξίδην ηνπ 
θαηαζθεπαζηή ηνπ θηλεηήξα (θηλεηήξαο DEUTZ: κεηά από 2 ρξόληα, θηλεηήξαο 
Perkins: κεηά από 3.000 ώξεο θιπ).  

 Έιεγρνο ζηάζκεο ιαδηνύ θαη ζπκπιήξσζε εάλ απαηηείηαη. Δπηζεκαίλεηαη 
όηη ην ιάδη αληηθαζίζηαηαη από πξνζσπηθό ηεο Τπεξεζίαο κία θνξά ην ρξόλν. 
Εξαίπεση απνηεινύλ ηα ειεθηξνπαξαγσγά δεύγε πνπ βξίζθνληαη ζηηο ζέζεηο 
Βαζηιηθό Ζξαθιείνπ θαη ύςσκα Πξ. Ζιία ζηνλ Πύξγν Καιιίζηεο ζηε λήζν 
αληνξίλε, όπνπ ε αληηθαηάζηαζε ειαίνπ γίλεηαη από ηνλ πάξνρν. Δπηπιένλ ζα 
γίλεη θαη αληηθαηάζηαζε θίιηξνπ ιαδηνύ. Σν έιαην κπνξεί λα ρνξεγεζεί από ηελ 
Τπεξεζία θαηόπηλ αηηήζεσο ηνπ παξόρνπ, ν νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ην 
παξαιάβεη από ηε Γηαρείξηζε ηνπ ΠΒΚ πνπ βξίζθεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΒΚ 
ζην Αθξσηήξη νύδαο. Ζ πξνκήζεηα ηνπ θίιηξνπ ιαδηνύ ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη 
ζηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδόρνπ.  

 Έιεγρνο ζηάζκεο θαη θαηάζηαζεο ςπθηηθνύ πγξνύ. Δάλ απαηηείηαη ζα 
γίλεηαη ζπκπιήξσζε ή αληηθαηάζηαζε.  

 Έιεγρνο ζηάζκεο θαπζίκνπ. 

 Έιεγρνο θίιηξνπ αέξα-θαζαξηζκόο εάλ απαηηείηαη ή αληηθαηάζηαζε.  

 Έιεγρνο ζε όια ηα ζσιελάθηα γηα ηπρόλ ραιαξέο ζπλδέζεηο ή θζνξά. 
ύζθημε ή/θαη αληηθαηάζηαζε όπνπ απαηηείηαη. Έιεγρνο ησλ αληίζηνηρσλ θιαληδώλ 
ηνπο.  

 Έιεγρνο ησλ δηαθέλσλ ησλ βαιβίδσλ (θηλεηήξαο DEUTZ)–ξύζκηζε εάλ 
απαηηείηαη.  

 Έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο ησλ ζπζζσξεπηώλ-επηκειήο θαζαξηζκόο ηνπο. 

 Καζαξηζκόο θαη ζύζθημε ησλ ζπλδέζεσλ ησλ ζπζζσξεπηώλ. Δθαξκνγή κε 
γξάζζν ή άιιν πξνζηαηεπηηθό κέζν ζηνπο ζθηθηήξεο θαη ηνπο πόινπο  γηα ηελ 
απνθπγή δηάβξσζεο.  

 Καζαξηζκόο ηνπ πίλαθα ειέγρνπ θαη ηνπ ειεθηξνπαξαγσγνύ δεύγνπο από 
ζπζζσξεπκέλε ζθόλε θαη βξσκηά. Ηδηαίηεξα ζηελ επηθάλεηα ηνπ 
ειεθηξνπαξαγσγνύ δεύγνπο αλ ππάξρνπλ ηπρόλ πγξά (θαύζηκν ή/θαη έιαην) 
πξέπεη λα αθαηξεζνύλ. Καζαξηζκόο ηνπ πιέγκαηνο αεξηζκνύ.  

 Έιεγρνο θαισδίσλ ηζρύνο γεληθνύ δηαθόπηε ειεθηξνγελλήηξηαο γηα ηπρόλ 
θζνξέο. 

 Έιεγρνο θαηάζηαζεο ειεθηξηθώλ ζπλδέζεσλ θαη ζπζθίμεηο εάλ 
απαηηνύληαη.  

