
o Τεχνική Προδιαγραφή                     

ΤΟΠΟΣ: Θεσσαλονίκη 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης αφορά αποκλειστικά 

την: «Ενίσχυση του τεχνικού προσωπικού λειτουργίας και συντήρησης των 

εγκαταστάσεων της Φοιτητικής Εστίας Θεσσαλονίκης». Αντικείμενο της παρούσας 

είναι η λειτουργία, ο έλεγχος, η συντήρηση και οι συνήθεις επισκευές των 

ηλεκτρομηχανολογικών και οικοδομικών εγκαταστάσεων στα συγκροτήματα των Α’, 

Β’, Γ’, Δ’ Φ.Ε. Θεσσαλονίκης και Φ.Ε. Καλαμαριάς του  Ιδρύματος Νεολαίας και Δια 

Βίου Μάθησης σύμφωνα με το Νόμο. Τα υλικά και ανταλλακτικά που 

συμπεριλαμβάνονται στη δημόσια σύμβαση είναι αυτά που με σαφήνεια 

περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή (συντομογραφία ΤΠ) και στην Τεχνική 

Συγγραφή Υποχρεώσεων (συντομογραφία ΤΣΥ) συμπεριλαμβανομένων των 

αναλώσιμων- μικροϋλικών που φέρουν οι τεχνίτες στον συνήθη εξοπλισμό τους 

(κομπρεσέρ, τρυπάνι, δίσκο κοπής μετάλλων, τεφλόν, σφικτήρες, μονωτικές ταινίες 

κτλ μικροϋλικά). 

 

Αναλυτικότερα:  

           Θα λειτουργήσουν όλα τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις στα συγκροτήματα των 

Α’, Β’, Γ’, Δ’ Φ.Ε. Θεσσαλονίκης και Φ.Ε. Καλαμαριάς και περιλαμβάνεται η επίβλεψη 

λειτουργίας, η συντήρηση και η επισκευή (αποκατάσταση βλαβών) των κάτωθι 

εγκαταστάσεων που τα εξυπηρετούν.  

1. Εγκατάσταση ψύξης και θέρμανσης 

2. Εγκατάσταση κρύου και ζεστού νερού χρήσεως 

3. Εγκατάσταση αποχέτευσης μέχρι του κεντρικού δικτύου της ΕΥΑΘ. 

4. Εγκατάσταση ασθενών ρευμάτων 

5. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις φωτισμού, κίνησης και υποσταθμών 

6. Εγκατάσταση πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης (μόνιμες εγκαταστάσεις και κινητά 

μέσα) 

7. Εγκαταστάσεις και Μηχανήματα Μαγειρείου και εγκαταστάσεις - μηχανήματα 

Ψυκτικών θαλάμων. 

8. Εγκαταστάσεις Λεβητοστασίων- Μηχανοστασίων. 

9. Σιδηροκατασκευές, αλουμινοκατασκευές, Ξυλουργικές 

κατασκευές/εγκαταστάσεις, Χρωματισμοί , επισκευή-συντήρηση  υγρομονώσεων  



δωμάτων, επισκευές επιστρώσεων τοίχων και δαπέδων κάθε υλικού επίστρωσης και 

γενικές επισκευές-αποκατάσταση και συντήρηση οικοδομικών στοιχείων. 

10. Συντήρηση περιβάλλοντος χώρου, κοπή χόρτων, παρτέρια, περιποίηση θάμνων, 

καθαρισμός, κλάδεμα κ.λ.π. 

11. Εργασίες επισκευής και αντικατάστασης κλειδαριών παντός τύπου. Ο ανάδοχος 

υποχρεούται να αντικαθιστά και να επισκευάζει (όπου απαιτείται σύμφωνα με τις 

υποδείξεις των ΦΕ), με χρήση εμπείρου προσωπικού τις κλειδαριές κάθε είδους 

θυρών των δωματίων. Η εργασία αυτή θα εκτελείται χωρίς πρόσθετη αμοιβή.   

 12. Οι ετήσιες συντηρήσεις των Η/Ζ, των  Υ/Σ  ΜΤ-ΧΤ, των μηχανημάτων ψύξης και 

θέρμανσης,  συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης έκδοσης των σχετικών 

πιστοποιητικών.  

(βλ. και ΦΕΚ 2654/Β’/9-11-2011) 

13. Συντήρηση κουφωμάτων αλουμινίου και ξύλου (περιλαμβανομένων μηχανισμών 

ανάκλισης, ασφάλισης και απασφάλισης).  

 

Ο όρος  «Λειτουργία» στην παρούσα περιλαμβάνει την έναρξη/παύση λειτουργίας, 

την παρακολούθηση, τις ρυθμίσεις χρονοδιακοπτών, θερμοστατών, προγραμμάτων 

θερινής/χειμερινής λειτουργίας και γενικότερα την εξασφάλιση της ομαλής 

λειτουργίας του Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού της Εστίας, σύμφωνα και με τις 

ανάγκες των χρηστών. 

  

Ο όρος «Συντήρηση» στη παρούσα περιλαμβάνει:  

I.  Τον έλεγχο και την προληπτική συντήρηση για την εξασφάλιση της συνεχούς 

και καλής λειτουργίας του Εξοπλισμού.  

