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Απόσπασμα από το 
20o   ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
     Στο Λιμάνι Χερσονήσου, την 29η του μήνα Δεκεμβρίου  του έτους 2015, ημέρα Τρίτη  και ώρα 
13:00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Χερσονήσου, (οδός Ελευθερίας, 50 
Λιμ.Χερσονήσου) στο γραφείο της έδρας της Ανώνυμης Εταιρείας, με την επωνυμία «Φο.Δ.Σ.Α 
ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», συνήλθαν στην εικοστή συνεδρίαση έτους 2015, 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, κατόπιν προσκλήσεως με αρ. πρωτ. 1564/24-12-2015 
του Προέδρου Δ.Σ. κου Φραγκιαδάκη Βαρδή, (σύμφωνα με τα υπ’ αριθ. 21 & 23 άρθρα του 
καταστατικού της, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και του άρθρου 265 του Ν. 
3463/2006),  για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί διαφόρων θεμάτων ημερήσιας  διάταξης. 
     Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος Δ.Σ. κος Φραγκιαδάκης Βαρδής, διαπίστωσε 
ότι, από τα εννέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήταν: 
Παρόντες: 
Αργυράκης Νικόλαος του Μιχαήλ 
Φραγκιαδάκης Βαρδής του Φανουρίου 
Παπαδογιαννάκης Αντώνιος του Δαϋίδ 
Τσαγκαράκης Εμμανουήλ του Στυλιανού 
Χρηστάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ 
Μανουράς Αριστείδης του Γεωργίου  
Χειρακάκης Γεώργιος του Μιχαήλ 
Μπιτζαράκης Αντώνιος του Ιωάννη 
Σέγκος Ιωάννης του Δημητρίου,  
Απόντες: Ουδείς  
Παραβρέθηκαν επίσης: 
Παπαδάκης Γεώργιος, Γεν. Διευθυντής 
Κατσούλη Μαρία, υπεύθυνη για την τήρηση των πρακτικών   
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία κατά το καταστατικό και το νόμο, ο Πρόεδρος Δ.Σ. κος 
Φραγκιαδάκης Βαρδής, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και, θέτει το εξής θέμα ημερήσιας 
διάταξης: 
ΘΕΜΑ 7ο : «Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών 
συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της εταιρείας μας εντός των 
εγκαταστάσεών μας στον ΧΥΤΑ Χερσονήσου» 
Αριθμός Απόφασης: 164/2015  
      Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Φραγκιαδάκης Βαρδής, εισηγούμενος το έβδομο  
θέμα ημερήσιας διάταξης, αναφέρει τα εξής:   

Έχοντας υπόψη, την κάτωθι εισήγηση της υπηρεσίας, για: 
1. Την ανάγκη συντήρησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ Χερσονήσου  
2. Το γεγονός ότι ολοκληρώθηκε η σύμβαση  που είχε υπογραφεί για το έτος 2015 .  
 
Εισηγούμαι τη λήψη σχετικής απόφασης από το ΔΣ, για την Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της 
εταιρείας μας εντός των εγκαταστάσεών μας στον ΧΥΤΑ Χερσονήσου για το έτος 2016, 
 
με τις παρακάτω προδιαγραφές όπως έχουν τεθεί από την υπηρεσία : 
 
1. Εισαγωγή 
Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν Υπηρεσίες Συντήρησης Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, 
στο ΧΥΤΑ Χερσονήσου στη θέση Πυργιά του Δήμου Χερσονήσου . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
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να υποβάλλουν προσφορά  για το σύνολο των υπηρεσιών. Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η 
χαμηλότερη τιμή. 
 
2. Συντήρηση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων  
2.1 Γενική Περιγραφή 
Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία και συντήρηση των ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ Χερσονήσου στη θέση Πυργιά του Δήμου Χερσονήσου , παρέχοντας 
υπηρεσίες συντήρησης για χρονικό διάστημα ένα (1) έτος.  
 
2.2 Προληπτική Συντήρηση 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να συμπεριλάβει στην τεχνική του προσφορά, αναλυτικό 
πρόγραμμα συντήρησης. 
 

