
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Εργασία υποστήριξης και συντήρησης των μηχανημάτων θέρμανσης-
ψύξης(κλιματιστικών) δημοτικών κτιρίων και των μέσων

πυροπροστασίας του Δημαρχείου Καλαμπακίου.

Η παρούσα υπηρεσία αφορά την επισκευή και συντήρηση των συστημάτων
θέρμανσης και κλιματισμού των Δημοτικών κτηρίων του Δήμου Δοξάτου και την
συντήρηση των μέσων πυροπροστασίας στο κτήριο του Δημαρχείου του
Καλαμπακίου.

Οι εργασίες συντήρησης κλιματιστικών.

Οι εργασίες συντήρησης αφορούν τον έλεγχο των εγκαταστάσεων και την
αποκατάσταση βλαβών το ταχύτερο δυνατό.

Η συντήρηση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις που ορίζει ο κάθε
κατασκευαστής για τα μοντέλα του στην Ελλάδα. Η συντήρηση απαιτείται
υποχρεωτικά από τον εκάστοτε κατασκευαστή και τους κανονισμούς, ώστε να
πετυχαίνετε η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των διάφορων μηχανημάτων, καθ’
όλη την διάρκεια λειτουργίας των συστημάτων.

Η συντήρηση περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες για την ομαλή και
απρόσκοπτη λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων σύμφωνα με την ισχύουσα
Νομοθεσία, τους Ελληνικούς Κανονισμούς και τις υποδείξεις που ορίζει ο εκάστοτε
κατασκευαστής.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται γενικά για ένα έτος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Εργασία υποστήριξης και συντήρησης
των μηχανημάτων θέρμανσης-ψύξης
(κλιματιστικών) δημοτικών κτιρίων και
των μέσων πυροπροστασίας του
Δημαρχείου Καλαμπακίου.

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ. μελέτης :   60  /2020 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ίδιοι Πόροι
Κ.Α. 10/6261

ΠΡΟΫΠ.: 4.972,40€ (με Φ.Π.Α)

CPV: 50710000-5 (Υπηρεσίες επισκευής
και συντήρησης
ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων κτιρίου)



Ο συντηρητής οφείλει σε όλη την διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί, να
διενεργεί χωρίς καμιά ειδοποίηση ή υπενθύμιση από την υπηρεσία λεπτομερή έλεγχο
– ρυθμίσεις και επιθεώρηση όλων των μονάδων και ιδιαίτερα των διατάξεων
ασφαλείας του καθενός.

Ο συντηρητής οφείλει να ειδοποιεί έγκαιρα και γραπτά την Υπηρεσία για τα τυχόν
ανταλλακτικά ή μέρη των ανταλλακτικών που χρειάζονται αντικατάσταση λόγω
φθοράς ή βλάβης.

Στην περιοδική συντήρηση των κλιματιστικών περιλαμβάνονται οι εξής εργασίες:

 Καθαρισμός φίλτρων αέρα «εσωτερικών» τμημάτων. Ο καθαρισμός για τα
φίλτρα πλενόμενου τύπου θα γίνεται επιμελώς με νερό.

 Καθαρισμός των δικτύων αποχέτευσης συμπυκνωμάτων συσκευών, των
σιφονιών ή των σωληνώσεων σύνδεσης συσκευών με τα δίκτυα, των
σωληνώσεων των δικτύων, κλπ)

 Καθαρισμός εναλλακτών θερμότητας (στοιχείων) των αερόψυκτων
συμπυκνωτών (Condensers) ,επιθεώρηση των συσκευών για πιθανή
διάβρωση ή φθορές.

 Πλύσιμο του μηχανήματος εξωτερικά.
 Έλεγχος διαρροής ψυκτικού υγρού και επισκευή του ψυκτικού κυκλώματος σε

περίπτωση εντοπισμού διαρροής.
 Πλήρωση της μονάδας με ψυκτικό υγρό σε περίπτωση που κριθεί

απαραίτητο.
 Έλεγχος ομαλής λειτουργιάς των ανεμιστήρων και της σωστής φοράς

περιστροφής τους.
 Επιθεώρηση της κατάστασης των σωληνώσεων και των μονώσεων ψυκτικών

κυκλωμάτων
 Έλεγχο της  ηλεκτρολογικής εγκατάστασης  των εσωτερικών μονάδων

Εντός της τιμής προσφοράς θα περιλαμβάνονται η εργασία και όλα τα μικροϋλικά και
αναλώσιμα που απαιτούνται για την πλήρη συντήρηση των κλιματιστικών
μηχανημάτων.