II.  Την πραγματοποίηση των απαραίτητων διορθώσεων, βελτιώσεων και την 

αποκατάσταση βλαβών, προκειμένου να λειτουργούν κανονικά οι 

εγκαταστάσεις.  

III.  Την αντικατάσταση οποιουδήποτε ανταλλακτικού που οφείλεται σε 

φυσιολογική φθορά και αναλώσιμου υλικού που απαιτείται για την καλή 

λειτουργία των εγκαταστάσεων.  

IV.  Την εκτέλεση οποιασδήποτε οικοδομικής μικροεργασίας απαιτείται ώστε να 

διατηρείται σε άριστη κατάσταση το κτίριο ως η αρχική.  

V.  Τη συντήρηση πρασίνου περιβάλλοντος χώρου.  

 



Επισημαίνεται ότι πέραν των Οικοδομικών εργασιών που περιλαμβάνονται στη 

παρούσα και στην ΤΣΥ, στις υποχρεώσεις του αναδόχου πέρα από την ομαλή 

λειτουργία περιλαμβάνονται και οι οικοδομικές εργασίες που αφορούν τις 

εγκαταστάσεις όπως η απόξεση σκουριάς και αποκατάσταση, ομοιομορφία 

χρωματισμών των εγκαταστάσεων και εν γένει όλες οι οικοδομικές εργασίες που 

απαιτούνται στις εγκαταστάσεις για την ομαλή λειτουργία και ευπρεπή εμφάνιση 

τους. 

 

Οι εργασίες του προσωπικού θα γίνονται με την εξής προτεραιότητα 

1. Έλεγχος και ασφαλής λειτουργία των εγκαταστάσεων 

2. Εντοπισμός προβλημάτων 

3. Αποκατάσταση προβλημάτων 

4. Η οικονομική λειτουργία των εγκαταστάσεων 

 Οι παραπάνω εργασίες θα γίνονται από το προσωπικό (στα πλαίσια του 

γνωστικού τους αντικειμένου) που θα διαθέσει ο ανάδοχος  και από το μόνιμο 

προσωπικό (υπάλληλοι ΦΕΘ και ΦΕ Καλαμαριάς) συντήρησης της Εστίας, σύμφωνα 

με τις δυνατότητες των Μονάδων και τις εντολές της Διεύθυνσης και της 

ΔΕΜΤΥ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ.  

      

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ – ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΑ  

Για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

προμηθεύει, να διατηρεί και να εγκαθιστά ορισμένα απαραίτητα βασικά αναλώσιμα 

και ανταλλακτικά. Συγκεκριμένα: 

 

 Λιπαντικά κάθε τύπου (εκτός μονωτικών ελαίων μετασχηματιστών Μέσης 

Τάσης). 

 Συμπληρώσεις ψυκτικού υγρού (εκτός των απαγορευμένων ήδη ψυκτικών, 

όπως R22). 

 Ηλεκτρολογικά μικροϋλικά όπως μονωτικές ταινίες, στυπιοθλήπτες, 

ακροδέκτες, καλώδια και αγωγοί συρματώσεων εντός πινάκων.  

 Συσσωρευτές παντός τύπου για την εφεδρική τροφοδοσία πινάκων 

πυρανίχνευσης και εκκίνησης κινητήρων ΕΗΖ και πυροσβεστικού 

συγκροτήματος. 

 Ιμάντες κινητήρων  

 Φίλτρα παντός τύπου (κλιματιστικών μονάδων, φίλτρα ελαίου και καυσίμου 

ντηζελοκινητήρων, φίλτρα αέρα, μηχανικά φίλτρα υδραυλικών δικτύων κλπ.) 



 Στεγανοποιητικά παρεμβύσματα, δακτυλίους και λοιπά μικροϋλικά 

στεγανοποίησης υδραυλικών δικτύων (λαστιχάκια ½, ¾, λάστιχα για 

μηχανισμούς αέρος, βρυσών, κάναβι κλπ.), μαστίχες/σιλικόνες 

στεγανοποίησης οικοδομικών στοιχείων, λάστιχα στεγανοποίησης 

κουφωμάτων κ.α. 

 Μικροϋλικά παντός τύπου συνδέσεων- κολλήσεων (βίδες, καρφιά, φιάλες 

προπανίου, ασημοκολλήσεις, κόλλες για πλαστικά, εποξικές κόλλες, 

χαλκοκολλήσεις, ηλεκτροσυγκολλήσεις, οξυγονοκολλήσεις, 

μολυβδοκολλήσεις κλπ.).  

 

Η δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση/αντικατάσταση των ανωτέρω 

αναλωσίμων θα βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

 

ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ- ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

Επιπλέον των αναλωσίμων και μικροϋλικών της προηγούμενης παραγράφου, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί με την εγκατάστασή του στην προμήθεια και 

αποθήκευση σε ειδικά διαμορφωμένο ασφαλή αποθηκευτικό χώρο των υλικών-

ανταλλακτικών-εξαρτημάτων που αναλυτικά καταγράφονται στους πίνακες του 

Παραρτήματος που συνοδεύει την παρούσα, τα οποία είναι μέρος των απαιτούμενων 

σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό αποκατάστασης βλαβών των Φ.Ε.  