 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 

1 Έλεγχος συνδέσμων (κόμπλερ) αντλιών 
2 Αμπερομέτρηση ηλεκτροκινητήρων  
3 Δοκιμαστική λειτουργία ηλεκτροκινητήρων  
4 Ρύθμιση πρεσσοστατών & έλεγχος μανόμετρων  
5 Εξαέρωση (όπου απαιτείται) 
6 Έλεγχος αυτοματισμών  
7 Έλεγχος στάθμης δεξαμενών (όπου ελέγχεται)  
8 Έλεγχος διαρροών αντλιών και υδραυλικών συνδέσεων 
9 Έλεγχος αντικραδασμικών βάσεων  
10 Έλεγχος συνδέσεων των καλωδίων μέσα στον πίνακα 
 Πίνακες Διανομής Χαμηλής Τάσης 
11 Κατάσταση ασφαλειών / ενδεικτικών λυχνιών 
12 Χειροκίνητο test στα ρελέ διαφυγής 
13 Έλεγχος για ύπαρξη υγρασίας, σκόνης 
14 Έλεγχος θέσης μικροαυτομάτων 
15 Έλεγχος φωτιστικών ασφαλείας 
16 Αντικατάσταση λαμπτήρων ανάλογα με την κατάστασή τους 
17 Αντικατάσταση συσσωρευτών φωτιστικών ασφαλείας 
18 Έλεγχος συνδέσεων των καλωδίων μέσα στον πίνακα 
 Σύστημα Γείωσης- Αντικεραυνική Προστασία 
19 Οπτικός έλεγχος συνδέσεων 
20 Μετρήσεις αντίστασης γείωσης 
21 Έλεγχος συνέχειας συνδέσεων 
22 Μέτρηση αντιστάσεως συνδέσεων στη θεμελιακή γείωση 
23 Οπτικός έλεγχος, Αγωγοί τοποθετημένοι σωστά.  Όλες οι συνδέσεις σωστά 

συνδεδεμένες. 
 

24 Συσκευές δώματος σωστά γειωμένες 
25 Έλεγχος των αγωγών γειώσεως 
 Υποσταθμός Μέσης Τάσης 
26 Συντήρηση 
 Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη Η/Ζ 
27 Μηνιαία παρακολούθηση – έλεγχος διαρροών - αποκατάσταση και  πλήρωση 

αυτών 
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28 Εξαμηνιαία συντήρηση 
 Αντλητικά Συγκροτήματα Λυμάτων, Ακαθάρτων ή Υπογείων Υδάτων 
29 Έλεγχος – συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων και αντλιών 
30 Έλεγχος ηλεκτρολογικών πινάκων 
31 Σύσφιξη ακροδεκτών σε Τοπικούς Πίνακες 
32 Έλεγχος συσσωρευτών τοπικών πινάκων εάν υπάρχουν 
31 Έλεγχος Τοπικών Πινάκων BMS 
32 Έλεγχος καλής λειτουργίας όλων των συστημάτων σε συνεργασία με το 

προσωπικό βάρδιας . 
33 Έλεγχος Διαγραμμάτων καταναλισκόμενης ενέργειας, cosφ, αιχμών τάσης / 

ισχύος / ρεύματος. 
  
 Μονάδα Ηλιακής Ξήρανσης 
34 Έλεγχος ηλεκτροκινητήρων  
35 Έλεγχος Αυτοματισμός  

 
2.3 Επανορθωτική Συντήρηση 
 
Σε περίπτωση βλάβης, ο Ανάδοχος υποχρεούται για τη μετάβαση ειδικευμένου τεχνικού προς 
επιτόπιο έλεγχο της βλάβης με χρόνο απόκρισης που δε θα υπερβαίνει τις δύο  2 ώρες , κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες και τις 4 ώρες , κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες , μετά την 
έγγραφη ειδοποίηση από την υπηρεσία μας . Σε περίπτωση που για την αποκατάσταση βλάβης 
απαιτηθούν ανταλλακτικά, αυτά θα βαρύνουν την Υπηρεσία ενώ η εργασία θα γίνεται δωρεάν από 
τον Ανάδοχο . 
Μετά από κάθε προγραμματισμένη ή έκτακτη επίσκεψη τεχνικού του Αναδόχου, θα παραδίδεται 
υπογεγραμμένο δελτίο ελέγχου ή επισκευής στην αρμόδια Υπηρεσία. 
 