 Έιεγρνο ζηνπο θνριίεο θαη ηα πεξηθόριηα ηεο γελλήηξηαο γηα ηπρόλ 
ραιαξώζεηο θαη ζύζθημε εάλ απαηηείηαη. 

 Έιεγρνο γηα ηπρόλ εκπόδηα ζηα αλνίγκαηα εηζαγσγήο αέξα. 

 Γεληθή επηζεώξεζε ηεο γελλήηξηαο. 

 Έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο ησλ πεξηειίμεσλ ηεο γελλήηξηαο θαη θαζαξηζκόο 
εάλ απαηηείηαη (ζύκθσλα κε εγρεηξίδην θαηαζθεπαζηή). 
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  Μέηξεζε ηεο αληίζηαζεο κόλσζεο ηεο γελλήηξηαο. 

 Έιεγρνο θαισδίσλ βνεζεηηθώλ θπθισκάησλ. 

 Έιεγρνο θαη κέηξεζε γεηώζεσλ ειεθηξνγελλήηξηαο. 

 Έιεγρνο ηεο δεμακελήο θαπζίκνπ ηνπ ειεθηξνπαξαγσγνύ δεύγνπο θαη 
έιεγρνο θαπζίκνπ γηα κπθεηνιάζπε.  
 

4.2.2.2 Με ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνπαξαγσγνύ δεύγνπο 
 
Θα γίλνπλ νη παξαθάησ έιεγρνη: 
 

 Έιεγρνο εθθηλεηή. 

 Έιεγρνο θόξηηζεο ζπζζσξεπηώλ.  

 Έιεγρνο γηα ηπρόλ ζνξύβνπο ή θξαδαζκνύο πνπ δελ είλαη θπζηνινγηθνί.  

 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θπθισκάησλ απηνκαηηζκνύ θαη πξνζηαζίαο ηεο 
ειεθηξνγελλήηηαο. 

 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο πίλαθα ειέγρνπ. 

 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο νξγάλσλ έλδεημεο θαη κεηξήζεσλ. 

 Έιεγρνο πίλαθα κεηαγσγήο θαη απηνκαηηζκώλ ηνπ. 

 Καηαγξαθή παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο (θνξηίν, πίεζε ιαδηνύ, ζεξκνθξαζία 
λεξνύ, ζηξνθέο θηλεηήξα ή ζπρλόηεηα γελλήηξηαο, ώξεο ιεηηνπξγίαο, ηάζε 
αλά θάζε, έληαζε αλά θάζε θιπ). 

 Γεληθνί έιεγρνη θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζ/Ε κε θνξηίν.   

 Έιεγρνο αεξηζκνύ θαη ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο ρώξνπ. 
   

 

5. Διάυοπα  
 

5.1 ηελ ηηκή πξνζθνξάο πεξηιακβάλνληαη όιεο νη εξγαζίεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3, πίλαθα 1, ζηήιε (δ) θαη ζηελ παξάγξαθν 4 θαη 
επηπιένλ ηα παξαθάησ: 

  
5.1.1 Ζ πξνζθόκηζε θαη δηάζεζε όισλ ησλ απαξαίηεησλ εξγαιείσλ (πρ 

θιεηδηά, θαηζαβίδηα), ησλ νξγάλσλ ειέγρνπ, ησλ ζπζθεπώλ γηα ηηο κεηξήζεηο, ηνπ 
δνθηκαζηηθνύ παξνπζίαο ηάζεο, ησλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο (γάληηα, 
πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θιπ). 
 

5.1.2 Ζ πξνζθόκηζεζε ησλ αλαιώζηκσλ πιηθώλ (παληά, ζηνππηά, 
ζθνύπεο, θαζαξηζηηθά πγξά, γξάζζν, ιηπαληηθά έιαηα, ζσιελάθηα (καξθνύηζηα) 
παξνρήο θαη επηζηξνθήο ςπθηηθνύ πγξνύ θαη θαπζίκνπ, ςπθηηθά πγξά θαζώο θαη 
θίιηξα ιαδηνύ θαη θίιηξα αέξα, θνιάξα ςπγείσλ θαη ηνλ ζεξκνζηάηε 
πξνζέξκαλζεο, θιπ).  

 
5.1.3 Ζ απόδνζε ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο θαζαξνύ κεηά ην ηέινο ησλ 

εξγαζηώλ ζπληήξεζεο.   
 