Για την ποιοτική παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα προηγηθεί έγκριση της 

ΔΕΜ&ΤΥ βάσει αναλυτικής κατάστασης τεχνικών χαρακτηριστικών (τύπος, μοντέλο, 

προέλευση, απόχρωση κλπ) που θα υποβάλει ο ανάδοχος. 

Δύναται οι ποσότητες και τα υλικά που συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα να 

τροποποιηθούν με ισοδύναμα μετά από αίτημα της Εστίας με τη σύμφωνη γνώμη του 

αναδόχου και έγκριση της ΔΕΜ&ΤΥ. 

 

Η δαπάνη για την προμήθεια, αποθήκευση, παρακολούθηση αποθεμάτων και 

τοποθέτηση/αντικατάσταση των εν λόγω υλικών – ανταλλακτικών - εξαρτημάτων 

θα βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

 

Ο Εργοδότης/ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα διαθέσει στον Ανάδοχο κατάλληλο αποθηκευτικό χώρο 

εντός της Εστίας για τη διαμόρφωση και οργάνωση της αποθήκης με τα ανωτέρω 

υλικά – ανταλλακτικά - εξαρτήματα. Σε περίπτωση που η Εστία δεν δύναται να 

διαθέσει τον ανωτέρω αποθηκευτικό χώρο, η υποχρέωση τήρησης εξωτερικής 

κατάλληλα διαμορφωμένης με μεταλλικά ράφια αποθήκης σε πλησίον ζώνη της Α’ 

ΦΕΘ για όλο το χρόνο της σύμβασης και η διάθεση δια ιδίων μέσων οποιουδήποτε 

εκ των ανωτέρω υλικών οποτεδήποτε χρονικά απαιτηθεί από το συνεργείο επισκευής 



ή τον εποπτεύοντα της  Εστίας, βαρύνουν τον ανάδοχο. Υλικά και ανταλλακτικά 

μικρού μεγέθους ή εύθραυστα (π.χ. λαμπτήρες) θα τοποθετούνται σε κατάλληλα 

ράφια. Άπαντα  τα υλικά κλπ. θα ταξινομηθούν  κατάλληλα. Τα δελτία αποστολής των 

προμηθευόμενων ειδών (ή αντίγραφα αυτών) θα τηρούνται σε ειδικό φάκελο στο 

γραφείο συντήρησης της Φ.Ε. μαζί με το βιβλίο αποθήκης 

εισερχομένων/εξερχομένων που υποχρεούται να τηρεί ο Ανάδοχος με κατάλληλο 

προσωπικό (Αποθηκάριος) για τη διαχείριση της αποθήκης. Καμία εξαγωγή υλικών –

ανταλλακτικών- εξαρτημάτων των συνημμένων πινάκων δεν θα γίνεται από την 

υπόψη αποθήκη, χωρίς καταγραφή στο βιβλίο συντήρησης (περιγραφή είδους, 

αιτιολογία, ποσότητες, ημερομηνία, με υπογραφή αρμόδιου τεχνικού ΦΕΘ ή  

Υπόλογου Εστίας και αποθηκάριου από πλευράς αναδόχου).       

 

Το βιβλίο συντήρησης και το βιβλίο αποθήκης θα τηρούνται και σε ηλεκτρονική 

μορφή και θα αποστέλλονται με  μέριμνα  του υπολόγου της Εστίας  και του 

εποπτεύοντος από πλευράς ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ηλεκτρονικά στη Δ.Ε.Μ.&Τ.Υ. ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα. 

Για την καθημερινή παρακολούθηση του βιβλίου αποθήκης, τη διακίνηση των υλικών 

των πινάκων που αναφέρονται καθώς και την καλή εφαρμογή της παρούσας, θα 

οριστεί εποπτεύων από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  

 

Κατά τη λήξη της συμβατικής περιόδου ο ανάδοχος υποχρεούται στην υποβολή 

συγκεντρωτικού απολογισμού με τα είδη και ποσότητες που αναλώθηκαν και τις 

υπολειπόμενες για κάθε είδος ποσότητες στην αποθήκη, οι οποίες θα μεταφερθούν 

και θα παραδοθούν με πρωτόκολλο, δαπάνες του ( εφόσον η αποθήκη ευρίσκεται 

εκτός κτιρίου, άλλως θα παραμείνουν ως έχουν αποθηκευθεί) στον υπόλογο της  

εστίας και στον εποπτεύοντα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Για την  διαμόρφωση (ράφια κλπ.) του 

χώρου της αποθήκης ο ανάδοχος ουδεμία έχει περαιτέρω οικονομική απαίτηση, ο δε 

εξοπλισμός αυτής θα παραδοθεί ομοίως  στην Εστία 

  

 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

      

     Ο Ανάδοχος, εντός μηνός από την εγκατάστασή του, υποχρεούται να υποβάλει 

συνολικό λεπτομερή πίνακα χρονικού προγραμματισμού της ετήσιας συντήρησης 

όλων των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τα τεύχη της υπηρεσίας και την ισχύουσα 