Στην αμοιβή της συντήρησης συμπεριλαμβάνεται η αξία των υλικών καθαρισμού
καθώς και η αποστολή τεχνίτη σε περίπτωση βλάβης. Δεν περιλαμβάνονται η αξία
εξαρτημάτων που θα αντικατασταθούν λόγω φυσιολογικής φθοράς ή κακής
χρήσης. Σε περίπτωση στην οποία απαιτείται επισκευή της κλιματιστικής μονάδας
θα δηλώνεται το εκτιμώμενο κόστος επισκευής.

Παροχή Πιστοποιητικού/Φύλλου Ελέγχου και υπεύθυνης δήλωσης μετά τη
συντήρηση και τα οποία θα πιστοποιούν την υψηλή ποιότητα εργασίας.

Μετά από κάθε τακτική συντήρηση οποιασδήποτε κλιματιστικής μονάδας
(κλιματιστικά τοίχου ή άλλου διαιρούμενου τύπου, ημικεντρικής - compact, ψύκτης
νερού) ο ανάδοχος των εργασιών θα συμπληρώνει, θα υπογράφει και θα σφραγίζει
το Φύλλο συντήρησης και ρύθμισης του συστήματος κλιματισμού για κάθε μονάδα
ανεξάρτητος ισχύος και τύπου σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Δ6/Β/14826 (Φ.Ε.Κ.
Β/1122/17-6-2008), δηλώνοντας την πραγματοποιθείσα ετήσια συντήρηση και θα
παραδίδεται υποχρεωτικά στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.



Επίσης ο ανάδοχος θα καταγράψει κατά τη διάρκεια της πρώτης συντήρησης τα
στοιχεία (μάρκα, τύπος, ψυκτική/θερμαντική ισχύς, ηλεκτρική ισχύς, ένταση
ρεύματος, είδος ψυκτικού υγρού, κλπ.) της κάθε κλιματιστικής μονάδας και θα τα
παραδώσει στον επιτροπή παραλαβής εργασιών και στην Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών.

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση συντήρησης και επίβλεψης όλων των
μονάδων που αναφέρονται στον πίνακα ποσοτικών στοιχείων στο επόμενο
κεφάλαιο, διαθέτοντας για το σκοπό αυτό ειδικευμένο προσωπικό, τεχνίτη κάτοχο
αδείας υπό τον άμεσο έλεγχο και ευθύνη του.

Η ανάδοχη εταιρεία είναι υποχρεωμένη να είναι εξοπλισμένη με όλα τα απαραίτητα
επαγγελματικά τεχνικά μέσα και νόμιμες άδειες λειτουργίας και συντηρητή, τα
οποία απαιτούνται για την έντεχνη εκπλήρωση της εργασίας με δικά της έξοδα .

Οι εργασίες συντήρησης μέσων πυροπροστασίας.

Στην περιοδική συντήρηση των μέσων πυροπροστασίας περιλαμβάνονται οι εξής
εργασίες:

Α) ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ καλής λειτουργίας του πυροσβεστικού συγκροτήματος,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης και του κατασκευαστή

 Έλεγχος πίεσης δικτύου και καταγραφή
 Έλεγχος στάθμης λαδιού πετρελαιοκινητήρα
 Εκκίνηση πετρελαιοκινητήρα
 Εκκίνηση ηλεκτροκινητήρων
 Έλεγχος διαρροής καυσαερίων ή λαδιών με τον πετρελαιοκινητήρα σε

λειτουργία
 Έλεγχος στεγανών του άξονα της αντλίας για τυχόν διαρροές
 Έλεγχος διαρροών νερού από τις συνδέσεις
 Έλεγχος ένδειξης & λειτουργίας πιεζοστατών
 Έλεγχος στάθμης υγρών μπαταρίας
 Έλεγχος φορτιστή μπαταρίας
 Έλεγχος πιεστικού δοχείου
 Έλεγχος ενδείξεων του πίνακα αυτοματισμού