 
3.1 Οργανωτική Δομή 
 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει στην τεχνική του προσφορά: 
i. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι δύναται να εκτελεί τις παραπάνω εργασίες . 
 ii. Ανάλυση της οργανωτικής δομής της εταιρείας καθώς και τη θέση των στελεχών που θα έχουν 
την ευθύνη εκτέλεσης της Σύμβασης. 
iii. Τη σύνθεση του προσωπικού ανά ειδικότητα. 
iv. Τα χρονοδιαγράμματα προληπτικής συντήρησης που θα καλύπτουν το σύνολο του εξοπλισμού 
και των εργασιών. 
v. Το μηχανολογικό εξοπλισμό που προτίθεται να χρησιμοποιήσει στο πλαίσιο της Σύμβασης. 
Με την υπογραφή της Σύμβαση, ο Ανάδοχος θα προσκομίσει βεβαίωση στην οποία θα 
αναγράφεται το ειδικευμένο προσωπικό που απασχολεί η επιχείρηση. 
 
 
4.1 Τεχνικό Συνεργείο 
Ο Ανάδοχος θα απασχολεί ειδικευμένο προσωπικό και προς απόδειξη αυτού με την υπογραφή της 
Σύμβασης θα καταθέσει βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται το ειδικευμένο προσωπικό που 
απασχολεί η επιχείρηση , καθώς και οι επαγγελματικές άδειες που κατέχει κάθε τεχνικός. Την 
κατάσταση προσωπικού θα συνοδεύει  φωτοαντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του 
κάθε εργαζομένου. 
 
Προϋπολογισμός δαπάνης :  3.500 €  πλέον  ΦΠΑ .   
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κάλεσε το Σώμα να ψηφίσει σχετικά.           
Το Δ.Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση, κάνει αποδεκτή την εισήγηση του Προέδρου, όπως ακριβώς 
προαναφέρθηκε και  

Αποφασίζει ομόφωνα: 
Εγκρίνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση  υπηρεσιών συντήρησης του 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της εταιρείας μας εντός των εγκαταστάσεων στον ΧΥΤΑ 
Χερσονήσου, έτους 2016 (για χρονικό διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης), σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές, ενδ. προϋπολογισμού 3.500,00€ πλέον ΦΠΑ. 
Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν και θα αξιολογηθούν από τον Πρόεδρο  Δ.Σ. και με απόφαση 
Προέδρου Δ.Σ. θα γίνει η ανάθεση της υπηρεσίας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 
 
Τη δημοσίευση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του φορέα μας, στη Διαύγεια και σε μία τοπική 
εφημερίδα. 
Η πίστωση του ποσού να προβλεφθεί να βαρύνει ΚΑ εξόδων 61.01.01 του υπό κατάρτιση 
προϋπολογισμού οικ έτους 2016 καθώς και  έτους 2017, σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η παροχή 
της υπηρεσίας εντός του 2016. 
 

• Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 164/2015:  
 
  Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                      Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
Φραγκιαδάκης Βαρδής               Μανουράς Αριστείδης                                                                                                

                                    ΤΑ  ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ      
                                                         Αργυράκης Νικόλαος 

 Σέγκος Ιωάννης  
                                                         Τσαγκαράκης Εμμανουήλ                                                                                    

                                                                                 Παπαδογιαννάκης Αντώνιος                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                         Χρηστάκης Ιωάννης 
                         Χειρακάκης Γεώργιος 

         Μπιτζαράκης Αντώνιος  
 

 Ακριβές Απόσπασμα  
    Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 
Φραγκιαδάκης Βαρδής 
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