νομοθεσία, προς έγκριση από τη ΔΕΜ&ΤΥ  



     Σε περιπτώσεις βλαβών που προέρχονται από πλημμελή συντήρηση ή από 

εσφαλμένους χειρισμούς του προσωπικού του Αναδόχου και γενικά λόγω 

υπαιτιότητάς του, (μετά από κρίση της Δ.Ε.Μ.&Τ.Υ), τα υλικά και οι σχετικές δαπάνες 

βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

         

           Το προσωπικό, (11) έντεκα άτομα τουλάχιστον σε πλήρες ωράριο και όσοι 

επιπλέον απαιτούνται για την καλή εκτέλεση των εργασιών της παρούσης που θα 

διαθέσει ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης στην υπηρεσία στο 

προβλεπόμενο ωράριο και θα είναι της εγκρίσεως της ΔΕΜ&ΤΥ μετά την υποβολή 

των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Για την περίπτωση που ένα άτομο από το 

προσωπικό που θα διαθέσει ο ανάδοχος θα είναι αδύνατο να προσέλθει στην 

εργασία του για σοβαρό λόγο (ασθένεια κλπ), θα προβλέπεται άμεση αναπλήρωσή 

του από προσωπικό ανάλογων προσόντων, που θα έχει ενημερωθεί από την αρχή και 

θα έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία ΔΕΜ&ΤΥ. 

 Τον ανάδοχο βαρύνουν πέραν των εργατικών και οι δαπάνες κάθε είδους 

εργαλείων, συσκευών και μικροαναλώσιμων για συντήρηση και επισκευές. Η ΦΕΘ θα 

μπορεί να διαθέτει στα πλαίσια της καλής συνεργασίας και δικά της εργαλεία με 

αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου για την καλή χρήση και συντήρησή τους και την 

πλήρη ευθύνη αντικατάστασης σε περίπτωση απώλειας, βλάβης ή καταστροφής 

τους. 

 Η ευθύνη καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων και έγκαιρης 

αποκατάστασης των βλαβών καθώς και οι εργασίες προληπτικής συντήρησης 

ανατίθενται στον υπεύθυνο Διπλωματούχο Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό 

ο οποίος ορίζεται και υπεύθυνος συντήρησης Μηχανικός και θα έχει την ευθύνη της 

ασφαλούς λειτουργίας σύμφωνα με το νόμο. Ο Μηχανικός αυτός θα υποβάλλει 

τακτικά τεχνικές εκθέσεις κατάστασης των εγκαταστάσεων και προτεινόμενων έργων 

ευρύτερης επισκευής και συνήθους εμβέλειας με πλήρη τεχνική περιγραφή και 

προτεινόμενες προδιαγραφές, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προτάσεις των ΦΕ και 

της ΔΕΜΤΥ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Η αρμοδιότητα καθορισμού των προτεραιοτήτων καθώς και η 

απόφαση για το χαρακτηρισμό μιας επισκευής ως «συνήθους», είναι στην 

αποκλειστική αρμοδιότητα της ΔΕΜ&ΤΥ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Στις συνήθεις επισκευές των 

ηλεκτρομηχανολογικών και οικοδομικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβάνονται 

ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά οι επισκευές ή αντικαταστάσεις υδραυλικών υλικών 

(μηχανισμοί που αφορούν βρύσες, νιπτήρες, ντουζ, καζανάκια, είδη υγιεινής, 

σωληνώσεις, κυκλοφορητές, δοχεία αποθήκευσης ζεστού νερού χρήσης, δοχεία 

διαστολής κ.α.), ηλεκτρολογικών υλικών (διακόπτες, καλωδιώσεις, πρίζες, 

ασφαλοδιακόπτες, πίνακες, αντιστάσεις δοχείων αποθήκευσης ή σκευών 

μαγειρείου) καθώς και όλες οι επισκευές ή αντικαταστάσεις εξοπλισμού που είναι 

αναγκαίες λόγω φυσικής φθοράς.  



Ο ως άνω υπεύθυνος μηχανικός (όπου προβλέπεται και υπάρχει στις ΦΕ) οφείλει να 

ενημερώνει το προσωπικό και τους χρήστες για την ασφαλή λειτουργία και χρήση 

των εγκαταστάσεων και να αναρτά σχετικές οδηγίες. 

Επίσης στον παραπάνω υπεύθυνο μηχανικό ανατίθενται τα καθήκοντα του 

υπεύθυνου για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων φυσικού 

αερίου. Ο Υπεύθυνος Αερίου Μηχανικός οφείλει να ενημερώνει το προσωπικό και 

τους χρήστες για την ασφαλή λειτουργία και χρήση των εγκαταστάσεων και να 

αναρτά σχετικές οδηγίες. 

Τέλος, ο Μηχανικός Μ/Μ ή Η/Μ του Αναδόχου πρέπει να αποδέχεται όσα ορίζονται 

σαν καθήκοντά του στην Τεχνική Περιγραφή και στην Τεχνική Συγγραφή 

Υποχρεώσεων και να αναφέρονται ρητά στην σύμβαση μεταξύ αυτού και του 

Αναδόχου ή σε ξεχωριστή Υπεύθυνη Δήλωση.  

