Υποστηρικτικές
Λειτουργίες

Διεύθυνση Προμηθειών
Λειτουργιών Παραγωγής

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΔΠΛΠ-1691
Αντικείμενο : «Εργασίες υποστήριξης συνεργείων τομέα συντήρησης του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου» συνολικού
Προϋπολογισμού κατά τη Μελέτη της Επιχείρησης €602.669,00 πλέον ΦΠΑ
Το παρόν συμπλήρωμα Νο 1 εκδίδεται προκειμένου να συμπεριληφθούν σε αυτό τα ακόλουθα:

1.

Γίνεται ορθή επανάληψη του Τεύχους 5 «Τεχνική Περιγραφή» της Πρόσκλησης και αντικαθίσταται με το
ακόλουθο:

«Α. ΓΕΝΙΚΑ
Για την εκτέλεση εργασιών προληπτικής και επισκευαστικής Συντήρησης του εξοπλισμού του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
το προσωπικό του Τομέα Συντήρησης αναπτύσσεται σε ομάδες εργασίας, των οποίων το αντικείμενο είναι η
επιθεώρηση και η επισκευή του εξοπλισμού της εγκατάστασης, η επιθεώρηση και η αποκατάσταση βλαβών, οι
κατασκευές νέων εξαρτημάτων και οι συντηρήσεις κατασκευές-αποκαταστάσεις βλαβών των δικτύων νερού, αέρα,
λαδιού, ατμού, συτημάτων διακίνησης λιγνίτη, τέφρας κλπ. Οι εργασίες υποστήριξης των ομάδων του
Αντισυμβαλλομένου θα εκτελούνται αυτόνομα και ανεξάρτητα από το μόνιμο προσωπικό της ΔΕΗ.
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ
1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΡΟΒΙΛΩΝ
Οι εργασίες που εκτελεί η ομάδα του συνεργείου Μηχανολογικής συντήρησης Στροβίλων είναι, ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά, οι παρακάτω:
•

Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανολογικών εγκαταστάσεων του
Σταθμού (αντλίες, σωληνώσεις, επιστόμια, δεξαμενές, προθερμαντές, εναλλάκτες θερμότητας,
αεροσυμπιεστές διάφοροι κλπ) καθώς και όλων των μηχανολογικών εγκαταστάσεων μεταφοράς
ακατέργαστου νερού από την λίμνη Πολυφύτου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ / ΠΤΥΧΙΑ:
Άδεια άσκησης επαγγέλματος πρακτικού Μηχανικού Κινητήριων Μηχανών οποιασδήποτε ειδικότητας τουλάχιστον Γ΄
τάξης ή Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 3ης ειδικότητας του Π.Δ. 115/2012 ή Συντηρητή Απλών Μηχανολογικών
εγκαταστάσεων Γ΄ τάξης ή Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 2ης ειδικότητας του Π.Δ.115/2012 ή επαγγελματική άδεια
(βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών, ειδικότητας Μηχανολόγου) ή βεβαίωση
αναγγελίας του Π.Δ. 115/2012 ή Δίπλωμα (επαγγελματική άδεια) τουλάχιστον Γ΄ τάξης Μηχανικού Εμπορικού
Ναυτικού ή κατάλληλο πιστοποιητικό (επαγγελματική άδεια) Μηχανικού Γ΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού.
Όλες οι παραπάνω εργασίες εκτελούνται:
τις πέντε (5) ημέρες της εβδομάδος (από Δευτέρα έως και Παρασκευή) με ωράριο εργασίας από 07:00πμ έως και
15:00μμ.
Οι παραπάνω εργασίες επιμετρούνται κατ’ αποκοπή και ανά ημέρα και άτομο, με τιμή μονάδας σύμφωνα με το α/α 1
του τιμολογίου.
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Η ομάδα του συνεργείου Μηχανολογικής συντήρησης Στροβίλων θα αποτελείται από έξι (6) άτομα.