Β) Συντήρηση Πυροσβεστικού Συγκροτήματος

Κατά την συντήρηση του πυροσβεστικού συγκροτήματος θα πρέπει να γίνονται οι
έλεγχοι της παραγράφου Α και επιπλέον οι παρακάτω εργασίες:

 Αντικατάσταση ελαίου πετρελαιοκινητήρα με νέο τύπου 15W40
 Καθαρισμός ανεμιστήρα και προστατευτικής σχάρας
 Καθαρισμός πτερυγίων ψύξης του πετρελαιοκινητήρα
 Έλεγχος διαρροής καυσαερίων ή λαδιών με τον πετρελαιοκινητήρα σε

λειτουργία
 Έλεγχος στεγανών του άξονα της αντλίας για τυχόν διαρροές
 Καθαρισμός φίλτρου αέρα (αν είναι μεταλλικό) ή αντικατάσταση
 Αντικατάσταση φίλτρου καυσίμου
 Αντικατάσταση φίλτρου ελαίου
 Έλεγχος διαρροών νερού από τις συνδέσεις



 Γενικός καθαρισμός & συσφίξεις όλων των διακοπτών και των βοηθητικών
κυκλωμάτων του πίνακα αυτοματισμού

 Δοκιμαστική λειτουργία της εγκατάστασης

Με το πέρας των ανωτέρω ελέγχων και μετρήσεων συντάσσεται τεχνική έκθεση με τα
αποτελέσματα, τις μετρήσεις και τις παρατηρήσεις εφόσον υπάρχουν, υπογράφεται
από τον υπεύθυνο μηχανικό και σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης της
διαδικασίας χορηγείται βεβαίωση καλής λειτουργίας του συστήματος.

Γ) Για την εγκατάσταση Πυρανίχνευσης.

 Ελέγχονται τυχόν σφάλματα του πίνακα πυρανίχνευσης
 Ελέγχονται τυχόν ψευδοσυναγερμοί και λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για

την εξάλειψή τους. οι ενέργειες για την αποκατάσταση η ανωτέρω σφαλμάτων
εγγράφονται στο βιβλίο συμβάντων.

 Δοκιμάζεται η σωστή λειτουργία των συσσωρευτών κι ελέγχονται συνδέσεις
αυτών.

 Ελέγχονται επιλεκτικά ανιχνευτές, φαροσειρήνες και κομβία συναγερμού και
διαπιστώνεται η κατάσταση αυτών και η κανονική λειτουργία τους στο
σύστημα πυρανίχνευσης.

 Ελέγχεται αν όλες οι λειτουργίες του πίνακα είναι κανονικές, θέτον αυτόν σε
συνθήκες σφάλματος με τεχνικό τρόπο.

 Γίνεται οπτικός έλεγχος για τη διαπίστωση αν έχει επέλθει κάποια μεταβολή
στην εγκατάσταση.

Δ) Για το φωτισμό ασφαλείας του κτιρίου.

 Έλεγχος της κατάστασης των φωτιστικών ασφαλείας κι επιμελής καθαρισμός
τους.

 Έλεγχος της κατάστασης των μπαταριών των φωτιστικών ασφαλείας.
 Έλεγχος της φωτεινότητας του φωτιστικού.
 Δοκιμάζεται η σωστή λειτουργία του φωτιστικού με διακοπή της ηλεκτρικής

παροχής του προσωρινά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γίνονται δεκτά φυσικά πρόσωπα, Έλληνες ή αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα ημεδαπά
ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, που η κύρια απασχόλησή τους είναι η εγκατάσταση και
συντήρηση συσκευών κλιματισμού & θέρμανσης.

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό του οικείου
επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό
επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή.

Όλοι οι συντηρητές και τεχνικοί που θα εργαστούν στις εγκαταστάσεις του Δήμου, θα
πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να διαθέτουν τις κατάλληλες άδειες που
προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία και θα παραδοθούν ιδιοχείρως στον
Δήμο.

Στην περίπτωση που ο συντηρητής δεν προλαβαίνει τη συντήρηση και επιθεώρηση
των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής και μέσα στα
οριζόμενα χρονικά όρια, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο.