5.1.4 Ζ ππνβνιή ηερληθήο έθζεζεο γηα θάζε ειεθηξνπαξαγσγό δεύγνο 

μερσξηζηά, ζε δύν πξσηόηππα, ππνγεγξακκέλα από ηνλ ππεύζπλν επίβιεςεο 
εξγαζηώλ, ειεθηξνιόγν ή κεραλνιόγν κεραληθό. Σν έλα ζα παξαδνζεί ζηνλ 
εθάζηνηε ηαζκό Ραληάξ ή ζηνλ ππεύζπλν θηεξίνπ ζην νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλν 
ην ειεθηξνπαξαγσγό δεύγνο θαη ην άιιν ζηε Γλζε Δγθαηαζηάζεσλ. ηελ ηερληθή 
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έθζεζε ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά όιεο νη εξγαζίεο-έιεγρνη-κεηξήζεηο 
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ, ησλ κεηξήζεσλ, ηα 
ζπκπεξάζκαηα θαζώο θαη ηπρόλ παξαηεξήζεηο – πξνβιήκαηα πνπ 
δηαπηζηώζεθαλ, θαη ηερληθννηθνλνκηθέο πξνηάζεηο επίιπζεο ηνπο. Δθηζηάηαη ε 
πξνζνρή ηήο θαηαγξαθήο θαη ησλ σξώλ ιεηηνπξγίαο ζηελ ηερληθή έθζεζε θαζώο 
κε βάζε ηηο ώξεο θαη ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηώλ ζα θαζνξίδεηαη ην επόκελν 
πξόγξακκα ζπληήξεζεο.  
 
 5.1.5 Ζ ππνβνιή ζηε Γλζε Δγθαηαζηάζεσλ, θσηνγξαθηώλ ησλ 
δηαθόξσλ θάζεσλ ησλ εξγαζηώλ ζύληεξεζεο ησλ ειεθηξνπαξαγσγώλ δεπγώλ 
πνπ ιήθζεζαλ θαηά ηελ εθηέιεζή ησλ ζε ςεθηαθή κνξθή.  
 
 5.1.6 Ζ ζπιινγή ησλ ειαίσλ πνπ αληηθαζίζηαληαη θαη ε απνζήθεπζή 
ηνπο ζε δνρεία πνπ ζα ρνξεγήζεη ν ίδηνο θαη ε πξνζθόκηζή ηνπο ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ΠΒΚ εληόο ηεο 115 ΠΜ.  
 

5.2 Ζ ζπληήξεζε ησλ ειεθηξνπαξαγσγώλ δεπγώλ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηελ 
παξνύζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή θαη κε ηα ηερληθά εγρεξίδηα ζπληήξεζεο ησλ 
θαηαζθεπαζηώλ ησλ θηλεηήξσλ θαη ησλ γελλεηξηώλ ηα νπνία ζα δνζνύλ από ηελ 
Τπεξεζία ζηνλ πάξνρν ππεξεζηώλ ζπληήξεζεο Ζ/Ε. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο 
κεηαμύ ηνπ παξόληνο θαη ηνπ ηερληθνύ εγρεηξηδίνπ ηνπ θαηαζθεπαζηή, ππεξηζρύεη 
ην δεύηεξν.  

 
5.3 Πέξαλ ησλ ειέγρσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 θαη 3 ζα 

γίλνπλ θαη επηπιένλ έιεγρνη εάλ απαηηνύληαη από ηα εγρεηξίδηα ησλ 
θαηαζθεπαζηώλ αλάινγα κε ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο ησλ ειεηξνπαξαγσγώλ δεπγώλ 
θαη ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή.  
 

5.4 Σν πξόγξακκα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο ζα δηακνξθώλεηαη 
από ηελ Τπεξεζία ώζηε λα κελ παξεκπνδίδεηαη ην επηρεηξεζηαθό έξγν ηεο 
κνλάδνο. Οη εξγαζίεο ζα νινθιεξσζνύλ ζε δύν (2) κήλεο.  

 
6. Υεηξηζηήο ζέκαηνο: ΜΠΤ Αηθαηεξίλε Μαξθεηάθε, ΠΒΚ/Γ΄ ΚΤΠ/ΓΔΓΚ/ΣΣΜ, ηει: 
2821026903, email: suppdivision@namfi.gr 
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Αθξηβέο Αληίγξαθν      Τπνδηνηθεηήο  
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