Ήτοι ότι αναλαμβάνει : 

α)’’…την ευθύνη καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων και έγκαιρης 

αποκατάστασης των βλαβών καθώς και εργασίες προληπτικής συντήρησης που 

ανατίθενται σε αυτόν 

 ( υπεύθυνο Διπλ. Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό) ο οποίος θα έχει την 

ευθύνη της ασφαλούς λειτουργίας σύμφωνα με το νόμο...’ 

β)’’ … η επίβλεψη και ο συντονισμός των τεχνιτών για την ασφαλή και σωστή 

λειτουργία των εγκαταστάσεων. Θα αφορά τον συντονισμό των συνεργείων 

συντήρησης και την ανάληψη ευθύνης, προληπτικής συντήρησης, περιοδικής 

συντήρησης των οικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων.…’’ 

γ)’’ … τα καθήκοντα του υπεύθυνου αερίου μηχανικού. Ο Υπεύθυνος Αερίου 

Μηχανικός οφείλει να ενημερώσει το προσωπικό και τους χρήστες για την ασφαλή 

λειτουργία και χρήση των εγκαταστάσεων και να αναρτήσει σχετικές οδηγίες…’’ 

 

Εάν ο Ανάδοχος δεν τηρεί το συμβατικό πρόγραμμα συντήρησης ή/και 

αποκατάστασης βλαβών, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρούσας και της Τ.Σ.Υ., 

το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα να φροντίσει για την αποκατάσταση 

οποιουδήποτε προβλήματος από τρίτον. Στην περίπτωση αυτή, η δαπάνη για την 

αποκατάσταση του προβλήματος θα γίνεται σε βάρος και για λογαριασμό του 

Αναδόχου και θα περικόπτεται από την αμέσως επόμενη πληρωμή του. Σε κάθε 

περίπτωση αν διαπιστωθεί σε οποιαδήποτε φάση εκτέλεσης της σύμβασης μη 

συμμόρφωση του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης ή/και εκτέλεση εκ τρίτων 

συμβατικού αντικειμένου υποχρέωσης του αναδόχου, δύναται το ΙΝΕΔΙΒΙΜ να 

προβεί σε κάθε ενέργεια προστασίας έναντι του αναδόχου για την προστασία των 

συμφερόντων του. 

            



            Η ετήσια συντήρηση των υποσταθμών θα γίνει σε χρόνο που θα καθοριστεί 

από την ΦΕΘ σε συνεννόηση με την ΔΕΜ & ΤΥ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ, συμπεριλαμβάνεται στο 

ποσό της σύμβασης και περιλαμβάνει αναλυτικά τις παρακάτω εργασίες για κάθε 

Υ/Σ:  

 

Χώρος Γενικών Πινάκων Μέσης Τάσης 

Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των διακοπτών Μέσης Τάσης 

Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των μηχανισμών οπλισμού διακοπής των διακοπτών 

Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των διακοπτών 

Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των ασφαλειών 

Έλεγχος των ζυγών και σύσφιξη των μπουλονιών 

Έλεγχος και συντήρηση των μονωτήρων 

Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των βοηθητικών κυκλωμάτων 

Γενικός και εξαιρετικά επιμελημένος καθαρισμός του εσωτερικού του πίνακα Μ.Τ. 

Γενικός και εξαιρετικά επιμελημένος καθαρισμός του χώρου 

Συντήρηση του πεδίου πυκνωτών αντιστάθμισης 

 

Χώρος Μ/Σ 

Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των προστασιών του Μ/Σ 

Έλεγχος και συντήρηση των ακροκιβωτίων των καλωδίων Μ.Τ. 

Έλεγχος και συντήρηση των μονωτήρων του Μ/Σ 

Εξωτερικός και εξαιρετικά επιμελημένος καθαρισμός του Μ/Σ 

Έλεγχος γειώσεων τυλιγμάτων και προς έδαφος. 

Γενικός και εξαιρετικά επιμελημένος καθαρισμός του χώρου 

Έλεγχος της διηλεκτρικής αντοχής των ελαίων και επαρκής καθαρισμός με τη χρήση 

ειδικού μηχανήματος για την τήρηση των προδιαγραφών. 

Έλεγχος και αντικατάσταση του SILICA CELL , έλεγχος-συντήρηση BUCHOLZ 

Χώρος Γενικών Πινάκων Χαμηλής Τάσης 

Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των διακοπτών Χαμηλής Τάσης 

Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των βοηθητικών κυκλωμάτων 

Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των διακοπτών 



Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των ασφαλειών 

Έλεγχος των ζυγών και σύσφιξη των μπουλονιών 

Έλεγχος της καλής λειτουργίας οργάνων μέτρησης και ενδείξεων 

Γενικός και εξαιρετικά επιμελημένος καθαρισμός του χώρου και των πινάκων 

Μέτρηση γειώσεων 

Η/Ζ 

Έλεγχος καλής λειτουργίας, γενική συντήρηση, αντικατάσταση λιπαντικών-φίλτρων- 

ελαίων και ψυκτικών υγρών. 

 Η όλη εργασία θα γίνει από έμπειρο και αδειούχο προσωπικό και υπό την επίβλεψη 

του Υπεύθυνου συντήρησης Μηχανικού. Επίσης, θα αποκαθίσταται και οποιαδήποτε 

έκτακτη βλάβη από το ανάλογο προσωπικό. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα 

χορηγηθεί αναλυτικό πιστοποιητικό στη ΦΕΘ.         