Ο κάθε συμμετέχων θα έχει σταθερή βάση αναγγελίας βλαβών την οποία θα δηλώσει
εγγράφως στην υπηρεσία και στον χρήστη του κτηρίου που συντηρεί.

Οι συμμετέχοντες τέλος πρέπει να έχουν υπ’ όψη τους ότι μετά την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης κάθε υλικό που θα ενσωματώνεται στην εγκατάσταση θα είναι
της αποδοχής της Τεχνικής Υπηρεσίας, όσον αφορά στην ποιότητα του άλλα και την
προέλευση του. Υλικά που δεν γίνονται δεκτά από την Τεχνική Υπηρεσία
απαγορεύεται να ενσωματωθούν.

Οι συμμετέχοντες δεσμεύονται για την τήρηση όλων των κανονισμών ασφαλείας για
την λειτουργία των εγκαταστάσεων. Επίσης δεσμεύονται για την πιστή τήρηση των
απαιτήσεων, των κανονισμών αποφάσεων, διαταγμάτων και νομοθετικών ρυθμίσεων
περί λειτουργίας και συντήρησης εγκαταστάσεων ατομικών & κεντρικών ψυκτικών
μονάδων.

Ο κάθε συμμετέχων, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση
ότι αποδέχεται τους όρους της διακήρυξης, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας είναι η
παρούσα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 Ετήσια συντήρηση πέντε (5) κλιματιστικών καναλάτων μονάδων της
Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας (ΚΚΜ) του κτηρίου Δημαρχείου
Καλαμπακίου

 Δεκαοκτώ (18) κλιματιστικών μονάδων τύπου fan coil (6 τεμ Δημαρχείο
Καλαμπακίου, 1 τεμ Δημοτικό Κατάστημα Αγ.Παρασκευής, 1 τεμ Δημοτικό
κατάστημα Καλαμώνα, 10 τεμ δημοτικό κατάστημα Κυργίων)

 Σαράντα ένα (41) κλιματιστικών μονάδων τοίχου και συγκεκριμένα:

ΘΕΣΗ Αριθμός κλιματιστικών
μονάδων τοίχου

Δημοτικό Κατάστημα Αγοράς 2
Δημοτικό Κατάστημα Πηγαδίων 2
Δημοτικό Κατάστημα Κεφαλαρίου 1
Δημοτικό Κατάστημα Αγ.Αθανασίου 11
Δημοτικό Κατάστημα Δοξάτου 11
Δημοτικό Κατάστημα Κυργίων 5
Δημοτικό Κατάστημα Φτελιάς 1
Δημοτικό Κατάστημα Νεροφράκτη 2
Δημοτικό Κατάστημα Αγ.Παρασκευής 1
Δημοτικό Κατάστημα Καλαμπακίου 4
Σύνολο 41



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1

Ετήσια συντήρηση
κλιματιστικής
καναλάτης μονάδας
της Κεντρικής
Κλιματιστικής Μονάδας
(ΚΚΜ) Δημαρχείου
Καλαμπακίου

τεμ. 5,00 150,00 750,00

2

Συντήρηση
κλιματιστικής μονάδας
τοίχου και καταγραφή
του φύλλου
συντήρησης

τεμ. 41,00 40,00 1.640,00

3
Ετήσια συντήρηση
κλιματιστικής μονάδας
τύπου fan coil

τεμ 18,00 40,00 720,00

4

Αποξήλωση και
επανατοποθέτηση
κλιματιστικής μονάδας
τοίχου

τεμ 2 150,00 300,00

5

Επισκευή-συντήρηση
πυροσβεστικού
συγκροτήματος και
μέσων
πυροπροστασίας
Δημαρχείου
Καλαμπακίου

τεμ 1 600,00 600,00

Δαπάνη Εργασιών 4.010,00
Φ.Π.Α.( 24%) 962,40

Συνολική δαπάνη 4.972,40

Η συνολική δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των  4.972,40€ με
Φ.Π.Α και θα καλυφθεί από τακτικά έσοδα (Κ.Α.10/6261) προϋπολογισμού έτους
2020.

Καλαμπάκι, 07.08.2020

Συντάχθηκε Θεωρήθηκε
Καλαμπάκι, 07.08.2020 Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Καραγαϊτάνη Γιαννούλα Σωφρονιάδου Μαρία
Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ


