
 
 
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές για την τεχνική υποστήριξη των 
εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας στο Ποσείδι Χαλκιδικής, για το χρονικό 
διάστημα από 11 Ιανουαρίου έως  11 Οκτωβρίου 2016. 
 
Οι προσφέροντες θα πρέπει να απασχολούν για το ανωτέρω χρονικό διάστημα δυο (2) εργατοτεχνίτες, 
καθώς επίσης έναν (1) ηλεκτρολόγο εγκαταστάσεων και έναν (1) υδραυλικό. 
 
Οι προσφέροντες θα πρέπει να έχουν: 

1. Ολοκληρωμένη τεχνική κατάρτιση και πιστοποιημένη επάρκεια- εμπειρία κάλυψης των κάθε 
είδους ηλεκτρολογικών αναγκών της Κατασκήνωσης, ώστε να μπορούν να υλοποιήσουν με 
επιτυχία: 
- Έλεγχο των μετρητών και των καταναλώσεων των Μισθωτών, των Εργολάβων και των 

Κατασκηνωτών. 
- Συνδρομή στην κατά το δυνατό εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας. 
- Αντικατάσταση των λαμπτήρων φωτισμού και των κάθε είδους εξαρτημάτων που 

διασφαλίζουν την ομαλή και ασφαλή παροχή ρεύματος. 
- Βελτιώσεις του δικτυού ή των παροχών, όποτε κρίνεται ασφαλές ή αναγκαίο. 
- Έλεγχο και διασφάλιση της λειτουργιάς των κλιματιστικών, των θερμοσίφωνων και των 

αντλιών θερμότητας. 
- Συντήρηση και διασφάλιση της απρόκοπης λειτουργίας της ασύρματης μεγαφωνικής 

εγκατάστασης της κατασκήνωσης. 
- Διατήρηση με ευθύνη τους των κλειδιών των πινάκων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. 
- Διαθέτουν τα αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων τους, μέσα και εργαλεία. 
- Παροχή των υπηρεσιών συντήρησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και αποκατάσταση 

βλαβών τους, σε εικοσιτετράωρη βάση. 
 
Επίσης, οι προσφέροντες θα πρέπει να έχουν: 

2. Ολοκληρωμένη τεχνική κατάρτιση και πιστοποιημένη επάρκεια κάλυψης των κάθε είδους 
υδραυλικών και αποχετευτικών αναγκών της Κατασκήνωσης, καθώς και εκείνων που αφορούν τη 
συντήρηση/ επισκευή των ηλιακών συστημάτων της, ώστε να μπορούν να υλοποιήσουν με 
επιτυχία: 
- Διασφάλιση της παροχής νερού χρήσης (και πυρόσβεσης) σε όλο το δίκτυο της κατασκήνωσης, 

σε εικοσιτετράωρη βάση. 
- Καθημερινή παρακολούθηση της στάθμης της δεξαμενής νερού και της χλωρίωσης του, με 

ταυτόχρονη τήρηση ημερολογίου ελέγχων και παρεμβάσεων. 
- Διασφάλιση της παροχής ζεστού νερού μέσω των ηλιακών συστημάτων, των αντλιών 

θερμότητας και των καυστήρων πετρελαίου, σε όλα τα ενδεικνυόμενα σημεία της 
κατασκήνωσης. 

- Διασφάλιση της ομαλής και απρόκοπης λειτουργίας του αποχετευτικού δικτυού των 
εγκαταστάσεων (οικίσκων και συγκροτημάτων wc -νιπτήρων). 

 



 
- Συνεργασία με τον εργολάβο του Βιολογικού για την απρόσκοπτη λειτουργιά και Συντήρηση 

του Δικτύου Αποχέτευσης και του Αντλιοστασίου Κενού (VACUUM). 
- Αντικατάσταση ή επιδιόρθωση των υδραυλικών εξαρτημάτων (κάνουλες, βάνες, σωλήνες, 

νταλ, μπαταριές, κλπ.). 
- Συνδρομή στην εξοικονόμηση νερού, με τον έλεγχο τυχόντων διαρροών αλλά και της 

κατανάλωσης του. 
- Διαθέτουν τα αναγκαία, για την άσκηση των καθηκόντων τους, μέσα και εργαλεία. 
- Παροχή των υπηρεσιών συντήρησης και αποκατάσταση βλαβών των αναφερόμενων 

υποδομών και εγκαταστάσεων, σε εικοσιτετράωρη βάση. 
 
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (στη διεύθυνση: etairiaauth@ad.auth.gr) ή 
γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09.00 π.μ. έως και 15.00 μ.μ., μέχρι 
τις 7 Ιανουαρίου 2015.  
 
Κριτήριο επιλογής αποτελεί ο συνδυασμός κόστους, εμπειρίας και τεχνικής επάρκειας για την υλοποίηση 
των ανωτέρω εργασιών. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Μιχάλη Γιαντσελίδη στο τηλ. 2310 
995350 (γραφείο 9, ισόγειο Κτιρίου Διοίκησης ΑΠΘ). 
 
Οι ενδιαφερόμενοι -συμμετέχοντες αποδέχονται ρητώς και ανεπιφυλάκτως τα εξής:  
Η παρούσα Πρόσκληση δεν είναι δεσμευτική για την ΕΑΔΠ ΑΠΘ, η οποία ουδεμία υποχρέωση έχει απέναντι στους 
συμμετέχοντες.  
Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ διατηρεί το δικαίωμα, -κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια οποτεδήποτε-, να τροποποιήσει 
μέρος ή το σύνολο της παρούσας Πρόσκλησης, εφόσον το κρίνει απαραίτητο ή να την επαναπροκηρύξει με τους 
ίδιους ή άλλους όρους, ενώ έχει δικαίωμα να ματαιώσει την όλη διαδικασία και να μη αποδεχθεί τις προτάσεις 
που θα υποβληθούν, εφόσον κρίνει ότι δεν είναι προς το συμφέρον της ή δεν εξυπηρετούν τις επιχειρηματικές της 
ανάγκες. 
Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν και οι συμμετέχοντες στην διαδικασία αυτή, δεν διατηρούν κανένα 
δικαίωμα, αξίωση για αποζημίωση από την ΕΑΔΠ ΑΠΘ, για κανένα λόγο ή αιτία που σχετίζεται με τη παρούσα 
Πρόσκληση ενδιαφέροντος.  
Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ, δικαιούται να χρησιμοποιήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν κατά την απόλυτη κρίση της, χωρίς 
τούτες να μπορούν να λογιστούν ως εμπιστευτικά έγγραφα ή έγγραφα που περιέχουν τέτοιες πληροφορίες.  
 
 
Για την ΕΑΔΠ ΑΠΘ   
 
 
Ο Αν. Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος  
Νικόλαος Βαρσακέλης 
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