   Γενικά θα συντηρούνται, ελέγχονται και επισκευάζονται όλες οι εγκαταστάσεις 

ψύξης και θέρμανσης, κρύου και ζεστού νερού χρήσεως, αποχέτευσης, ασθενών 

ρευμάτων, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις φωτισμού, κίνησης και υποσταθμών, 

πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, Λεβητοστασίων και Μηχανοστασίων, σύμφωνα με 

την κείμενη σχετική νομοθεσία. Η επισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων και 

των μηχανημάτων μαγειρείου και των ψυκτικών θαλάμων, αφορά τα υλικά και τις 

εργασίες τοποθέτησης μόνο όσων περιλαμβάνονται στους επισυναπτόμενους 

πίνακες υλικών. Ιδιαίτερα συστηματική θα είναι η συντήρηση και η ρύθμιση καύσης 

των Λεβήτων με καταγραφή όλων των αναγκαίων παραμέτρων για εξασφάλιση 

υψηλού βαθμού απόδοσης, σύμφωνα με την  ΚΥΑ 189533 (ΦΕΚ 2654 Β/9.11.2011 ). 

Τα δε πιστοποιητικά θα υποβάλλονται στη ΦΕΘ δύο τουλάχιστον φορές κατά τη 

διάρκεια του έτους, σε χρόνο που θα επιλεγεί από τη ΦΕΘ και αντίγραφό τους θα 

αποστέλλεται στη ΔΕΜ&ΤΥ. Ειδικά δε για τις ηλεκτρολογικές εργασίες θα πρέπει να 

εφαρμόζεται το ΦΕΚ Β’ 470/5-3-2004 επικαιροποιημένο σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία και να χορηγούνται τα σχετικά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις από τον 

ανάδοχο για κάθε εργασία που εκτελείται στις ΦΕΘ και ΦΕ Καλαμαριάς. 

Επίσης η παρούσα αφορά και την συντήρηση κάθε είδους υφιστάμενων 

Σιδηροκατασκευών, Αλουμινοκατασκευών, Ξυλουργικών 

κατασκευών/εγκαταστάσεων, συντήρηση περιβάλλοντος χώρου, εργασίες  

Χρωματισμών, συντήρηση επιστρώσεων και γενικά οικοδομικών στοιχείων κάθε 

είδους με στόχο την διατήρηση των εγκαταστάσεων και των χώρων, σε άψογη τεχνική 

και αισθητική κατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες των ΦΕ. Όσον αφορά τους 

χρωματισμούς στην παρούσα περιλαμβάνεται και ο χρωματισμός 150 τουλάχιστον 

δωματίων οικότροφων κατ’ έτος, η κατάσταση των οποίων θα δίνεται τρείς 

τουλάχιστον ημέρες προηγουμένως της έναρξης εκτέλεσης των εργασιών από τις ΦΕ. 

Εντός δέκα το αργότερο ημερών από την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών, τα 

δωμάτια θα πρέπει να έχουν πλήρως ετοιμαστεί/ανακαινισθεί όχι μόνο 



χρωματισμένα με άψογο τεχνικά τρόπο, αλλά και πλήρως συντηρημένα σε όλες 

ανεξαίρετα τις οικοδομικές και Η/Μ εγκαταστάσεις. 

Επίσης θα συντηρούνται συστηματικά και θα επισκευάζονται επιμελημένα όλες οι 

υδρορροές των στεγών και οι υγρομονώσεις των δωμάτων, με την χρήση όλων των 

απαραίτητων μονωτικών υλικών (τα οποία θα χορηγούνται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ ή από 

οποιονδήποτε υποδειχθεί από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ) με στόχο την άριστη λειτουργία των 

υγρομονώσεων. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου συμπεριλαμβάνονται ο έλεγχος και 

αποκατάσταση τοπικών φθορών που ενδέχεται να έχουν δημιουργηθεί στην 

υφιστάμενη υγρομόνωση κλπ. 

          Για όλες τις εργασίες, εκτός των ειδικοτήτων που περιγράφονται στην παρούσα 

Τεχνική Περιγραφή (συντομογραφία ΤΠ) και στην Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

(συντομογραφία ΤΣΥ),  θα απασχολούνται κατά περίπτωση όλες οι απαραίτητες 

ειδικότητες τεχνικών που θα διαθέτουν τα απαιτούμενα από τον νόμο προσόντα, ο 

δε αριθμός και η συχνότητα απασχόλησής των θα είναι τέτοιοι που θα εξασφαλίζουν 

την άψογη πραγματοποίηση προληπτικής συντήρησης και  την άμεση αποκατάσταση 

των βλαβών , ώστε να μην δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα στην εύρυθμη 

λειτουργία των ΦΕ.  

          Η παρούσα δεν αφορά τις αντικαταστάσεις υαλοπινάκων οι οποίες θα γίνονται 

από τις ΦΕΘ.  

          Όλες οι παραπάνω εργασίες (λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων ΦΕΘ) 

με 10 (δέκα) τουλάχιστον τεχνίτες, περιοδική απασχόληση τεχνικών άλλων 

ειδικοτήτων σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, απασχόληση ενός Διπλ. Μηχανικού 

κλπ., καθώς και τα αναγκαία, μικροϋλικά, μηχανήματα και τεχνικός εξοπλισμός που 

απαιτούνται για την έντεχνη και ολοκληρωμένη συντήρηση, όπως περιγράφεται στις 

ΤΠ και ΤΣΥ, περιλαμβάνονται στο  τίμημα. 

          Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων. 

          Κάθε Εστία θα διατηρεί βιβλίο βλαβών  και απαιτούμενων υλικών όπου οι 

οικότροφοι  και οι εργαζόμενοι θα σημειώνουν τις παρατηρούμενες βλάβες και 

δυσλειτουργίες, καθώς και τα απαιτούμενα υλικά και το σημείο τοποθέτησης αυτών, 

που θα αποκαθίστανται από το συνεργείο συντήρησης.   

Μετά τη διενέργεια κάθε εργασίας συντήρησης (προληπτικής ή κατασταλτικής), θα 

πρέπει να αναγράφονται από τον αρμόδιο τεχνικό οι πραγματοποιθείσες εργασίες 

συντήρησης ή επισκευής καθώς και τυχόν παρατηρήσεις για την κατάσταση των 

μηχανημάτων, σε ειδικό «Βιβλίο Συντήρησης» που θα τηρείται επιτόπου του κτιρίου 

και θα προσυπογράφεται από τον επικεφαλής υπεύθυνο Μηχανικό του Αναδόχου. 

Επίσης θα υποβάλλονται στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ ή σε οποιονδήποτε υποδειχθεί από το 

ΙΝΕΔΙΒΙΜ, τα κατάλληλα δικαιολογητικά προς επιβεβαίωση των εργασιών.  

 



             Ο Ανάδοχος είναι σε κάθε περίπτωση απόλυτα υπεύθυνος για τον συνεχή 

έλεγχο και εποπτεία των εγκαταστάσεων , ώστε να προλαμβάνονται τα διάφορα 

προβλήματα και να αποκαθίστανται άμεσα οι παρατηρούμενες βλάβες.      

  O ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ατύχημα του προσωπικού και είναι 

υποχρεωμένος να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα και να ασφαλίζει το προσωπικό 

που απασχολεί. Τα τυπικά προσόντα (δικαίωμα συμμετοχής) όπως αναφέρονται στην 

παρούσα τεχνική περιγραφή θα κατατεθούν από τον ανάδοχο της υπηρεσίας πριν 

από την έναρξη των εργασιών στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ ή σε οποιονδήποτε υποδειχθεί από το 

ΙΝΕΔΙΒΙΜ προς έλεγχο.  

O Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στην Γραμματεία την αναγγελία 

έναρξης εργασίας στον ΟΑΕΔ την βεβαίωση του οικείου φορέα για την ασφαλιστική 

κάλυψη του εργαζομένου προσωπικού και θεωρημένο πρόγραμμα εργασίας από την 

επιθεώρηση εργασίας. 

Στο τέλος κάθε μήνα θα συντάσσεται πρακτικό ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 

της υπηρεσίας από την επιτροπή που θα ορίσει το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και θα υποβάλλεται 

υποχρεωτικά στην Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα 

Οικονομικής Διαχείρισης - Λογιστήριο. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει τις εξοφλητικές αποδείξεις κάθε τέλος του 

μήνα και τις ΑΠΔ με πληρωμένες τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων 

ανεξάρτητα από την ροή αποπληρωμής της υπηρεσίας από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. 

Όλο το απασχολούμενο τεχνικό προσωπικό θα φοράει σε όλη την διάρκεια 

απασχόλησής του ειδικές στολές και υποδήματα κατάλληλα για την συγκεκριμένη 

απασχόληση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, τα οποία θα χορηγεί ο ανάδοχος 

χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και θα λαμβάνει όλα τα 

μέτρα ατομικής προστασίας, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία για την υγιεινή 

και ασφάλεια της εργασίας. 

 Είναι απαραίτητη, πριν από την συμπλήρωση της προσφοράς, η επί τόπου 

επίσκεψη για πλήρη ενημέρωση για την κατάσταση των εγκαταστάσεων και την 

διαπίστωση και γνώση των προβλημάτων και  των δυσχερειών, που πρέπει να 

αντιμετωπίσει ο ανάδοχος της υπηρεσίας καθώς και για επίλυση οποιασδήποτε 

απορίας ή διευκρίνησης σχετικά με τον Πίνακα Υλικών του Παραρτήματος. Οι 

ποσότητες – τεμάχια υλικών/ανταλλακτικών που αφορούν διάφορα είδη (π.χ. 

ασφάλειες τήξεως, υδραυλικοί σωλήνες, μαστοί κλπ.) προσεγγίζονται αναλογικά και 

κατά μέσο όρο. 

              Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα μπορεί να διακόψει την σύμβαση συνεργασίας με τον 

ανάδοχο εάν το αντίστοιχο Πανεπιστήμιο ιδρύσει ΝΠΙΔ και αναλάβει την συντήρηση 

των κτηρίων των ως άνω εστιών ή δεν ανανεωθεί η σύμβαση συντήρησης με κάποιο 

από τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ή διακοπεί η λειτουργία της Εστίας για λόγους 

ανωτέρας βίας όπως αυτοί ορίζονται από τον νόμο. 

 



 

o ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Α. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 55 % 

Α.1 Μεθοδολογία Υλοποίησης της Σύμβασης 30 % 

Α.2 Διασφάλιση Ποιότητας κατά την Εκτέλεση της Σύμβασης 25 % 

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 45 % 

Β.1 Ανθρώπινοι Πόροι 20 % 

Β.2 Επαγγελματική Εμπειρία 25 % 

 ΣΥΝΟΛΟ 100 % 

Α.1 Μεθοδολογία Υλοποίησης της Σύμβασης 

Σκοπός της μεθοδολογίας υλοποίησης είναι η βελτιστοποίηση ως προς α) τη λειτουργία και 

συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων κατά υψηλά ενεργειακά πρότυπα (εξοικονόμηση 

ενέργειας), και β) το συντομότερο χρόνο αποκατάστασης των βλαβών από το προσωπικό του 

αναδόχου στα πλαίσια προληπτικής και κατασταλτικής συντήρησης των εγκαταστάσεων τα 

οποία αφορούν και τις διαδικασίες επικοινωνίας του αναδόχου με την υπηρεσία. 

Α.2 Διασφάλιση Ποιότητας κατά την Εκτέλεση της Σύμβασης 

 Εκπαίδευση Προσωπικού 

 Κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας στο χώρο εργασίας 

 Αντιμετώπιση θεμάτων περιβαλλοντικής προστασίας, περιβαλλοντικά και καινοτόμα 

χαρακτηριστικά που θα εισάγει ο οικονομικός φορέας στην εκτέλεση της σύμβασης 

 Β.1 Ανθρώπινοι Πόροι 

 Βεβαίωση απασχολούμενου προσωπικού του συνόλου της επιχείρησης βάσει του 

ετήσιου πίνακα του Σ.Ε.Π.Ε. και των λοιπών συμπληρωματικών πινάκων για την 

τελευταία χρήση. 

 Αποδεικτικό υποβολής βεβαίωσης αποδοχών για την τελευταία χρήση. 

 Βιογραφικά της ομάδας έργου, η οργάνωση, τα προσόντα του προσωπικού που θα 

χρησιμοποιηθεί στην εκτέλεση της σύμβασης  

Β.2  Επαγγελματική Εμπειρία 



Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται τα κυριότερα έργα που ολοκλήρωσε η ομάδα έργου που 

θα ασχοληθεί με τη σύμβαση και σχετίζονται με το αντικείμενο της σύμβασης όπως 

περιγράφεται στην ΤΠ και ΤΣΥ, τα 5 (πέντε) τελευταία έτη, στον οποίο θα γίνεται μνεία στον 

αποδέκτη των υπηρεσιών (είτε ανήκει στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα), για τον οποίο 

εκτελέστηκε το έργο ή η υπηρεσία, στην συνοπτική περιγραφή του έργου, στην ημερομηνία 

ολοκλήρωσης του έργου , στον προϋπολογισμό του και στη συνάφεια του με το αντικείμενο 

του έργου του παρόντος διαγωνισμού. 

o ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Ο υποψήφιοι Ανάδοχοι προκειμένου να συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύμβασης θα πρέπει να τηρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις τεχνικής και 

οικονομικής επάρκειας : 

1. Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για τη διαχείριση της 
ποιότητας σύμφωνα µε το διεθνές πρότυπο ISO 9001 στο θεματικό πεδίο 
«Συντήρηση  ηλεκτρομηχανολογικών έργων». 

2. Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να διαθέτει μέσο κύκλο εργασιών στο αντικείμενο 
της σύμβασης κατά την τελευταία τριετία τουλάχιστον 100 % του προϋπολογισμού 
της υπό ανάθεση υπηρεσίας, καθώς επίσης και κερδοφορία κατά τα τελευταία τρία 
έτη, βάσει οικονομικών καταστάσεων. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος 
δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών 
χρήσεων, τότε ο ετήσιος μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές περιόδους 
δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 100% της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης των υπό ανάθεση υπηρεσιών. 

3. Εκτέλεση 1 παρόμοιας σύμβασης κατά την τελευταία τριετία (2015-2016-2017). Ως 
παρόμοιες συμβάσεις λογίζονται με ίδιο αντικείμενο, χρονικής διάρκειας 
τουλάχιστον αντίστοιχης με την παρούσα δίχως να λογίζονται πιθανές παρατάσεις 
και προϋπολογισμού τουλάχιστον στο 100 % της παρούσας πλέον Φ.Π.Α.. 

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της προκαταρκτικής απόδειξης, η προσκόμιση 

δικαιολογητικών ή άλλων στοιχείων, πλην του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 

Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) δεν απαιτείται.  Στην υποχρέωση αυτή υπόκειται μόνον ο 

προσωρινός ανάδοχος κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, 

τα οποία ορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 18 της παρούσας.  

 