2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΩΝ
Οι εργασίες που εκτελεί η ομάδα συνεργείου μηχανολογικής συντήρησης Λεβήτων είναι, ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά, οι παρακάτω:

•

εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανολογικών
εγκαταστάσεων (εξοπλισμός των Λεβητοστασίων, σωληνώσεις και εξαρτήματα υψηλής πίεσης, καυστήρες
πετρελαίου) και στο μηχανολογικό μέρος των βοηθητικών μηχανημάτων του (ανεμιστήρες αέρα –
καυσαερίων, μύλοι και τροφοδότες λιγνίτη κ.λ.π.).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ / ΠΤΥΧΙΑ:
Άδεια άσκησης επαγγέλματος πρακτικού Μηχανικού Κινητήριων Μηχανών οποιασδήποτε ειδικότητας τουλάχιστον Γ΄
τάξης ή Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 3ης ή 4ης ειδικότητας του Π.Δ. 115/2012 ή Συντηρητή Απλών Μηχανολογικών
εγκαταστάσεων Γ΄ τάξης ή Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 2ης ειδικότητας του Π.Δ.115/2012 ή επαγγελματική άδεια
(βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών, ειδικότητας Μηχανολόγου) ή βεβαίωση
αναγγελίας του Π.Δ. 115/2012 ή Δίπλωμα (επαγγελματική άδεια) τουλάχιστον Γ΄ τάξης Μηχανικού Εμπορικού
Ναυτικού ή κατάλληλο πιστοποιητικό (επαγγελματική άδεια) Μηχανικού Γ΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού.
Όλες οι παραπάνω εργασίες εκτελούνται:
τις πέντε (5) ημέρες της εβδομάδος (από Δευτέρα έως και Παρασκευή) με ωράριο εργασίας από 07:00πμ έως και
15:00μμ.
Οι παραπάνω εργασίες επιμετρούνται κατ’ αποκοπή και ανά ημέρα και άτομο, με τιμή μονάδας σύμφωνα με το α/α 2
του τιμολογίου.

Η ομάδα του συνεργείου Μηχανολογικής συντήρησης Λεβήτων θα αποτελείται από έξι (6) άτομα.

3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ.
Οι εργασίες που εκτελεί η ομάδα εργαλειομηχανών του Μηχανουργείου είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι
παρακάτω:
Κυρίως κοπή, διάνοιξη οπών, κατασκευή, μηχανουργική κατεργασία και διαμόρφωση, διάφορων εξαρτημάτων από
χάλυβα, ορείχαλκο ή πλαστικό, στις εργαλειομηχανές που βρίσκονται εγκατεστημένες στο χώρο του Μηχανουργείου
ή και μηχανουργικές κατεργασίες τοπικά στην εγκατάσταση, με την χρήση φορητών εργαλειομηχανών που διαθέτει.
Υποστήριξη άλλων ομάδων του Σταθμού με την εκτέλεση μηχανουργικών μετρήσεων και ελέγχων.
Ακόμη
•

Καθαρισμός εργαλειομηχανών.

•

Μεταφορά πρώτων υλών.

•

Μεταφορά εργαλείων.
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•

Καθαρισμός εξαρτημάτων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ / ΠΤΥΧΙΑ:
Άδεια τεχνικού εργαλειομηχανών από ΤΕΛ ή ΤΕΣ ΟΑΕΔ ή ΤΕΕ ή ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Επίσης μπορεί να διαθέτει
αποδεδειγμένη εμπειρία από απασχόληση τουλάχιστον 2 ετών στο αντικείμενο της χρήσης εργαλειομηχανών
(απόδειξη μέσω της προσκόμισης ενσήμων όπου θα βεβαιώνεται η απασχόληση στο συγκεκριμένο αντικείμενο).
Όλες οι παραπάνω εργασίες εκτελούνται:
τις πέντε (5) ημέρες της εβδομάδος (από Δευτέρα έως και Παρασκευή) με ωράριο εργασίας από 07:00πμ έως και
15:00μμ.
Οι παραπάνω εργασίες επιμετρούνται κατ’ αποκοπή και ανά ημέρα και άτομο, με τιμή μονάδας σύμφωνα με το α/α 3
του τιμολογίου.

Η ομάδα των εργαλειομηχανών του Μηχανουργείου θα αποτελείται από ένα (1) άτομο.

4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΡΩΝ.
Οι εργασίες που εκτελεί η ομάδα των μετακινητών βαρών του μηχανουργείου είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,
οι παρακάτω:

•

εργασίες μετακίνησης ή μεταφοράς για αποκατάσταση ανωμαλιών, προληπτικής ή επισκευαστικής
συντήρησης όλων των βαριών εξαρτημάτων και μηχανημάτων των Μονάδων (κινητήρες, αντλίες, μειωτήρες
κ.λ.π.) με χειροκίνητα ή ηλεκτροκίνητα ανυψωτικά συστήματα.

