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ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ   ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ.     
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.575,28 € 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  

Με τη παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες ετήσιας τακτικής 

συντήρησης, καθώς και της αποκατάστασης τυχόν φθορών-βλαβών στα ολοκληρωμένα κεντρικά 

συστήματα θέρμανσης-ψύξης, των Δημοτικών κτιρίων ΄΄ Ι. Καποδίστρια΄΄ και ΄΄Παύλου Μελά΄΄, του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου, καθώς και στα αυτόνομα επίτοιχα διαιρούμενου τύπου (split-unit), καθώς 

και στα επιδαπέδια (ντουλάπες) συστήματα κλιματισμού, των υπολοίπων Δημοτικών κτιρίων του 

δήμου Ωραιοκάστρου. 

Συγκεκριμένα πρόκειται να εκτελεστούν οι εξής εργασίες: 

1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΄΄ Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ΄΄ , ΄΄ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ΄΄ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 

Καθαρισμός, με κατάλληλα χημικά μέσα, του στοιχείου των μονάδων. 

Καθαρισμός, των φίλτρων αέρα των μονάδων. 

Έλεγχος των ηλεκτρικών κυκλωμάτων των μονάδων και καλής λειτουργίας του ανεμιστήρα. 

Αλλαγή της εγκατάστασης, από κατάσταση ψύξης, σε κατάσταση θέρμανσης. 

Άδειασμα της εγκατάστασης του ψυχρού νερού, για προστασία από πάγωμα στη διάρκεια του 

χειμώνα.  

Έλεγχος στεγανότητας εγκαταστάσεων. 

Συντήρηση λέβητα, έκδοση απαραιτήτων πιστοποιητικών. 

Έλεγχος στεγανότητας εγκαταστάσεων καυσίμου αερίου, έκδοση απαραιτήτων πιστοποιητικών. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 

Α) ΨΥΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

Καθαρισμός, με κατάλληλα χημικά μέσα, του συμπυκνωτή, του ψυκτικού συγκροτήματος. 

Έλεγχος των τμημάτων του ψυκτικού συγκροτήματος. 

Έλεγχος διαρροών του ψυκτικού κυκλώματος. 

Αντικατάσταση των κεραμικών φίλτρων υγρής γραμμής. 

Έλεγχος καλής λειτουργίας των αυτοματισμών και των αισθητηρίων του ψύκτη. 

Έλεγχος καλής λειτουργίας των ηλεκτρικών συνδέσεων και σύσφιξή τους όπου χρειάζεται. 

Καθαρισμός του φίλτρου νερού του ψύκτη. 

Β) ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ 

Καθαρισμός, με κατάλληλα χημικά μέσα, του στοιχείου των μονάδων. 

Καθαρισμός, των φίλτρων αέρα των μονάδων. 



Έλεγχος των ηλεκτρικών κυκλωμάτων των μονάδων και καλής λειτουργίας του ανεμιστήρα. 

Αλλαγή της εγκατάστασης, από κατάσταση θέρμανσης, σε κατάσταση ψύξης. 

 

2. ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Τα προς συντήρηση κλιματιστικά συστήματα του Δήμου είναι: 

ΚΤΙΡΙΑ ΤΥΠΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ SPLIT  UNIT 26 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 42000 BTU 2 

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ SPLIT  UNIT 4 

ΚΕΠ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ SPLIT  UNIT 1 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΔΡΥΜΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 42000 BTU 4 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ SPLIT  UNIT 3 

ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ SPLIT  UNIT 4 

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ SPLIT  UNIT 9 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΣΑΙΟΥ SPLIT  UNIT 2 

ΚΕΠ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ SPLIT  UNIT 1 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ SPLIT  UNIT 2 

ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΛΟΦΟΥ SPLIT  UNIT 2 

ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΕΤΡΩΤΟΥ SPLIT  UNIT 2 

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΛΗΤΗ SPLIT  UNIT 10 

ΚΕΠ ΛΗΤΗΣ SPLIT  UNIT 2 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΡΥΜΟΥ SPLIT  UNIT 7 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ SPLIT  UNIT 4 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 42000 BTU 1 

ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ  SPLIT  UNIT 4 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΣΙΛΟ ΔΡΥΜΟΥ SPLIT  UNIT 1 

 

Για τα ανωτέρω συστήματα προβλέπονται τα εξής: 

Α)  Εργασίες προληπτικής ετήσιας συντήρησης, που περιλαμβάνουν όλα όσα απαιτούνται από 

τον εκάστοτε κατασκευαστή του συστήματος. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

-  Καθαρισμός φίλτρων αέρος με χρήση ειδικών χημικών καθαρισμού. 



-  Έλεγχος καθαρότητας εσωτερικών εναλλακτών αέρος. Καθαρισμός με χρήση ειδικών 

χημικών καθαρισμού. 

- Έλεγχος καθαρότητας εξωτερικών εναλλακτών αέρος. Καθαρισμός με χρήση ειδικών 

χημικών καθαρισμού. 

-  Έλεγχος ποσότητας ψυκτικού υγρού FREON και επαναπλήρωση όπου χρειάζεται. 

-  Έλεγχος λεκανών συμπυκνωμάτων. Καθαρισμός λεκανών. 

-  Έλεγχος αποχετεύσεων μονάδων κλιματισμού και καθαρισμός αυτών. 

- Έλεγχος στεγανότητας ψυκτικού δικτύου (οπτικός έλεγχος και έλεγχος με ηλεκτρονικό 

ανιχνευτή). 

-  Απολύμανση. 

-  Έλεγχος λειτουργίας σε πλήρες φορτίο. 

-  Έλεγχος καλής λειτουργίας του χειριστηρίου επικοινωνίας με το κλιματιστικό (πλακέτα). 
- Έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης. 

-  Μέτρηση και ρύθμιση των πιέσεων λειτουργίας των μηχανημάτων. 

-  Καθαρισμός των στομίων. 

- Έλεγχος και αποκατάσταση των στερεώσεων των σωληνώσεων. 

Β) Έλεγχος της μόνωσης των σωληνώσεων και αντικατάστασή του όπου χρειάζεται. 

Γ) Έλεγχος των σωληνώσεων  και αντικατάστασή τους όπου χρειάζεται. 

Δ) Εργασίες μεταφοράς κλιματιστικής μονάδας σε νέα θέση, όπου χρειάζεται 

 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε κλήση της Υπηρεσίας, για 

αποκατάσταση τυχόν βλαβών ή δυσλειτουργιών που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 

Η Υπηρεσία θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα τόσο για την ύπαρξη βλάβης είτε ζημίας όσο και για 

την αποκατάσταση αυτής. Για τον σκοπό αυτόν θα συντάσσεται από τον αναδόχου Δελτίο 

Συμβάντων, που θα επέχει θέση ημερολογίου έργου στο οποίο θα καταχωρούνται τα παραπάνω 

στοιχεία και θα υπογράφονται απ’ αυτόν. Αντίγραφο των φύλλων με τις ως άνω καταχωρήσεις θα 

προσκομίζεται στην Υπηρεσία  

Το ποσό των ανταλλακτικών του προϋπολογισμού, αναφέρεται σε προμήθεια και εγκατάσταση 

υλικών, των οποίων οι ποσότητες δεν μπορούν να εκτιμηθούν εκ των προτέρων, διότι δεν είναι 

δυνατόν να προβλεφθούν οι βλάβες και αστοχίες που μπορεί να συμβούν στα συστήματα κατά την 

διάρκεια του χρόνου ισχύος της σύμβασης.  

Η τιμολόγηση τυχόν ανταλλακτικών που θα χρησιμοποιηθούν θα γίνεται με βάση την τιμή 

τιμοκαταλόγου του κατασκευαστή του ανταλλακτικού, ο οποίος τιμοκατάλογος θα προσκομίζεται στην 

Υπηρεσία για εξακρίβωση. 

Ο προϋπολογισμός των εργασιών με τα απαιτούμενα υλικά ανέρχεται σε 9.575,28 €. 

Στην δαπάνη περιλαμβάνονται και οι εργασίες και τα απαραίτητα υλικά που θα απαιτηθούν.  

Κωδικός CPV: 50730000-1 

 



Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ. ΤΙΜΗ 

1 
Συντήρηση κεντρικής 
κλιματιστικής μονάδας κτιρίου 
 ΄΄ Ι. Καποδίστρια΄΄ 

Συντηρήσεις/
έτος 2 570,00 € 1.140,00 € 

2 
Συντήρηση κεντρικής 
κλιματιστικής μονάδας κτιρίου 
΄΄Παύλου Μελά΄΄ 

Συντηρήσεις/
έτος 2 570,00 € 1.140,00 € 

3 
Συντήρηση κεντρικής 
κλιματιστικής μονάδας 
Κοινωνικού Παντοπωλείου 

Συντηρήσεις/
έτος 2 450,00 € 900,00 € 

4 Συντήρηση κλιματιστικής 
μονάδας τύπου Split-Unit 

Τεμ 
 

84 38,00 € 3.192,00 € 

5 Συντήρηση κλιματιστικής 
μονάδας τύπου ντουλάπας 

Τεμ 
 

7 50,00 € 350,00 € 

 Προμήθεια και τοποθέτηση 
ανταλλακτικών  Απολογιστικά  1.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 7.722,00 € 

ΦΠΑ 23% 1.853,28 € 

ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 9.575,28 € 

 

Ωραιόκαστρο 1-3-2017 

 
 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
   Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ. & Π. 
 

  

 

 Ι. Μιχαηλίδης  Ελένη Τόλια  
 Μηχανολόγος Μηχ/κός  Τοπ. Μηχ. 