•

εργασίες υποστήριξης όλων των συνεργείων του Σταθμού.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ / ΠΤΥΧΙΑ:
Πτυχίο ΙΕΚ Μηχανολογικού Τομέα ή Απολυτήριος Τίτλος Τομέα Μηχανολογικού Α ή Β’ κύκλου ή Απολυτήριος Τίτλος
Τομέα Ναυτικού ή Ναυτιλιακού τμήματος Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Α’ ή Β’ κύκλου ΤΕΕ ή Απολυτήριος Τίτλος
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδου Μηχανολογίας ή Απολυτήριος Τίτλος Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου
Μηχανολογικού Τομέα ή Ναυτικού Τομέα (Τμήμα Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού) ή Πτυχίο Τεχνικών
Επαγγελματικών Σχολών Μηχανολογικού Τομέα ή Πτυχίο Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. (Μέσης Στάθμης Ν. 1346/83)
(ΦΕΚ 46/Τ.Α.) Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή Πτυχίο άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχου
Κλάδου, Τομέα ή Ειδικότητας Όλες οι παραπάνω εργασίες εκτελούνται:
τις πέντε (5) ημέρες της εβδομάδος (από Δευτέρα έως και Παρασκευή) με ωράριο εργασίας από 07:00πμ έως και
15:00μμ.
Οι παραπάνω εργασίες επιμετρούνται κατ’ αποκοπή και ανά ημέρα και άτομο, με τιμή μονάδας σύμφωνα με το α/α 4
του τιμολογίου.

Η ομάδα του συνεργείου μετακινητών βαρών Μηχανουργείου θα αποτελείται από ένα (1) άτομο.

5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.
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Ο ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ διαθέτει ένα ντιζελοκίνητο τροχοφόρο αυτοκινούμενο γερανό μικρής ισχύος 10tn, ένα
ντιζελοκίνητο τροχοφόρο αυτοκινούμενο γερανό τύπου ΚΑΤΟ, 280 HP, ανυψωτικής ικανότητας 40 tn, ένα
ντιζελοκίνητο τροχοφόρο αυτοκινούμενο γερανό τύπου ΡΡΜ,271HP, ανυψωτικής ικανότητας 50tn και ανυψωτικά
περονοφόρα οχήματα ανυψωτικής ικανότητας 3 tn (τύπου κλάρκ).
Η ομάδα εργασίας χειριστών γερανού του μηχανουργείου χειρίζεται τα παραπάνω μηχανήματα σε όλους τους
χώρους ευθύνης του Σταθμού, για την μετακίνηση διαφόρων μηχανών και εξαρτημάτων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ / ΠΤΥΧΙΑ:
Άδεια Μηχανοδηγού – Χειριστή Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων Ομάδας Γ΄ τάξης Α΄ ή Άδεια Χειριστή
Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄ ειδικότητας 2 του Π/Δ 113/12 για τα Μ.Ε. 2.1 και 2.7 της κατάταξης του
άρθρου 2 της απόφασης αριθμ. Οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4. (Η) / 05-03-2013.
Όλες οι παραπάνω εργασίες εκτελούνται:
τις πέντε (5) ημέρες της εβδομάδος (από Δευτέρα έως και Παρασκευή) με ωράριο εργασίας από 07:00πμ έως και
15:00μμ.
Οι παραπάνω εργασίες επιμετρούνται κατ’ αποκοπή και ανά ημέρα και άτομο, με τιμή μονάδας σύμφωνα με το α/α 5
του τιμολογίου.

Η ομάδα του συνεργείου χειριστών γερανού του μηχανουργείου θα αποτελείται από ένα (1) άτομο.

6. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΙΓΝΙΤΗ - ΤΕΦΡΑΣ
Οι εργασίες που εκτελεί η ομάδα συνεργείου μηχανολογικής συντήρησης Λιγνίτη - Τέφρας είναι, ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά, οι παρακάτω:

•

συντηρήσεις και αποκατάστασεις βλαβών στο Σύστημα Διακίνησης Λιγνίτη και Τέφρας (μειωτήρες, τύμπανα,
χοάνες ταινιοδρόμων, συστήματα θραύσεως, μηχανήματα αποθέσεως – απολήψεως λιγνίτη στην αυλή
αποθηκεύσεως κ.λ.π.).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ / ΠΤΥΧΙΑ:
Άδεια άσκησης επαγγέλματος πρακτικού Μηχανικού Κινητήριων Μηχανών οποιασδήποτε ειδικότητας τουλάχιστον Γ΄
τάξης ή Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 3ης ειδικότητας του Π.Δ. 115/2012 ή Συντηρητή Απλών Μηχανολογικών
εγκαταστάσεων Γ΄ τάξης ή Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 2ης ειδικότητας του Π.Δ.115/2012 ή επαγγελματική άδεια
(βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών, ειδικότητας Μηχανολόγου) ή βεβαίωση
αναγγελίας του Π.Δ. 115/2012 ή Δίπλωμα (επαγγελματική άδεια) τουλάχιστον Γ΄ τάξης Μηχανικού Εμπορικού
Ναυτικού ή κατάλληλο πιστοποιητικό (επαγγελματική άδεια) Μηχανικού Γ΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού.
Όλες οι παραπάνω εργασίες εκτελούνται:
τις πέντε (5) ημέρες της εβδομάδος (από Δευτέρα έως και Παρασκευή) με ωράριο εργασίας από 07:00πμ έως και
15:00μμ.
Οι παραπάνω εργασίες επιμετρούνται κατ’ αποκοπή και ανά ημέρα και άτομο, με τιμή μονάδας σύμφωνα με το α/α 6
του τιμολογίου.
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Η ομάδα του συνεργείου Μηχανολογικής συντήρησης Λιγνίτη/Τέφρας θα αποτελείται από πέντε (5) άτομα.

7. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Οι εργασίες που εκτελεί η ομάδα συνεργείου μηχανολογικής συντήρησης οχημάτων είναι, ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά, οι παρακάτω:



Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών Βαρέων Μηχανημάτων Έργου (Φορτωτές, Γερανοί Ελκυστήρες,
Μηχανή απορρόφησης αποβλήτων κ.λ.π.) αλλά και οχημάτων του Σταθμού (λεωφορεία μεταφοράς
προσωπικού, επιβατηγά και φορτηγά αυτοκίνητα κλπ)



Επισκευή και συντήρηση ντιζελοκίνητων μηχανών ανάγκης του Σταθμού (πλην των εργασιών επισκευής
αμαξωμάτων).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ / ΠΤΥΧΙΑ:
Πτυχίο αναγνωρισμένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή αντίστοιχο Πτυχίο Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. Μηχανολογικής
κατεύθυνσης ειδικότητας Μηχ. Αυτοκινήτων ή Πτυχίο άλλης ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντιστοίχου
Κλάδου, Τομέα ή Ειδικότητας.
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτων ή βεβαίωση ορθής αναγγελίας έναρξης άσκησης
επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη
Όλες οι παραπάνω εργασίες εκτελούνται:
τις πέντε (5) ημέρες της εβδομάδος (από Δευτέρα έως και Παρασκευή) με ωράριο εργασίας από 07:00πμ έως και
15:00μμ.
Οι παραπάνω εργασίες επιμετρούνται κατ’ αποκοπή και ανά ημέρα και άτομο, με τιμή μονάδας σύμφωνα με το α/α 7
του τιμολογίου.
Η ομάδα του συνεργείου μηχανολογικής συντήρησης οχημάτων θα αποτελείται από ένα (1) άτομο.

8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
Οι εργασίες που εκτελεί η ομάδα πυρόσβεσης είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι παρακάτω:


Μεταφορά εξοπλισμού άντλησης υδάτων (π.χ. αντλίες, μάνικες κ.ά.) από και προς τον σταθμό πυρόσβεσης,
προς και από οποιονδήποτε χώρο εντός των εγκαταστάσεων του Σταθμού όπου απαιτείται άντληση υδάτων.
Τοποθέτηση και επιτήρηση λειτουργίας του ως άνω εξοπλισμού.



Εργασίες υδραυλικής απομόνωσης και αποκατάστασης των δικτύων πυρόσβεσης του Σταθμού καθώς και
του λοιπού εξοπλισμού τους.



Εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού πυρόσβεσης του Σταθμού (έλεγχος και συντήρηση πυροσβεστήρων,
ελαστικών σωλήνων πυρόσβεσης, πυροσβεστικών κρουνών, γεννητριών αφρού, κ.ά.).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ / ΠΤΥΧΙΑ:
Άδεια άσκησης επαγγέλματος πρακτικού Μηχανικού Κινητήριων Μηχανών οποιασδήποτε ειδικότητας τουλάχιστον Γ΄
τάξης ή Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 3ης ειδικότητας του Π.Δ. 115/2012 ή Συντηρητή Απλών Μηχανολογικών
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εγκαταστάσεων Γ΄ τάξης ή Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 2ης ειδικότητας του Π.Δ.115/2012 ή επαγγελματική άδεια
(βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών, ειδικότητας Μηχανολόγου) ή βεβαίωση
αναγγελίας του Π.Δ. 115/2012 ή Δίπλωμα (επαγγελματική άδεια) τουλάχιστον Γ΄ τάξης Μηχανικού Εμπορικού
Ναυτικού ή κατάλληλο πιστοποιητικό (επαγγελματική άδεια) Μηχανικού Γ΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού.
Όλες οι παραπάνω εργασίες εκτελούνται:
τις πέντε (5) ημέρες της εβδομάδος (από Δευτέρα έως και Παρασκευή) με ωράριο εργασίας από 07:00πμ έως και
15:00μμ.
Οι παραπάνω εργασίες επιμετρούνται κατ’ αποκοπή και ανά ημέρα και άτομο, με τιμή μονάδας σύμφωνα με το α/α 8
του τιμολογίου.
Η ομάδα της πυρόσβεσης θα αποτελείται από ένα (1) άτομο.

Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ – ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΟΚΤΑΩΡΟΥ.

Γ 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ
Αφορά εργασίες για τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή
Ο Αντισυμβαλλόμενος θα ενημερώνεται από πριν για την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών τις ημέρες Σαββάτου ή/και
Κυριακής και τον αριθμό του απαιτούμενου προσωπικού.
Την Κυριακή το ωράριο εργασίας θα είναι από τις 07:00πμ έως και 15:00μμ.
Το προσωπικό που θα απασχολείται τις ημέρες Σαββάτου και Κυριακής πρέπει απαραίτητα να έχει μία ανάπαυση
στην προηγούμενη εργάσιμη εβδομάδα και θα πρέπει να λάβει μία ανάπαυση στην επόμενη εργάσιμη εβδομάδα.
Για την αποζημίωση των παραπάνω εργασιών προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 9 του τιμολογίου για την ημέρα της
Κυριακής και το κονδύλιο με α/α 10 του τιμολογίου για την ημέρα του Σαββάτου.

Γ 2. ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΟΚΤΑΩΡΟΥ.
Αφορά στην εκτέλεση βοηθητικών εργασιών για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πέραν του καθοριζομένου ωραρίου
στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή, κατόπιν απαίτησης της Επιχείρησης, ή για εργασίες που προβλέπονται
απολογιστικά στην παρούσα καθώς και τις τυχόν απρόβλεπτες. Οι υπόψη εργασίες θα εκτελούνται υπό την επίβλεψη
και ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου ο οποίος θα διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και θα προβαίνει στην
εκτέλεσή τους σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας του Σταθμού.
Οι ανωτέρω εργασίες θα επιμετρούνται απολογιστικά, με τιμές μονάδας σύμφωνα με το άρθρο με α/α 10 του
Τιμολογίου.
Διευκρινίζονται τα ακόλουθα :
•

Το προαναφερόμενο άρθρο θα εφαρμόζεται όταν, κατ' απαίτηση της Επιχείρησης, υφίσταται συνεχόμενη
απασχόληση του προσωπικού του Αντισυμβαλλόμενου πέραν του δηλωμένου ωραρίου ή των δηλωμένων
ημερών απασχόλησης κατά την εκτέλεση βοηθητικών εργασιών, όπως προδιαγράφονται στην παρούσα.

•

Όταν απαιτείται για λόγους εκτάκτων αναγκών και κατ' απαίτηση της Επιχείρησης απασχόληση που εμπίπτει
στο παρόν άρθρο, για την χρέωση των εργασιών θα ισχύουν τα ακόλουθα :

•

Όταν ο χρόνος απασχόλησης πραγματοποιείται εκτός του χρονικού διαστήματος 07:00 π.μ. μέχρι και 15:00
μ.μ., η αναγωγή των ωρών του α/α 10 του τιμολογίου θα γίνει με βάση τις εκ του Νόμου προβλεπόμενες
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προσαυξήσεις.
Σε κάθε περίπτωση ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες,
προκειμένου να δηλώσει την υπερεργασία ή την υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού του ή την εργασία κατά
τα Σαββατοκύριακα στις αρμόδιες Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα της εργατικής νομοθεσίας. Παραστατικά,
τα οποία θα βεβαιώνουν τη αναγγελία της πέραν του ωραρίου εργασίας του προσωπικού του θα παραδίδονται στον
Επιβλέποντα την Παροχή Υπηρεσίας, προκειμένου αυτή να καταχωρείται στις αντίστοιχες Πιστοποιήσεις.
Επισημαίνεται ότι δεν θα πιστοποιούνται ώρες υπερωριακής απασχόλησης ή υπερεργασίας ή εργασίας
Σαββατοκύριακου εάν δεν έχει προηγηθεί η προηγούμενη αναγγελία τους από τον Αντισυμβαλλόμενο στις αρμόδιες
υπηρεσίες και η κοινοποίησή τους στον Εντεταλμένο Μηχανικό. Οι ανωτέρω εργασίες θα επιμετρούνται
απολογιστικά, με τιμές μονάδας σύμφωνα με το άρθρο με α/α 10 του Τιμολογίου.

Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ

1. Ο επιβλέπων Μηχανικός του Αντισυμβαλλομένου θα παρευρίσκεται καθημερινά στο Σταθμό για να επιβλέπει και
να συντονίζει το προσωπικό του, να επιλύει το όποιο πρόβλημα δημιουργείται, να εξετάζει τη φύση των εργασιών,
να παρέχει κατάλληλες οδηγίες εργασίας και να συνεργάζεται αρμονικά με τους εντεταλμένους εκπροσώπους της
Επιχείρησης. Επιπρόσθετα θα φροντίζει ώστε το προσωπικό του να λαμβάνει πάντα τα απαιτούμενα μέτρα
ασφαλείας δηλαδή, να εκτελεί καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας για το προσωπικό του, όπως προκύπτει από την
εργατική νομοθεσία.
Ο νόμιμα εντεταλμένος εκπρόσωπος του δεν δικαιούται ιδιαίτερη αποζημίωση.

2. Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να κοινοποιήσει στην Υπηρεσία κατάσταση με το προσωπικό που θα
απασχοληθεί κατά την διάρκεια του Έργου, και την ειδικότητα κάθε εργαζομένου. Υποχρεούται επίσης να
ενημερώνει εγγράφως για τυχόν μεταβολές στη σύνθεση του προσωπικού του τουλάχιστον 48 ώρες νωρίτερα. Να
σημειωθεί ότι όλες οι μεταβολές πρέπει να είναι επαρκώς δικαιολογημένες και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να
ξεπερνούν το 20% του συνόλου του απασχολούμενου προσωπικού.
Λόγω του μεγέθους των εγκαταστάσεων και της κρισιμότητας και της φύσης των εργασιών το προσωπικό που θα
απασχοληθεί στην εν λόγω Παροχή Υπηρεσιών θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία σε όμοιες εργασίες.

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να διαθέτει καθημερινά επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση της
Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να διαθέτει καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες είκοσι δύο (22)
εργαζόμενους με την παρακάτω σύνθεση:

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

1

Μηχανολογικές εργασίες με απασχόληση
τεχνίτη με 3 τουλάχιστον τριετίες

12

2

Μηχανολογικές εργασίες με απασχόληση
τεχνίτη με 2 τουλάχιστον τριετίες

3
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3

Μηχανολογικές εργασίες με απασχόληση
τεχνίτη με 1 τουλάχιστον τριετία

3

4

Μηχανολογικές εργασίες με απασχόληση
τεχνίτη χωρίς τριετία

4

3. Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως την αντικατάσταση τμήματος του προσωπικού, σε περίπτωση
που αιτιολογημένα διαπιστώσει προβλήματα που έχουν σχέση με τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας
καθώς και της ορθής εκτέλεσης των εργασιών. Ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να αντικαταστήσει το προσωπικό
εντός 48 ωρών.

4. Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεώνεται να εφοδιάσει το προσωπικό του με στολή εργασίας οποιουδήποτε χρώματος
εκτός πρασίνου που να φέρει την επωνυμία του και να διαθέτει εφόδια εργασίας (φόρμες, κράνη, γάντια,
άρβυλα, μάσκες, ωτασπίδες ή ωτοβύσματα) στις εκάστοτε απαιτούμενες ποσότητες για την έγκαιρη, έντεχνη,
εμπρόθεσμη και ασφαλή ολοκλήρωση των περιλαμβανομένων εργασιών.

5. Το προσωπικό του Αντισυμβαλλομένου για την μεταφορά του θα χρησιμοποιεί μόνο τα μισθωμένα μέσα
μεταφοράς του προσωπικού της επιχείρησης.

6. Είναι ευθύνη του Αντισυμβαλλομένου το θέμα της ασφάλειας του προσωπικού του κατά την διάρκεια της
εκτέλεσης των προαναφερόμενων εργασιών (ασφαλής πρόσβαση και παραμονή στους χώρους εργασίας,
ασφαλείς μέθοδοι εργασίας, χρήση ατομικών μέσων προστασίας, τήρηση των υπό των νόμων προβλεπόμενων
κανονισμών εκτέλεσης κάθε εργασίας κ.λ.π). Ο Αντισυμβαλλόμενος έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των
γενικών αρχών Πρόληψης και Ασφάλειας για την προστασία των εργαζομένων στα πλαίσια της κείμενης
νομοθεσίας (Π.Δ. 305/96, Π.Δ17/96, Ν.1396/83 κλπ). Επίσης ο Αντισυμβαλλόμενος πριν από την υπογραφή της
σύμβασης θα λάβει έγγραφο με την πολιτική για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία της Γενικής Διεύθυνσης
Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. στα πλαίσια του διεθνούς προτύπου ISO 45001.

7. Ο ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
Διεθνούς Προτύπου ISO 14001:2015. Σκοπός του είναι η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Η
συμμετοχή όλου του προσωπικού του ΑΗΣ αλλά και του προσωπικού του Αντισυμβαλλομένου, στην υποστήριξη
του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, είναι ουσιαστική για την επιτυχία του. Ο Αντισυμβαλλόμενος θα
παραλάβει από τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της ΔΕΗ ενυπόγραφα αναλυτικό σχετικό κείμενο, το
οποίο θα προσκομίσει στον Εντεταλμένο Μηχανικό, ως αναγκαία προϋπόθεση για να προχωρήσει η υπογραφή
του πρωτοκόλλου εγκατάστασης. Ο ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τις εργασίες του
Αντισυμβαλλομένου στην περίπτωση μη τήρησης κάποιου ή κάποιων από τους παραπάνω κανόνες.

8. Δικαίωμα εποπτείας ως προς την τήρηση των μέτρων ασφαλείας, πλην του Εντεταλμένου Μηχανικού της ΔΕΗ έχει
και ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ της ΔΕΗ στις υποδείξεις των οποίων ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει επίσης να
συμμορφώνεται εάν διαπιστωθούν τυχόν ελλείψεις κατά τις επιθεωρήσεις.
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9. Είναι ευθύνη του Αντισυμβαλλομένου η απομάκρυνση εκτός των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ όλων των αχρήστων
υλικών (σκουπίδια κ.τ.λ.) τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί στη διάρκεια της εργασίας από τον Αντισυμβαλλόμενο.

10. Είναι ευθύνη του Αντισυμβαλλομένου η τήρηση των κανόνων υγιεινής και της καθαριότητας των χώρων
εργασίας. Ο Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή προστασία του
υπολοίπου εξοπλισμού της Μονάδας και τον επιμελή καθαρισμό όλων των χώρων μετά το πέρας του έργου.

11. Είναι ευθύνη του Αντισυμβαλλομένου η αποφυγή οποιασδήποτε ζημίας στην εγκατάσταση. Οποιαδήποτε ζημιά
στις προαναφερόμενες εγκαταστάσεις πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως από τον Αντισυμβαλλόμενο και με τη
σύμφωνη γνώμη του Εντεταλμένου Μηχανικού.»

2.

Μετατίθεται η καταληκτική ημ/νία και ώρα υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών για τις 22.07.2022 ώρα
12:00 αντί στις 15.07.2022.

3. Όλοι οι άλλοι όροι της Πρόσκλησης παραμένουν σε ισχύ.

ΑΠΟ ΤΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Σ.Πελεκάσης
Διευθυντής
Διεύθυνσης Προμηθειών
Λειτουργιών Παραγωγής
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