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ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΔΝΣΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ
ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΙΡΟΤΜΔΝΟΤ ΣΤΠΟΤ
1. ΓΔΝΙΚΑ
1.1. Η παξνύζα ηερληθή πεξηγξαθή αθνξά ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ
ζπληήξεζεο θιηκαηηζηηθώλ κνλάδσλ split θαη θεληξηθνύ θιηκαηηζκνύ.
1.2. Όιεο νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα
λνκνζεζία (ΦΔΚ 651/ηεύρνο Β’/27-04-07), ηηο ππνδείμεηο πνπ νξίδεη ν
εθάζηνηε θαηαζθεπαζηήο, ηελ παξνύζα θαη ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο.
1.3. Θα εθηειεζζνύλ από εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό πνπ ζα θαηέρεη ηελ
πξνο ηνύην θαηάιιειε άδεηα ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία:
1.3.1. ΠΓ 1/13 Καζνξηζκόο βαζκίδσλ επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ
γηα ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα ηεο εθηέιεζεο ζπληήξεζεο, επηζθεπήο
θαη επηηήξεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ςπθηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη πξνϋπνζέζεηο
γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο από θπζηθά πξόζσπα.
1.3.2. ΠΓ 122/2014 Καζνξηζκόο πξνϋπνζέζεσλ αληηθαηάηαζηαζεο
ηεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο κε παξαθνινύζεζε πξνγξακκάησλ
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο.
1.4 Ο ζπληεξεηήο (πάξνρνο), εθόζνλ ην επηζπκεί δύλαηαη λα επηζθεθζεί
ηνλ ηόπν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ θαη
αθνύ έρεη κειεηήζεη ηελ παξνύζα λα δεηήζεη επεμεγήζεηο γηα ηπρόλ
πξνθύπηνληα ηερληθά πξνβιήκαηα ή απνξίεο.
2. ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΓΑΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΙΑ ΓΙΑΙΡΟΤΜΔΝΔ ΜΟΝΑΓΔ
ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ (SPLIT)
2.1. Οη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ είλαη νη αθόινπζεο:
2.1.1. Καζαξηζκόο ησλ θίιηξσλ ηεο εζσηεξηθήο κνλάδαο
2.1.2. Καζαξηζκόο ηνπ ζηνηρείνπ ηεο εζσηεξηθήο κνλάδαο κε εηδηθό
θαζαξηζηηθό πγξό αζθαιέο γηα ηελ πγεία καο
2.1.3. Καζαξηζκόο ηνπ ζηνηρείνπ ηεο εμσηεξηθήο κνλάδαο κε ηζρπξό
θαζαξηζηηθό πγξό.
2.1.4. Έιεγρνο
ζπκππθλσκάησλ.

θαη

θαζαξηζκόο

ηνπ

δηθηύνπ

απνρέηεπζεο

2.1.5. Καζαξηζκόο ηεο θηεξσηήο ηνπ εζσηεξηθνύ αλεκηζηήξα θαη
έιεγρνο ησλ εδξάλσλ
2.1.6. Καζαξηζκόο ηεο θηεξσηήο ηνπ εμσηεξηθνύ αλεκηζηήξα θαη
έιεγρνο εδξάλσλ.
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2.1.7. Έιεγρνο δηαξξνήο ςπθηηθνύ πγξνύ κε εηδηθό όξγαλν αλίρλεπζεο
δηαξξνώλ
2.1.8. Έιεγρνο πηέζεσλ ςπθηηθνύ πγξνύ θαη ζπκπιήξσζε εθόζνλ
απαηηείηαη.
2.1.9. Ακπεξνκέηξεζε ξεύκαηνο ιεηηνπξγίαο
2.1.10. Έιεγρνο
δηαθόπηεο)

δηαηάμεσλ αζθαιείαο ηνπ

ζπκπηεζηή

(ζεξκηθνί

2.1.11. Έιεγρνο ζύζθημεο θαισδίσλ εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο
κνλάδαο.
2.2 Αλ θαηά ηνλ έιεγρν δηαπηζησζεί θάπνηα βιάβε ζε θιηκαηηζηηθό ζα
αλαθεξζεί ζηελ Τπεξεζία εγγξάθσο καδί κε ην θόζηνο απνθαηάζηαζεο θαη ε
Τπεξεζία ζα απνθαλζεί επί ηνπ ζέκαηνο.
3. ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΓΑΙΩΝ
ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ

ΤΝΣΗΡΗΗ

ΚΔΝΣΡΙΚΩΝ

ΤΣΗΜΑΣΩΝ

3.1. Δξγαζίεο ζπληήξεζεο ςπθηώλ
3.1.1. Έιεγρνο πηέζεσλ ιεηηνπξγίαο ζπκπηεζηή, κέηξεζε πηέζεσλ
θαηάζιηςεο αλαξξόθεζεο αλά θύθισκα. Έιεγρνο απόδνζεο (ζεξκνθξαζία
λεξνύ είζνδνο -έμνδνο).
3.1.2. Έιεγρνο ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ (έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο
όισλ ησλ απηνκαηηζκώλ ιεηηνπξγίαο θαη πξνζηαζίαο, έιεγρνο ησλ επαθώλ
ξειέ θαη θαισδίσλ θαη ζύζθημε απηώλ).
3.1.3. Έιεγρνο ςπθηηθώλ θπθισκάησλ (έιεγρνο πνζόηεηαο θαη ηπρόλ
δηαξξνώλ ςπθηηθνύ πγξνύ θαη ζπκπιήξσζε αλ απαηηείηαη, έιεγρνο αληιηώλ
ιαδηνύ, θίιηξσλ ςπθηειαίνπ, έιεγρνο ζηάζκεο ιαδηώλ ζπκπηεζηώλ).
3.1.4. Έιεγρνο θαη ρεκηθόο θαζαξηζκόο ζπκππθλσηή.
3.1.5. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ζπκπηεζηή (ακπεξνκέηξεζε)
3.1.6. Έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο όισλ ησλ κεξώλ ηνπ κεραλήκαηνο
3.1.7. Έιεγρνο πδξαπιηθνύ δηθηύνπ (έιεγρνο γηα ηπρόλ δηαξξνέο,
έιεγρνο πιήξσζεο λεξνύ κε ηα καλόκεηξα, έιεγρνο απηνκάηνπ πιήξσζεο)
3.1.8. Καζαξηζκόο θίιηξσλ λεξνύ
3.1.9. Δθθίλεζε θαη έιεγρνο ιεηηνπξγίαο
3.2. Δξγαζίεο ζπληήξεζεο θεληξηθώλ θιηκαηηζηηθώλ κνλάδσλ λεξνύ
3.2.1. Καζαξηζκόο θίιηξσλ
3.2.2. Υεκηθόο θαζαξηζκόο ζηνηρείσλ κε εηδηθό θαζαξηζηηθό πγξό
3.2.3. Καζαξηζκόο θηεξσηήο αλεκηζηήξσλ
3.2.4. Καζαξηζκόο ιεθαλώλ θαη απνρεηεύζεσλ από ηα ζπκππθλώκαηα
3.2.5. Έιεγρνο ηκάλησλ
3.2.6. Έιεγρνο ηξνραιηώλ
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3.2.7. Έιεγρνο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ειεθηξνθηλεηήξσλ, ειεθηξηθώλ
επαθώλ, απηνκαηηζκώλ, ηξηόδσλ βαλώλ, ζεξκνζηαηώλ, damper (όπνπ
ππάξρνπλ).
3.3. Δξγαζίεο ζπληήξεζεο πύξγνπ ςύμεο θαη ελαιιάθηε λεξνύ
3.3.1. Έιεγρνο ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ
3.3.2. Καζαξηζκόο ηεο ζθάθεο θαη ησλ κπεθ
3.3.3. Καζαξηζκόο ηεο θηεξσηήο
3.3.4. Καζαξηζκόο ιεθαλώλ θαη απνρεηεύζεσλ
3.3.5. Υεκηθόο θαζαξηζκόο ελαιιάθηε λεξνύ
4. ΓΙΑΦΟΡΑ
4.1 ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ πάξνρνπ είλαη αθόκα θαη ηα παξαθάησ:
4.1.1 Η απόδνζε ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο θαζαξνύ κεηά ην ηέινο ησλ
εξγαζηώλ ζπληήξεζεο.
4.1.2 Η πξνζθόκηζε θαη δηάζεζε όισλ ησλ απαξαίηεησλ εξγαιείσλ
(θιεηδηά, ζπζθεπή ςεθαζκνύ θαζαξηζηηθνύ), ησλ πιηθώλ (πρ ςπθηηθό πγξό,
θαζαξηζηηθά πγξά), ησλ κηθξνϋιηθώλ (πρ πηλέια) θαη ησλ νξγάλσλ ειέγρνπ
(εηδηθό όξγαλν αλίρλεπζεο δηαξξνώλ, ακπεξνηζηκπίδα θιπ).
4.1.3 Η πξνζθόκηζε θαη απνθόκηζε ηνπ απαηηνύκελνπ εμνπιηζκνύ θαη
κέζσλ (ζθαισζηέο, ζθάιεο, εηδηθνπνηεκέλα νρήκαηα θιπ) γηα ηελ εθηέιεζε
ησλ εξγαζηώλ.
4.1.4 Η ιήςε όισλ ησλ πξνβιεπόκελσλ κέηξσλ αζθαιείαο ηόζν σο
πξνο ην πξνζσπηθό ηνπ, όζν θαη πξνο ηνπο ηξίηνπο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο
Τπεξεζίαο. Δπίζεο ππνρξενύηαη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ
νξγάλσλ ηεο ππεξεζίαο.
4.1.5 Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ν πάξνρνο ππνρξενύηαη
θαηαζέζεη ζηελ ππεξεζία ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο εξγαζηώλ.
ρξνλνδηάγξακκα δύλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί από ηελ Τπεξεζία αλάινγα κε
αλάγθεο ηεο. Σν ΠΒΚ ππνρξενύηαη λα δηαζέζεη ηα θηίξηα ζύκθσλα κε
εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα.

λα
Σν
ηηο
ην

4.1.6 Η εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ πξέπεη λα νινθιεξσζεί ζε δηάζηεκα
δύν (2) κελώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.
4.1.7 Μεηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ, ν πάξνρνο ππνρξενύηαη λα
θαηαζέζεη ζηελ Τπεξεζία έθζεζε κε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ ζα πξνθύςνπλ.
4.2 Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ θιηκαηηζηηθώλ δηαηξνύκελνπ ηύπνπ (split)
είλαη 51 ηεκάρηα ησλ 9.000 BTU/h-.12000BTU/h, 6 ησλ 18.000BTU/h, 3 ησλ
24.000-25.000BTU/h, 3 θιηκαηηζηηθά ηύπνπ ληνπιάπαο 46.000BTU/h -66.000
BTU/h.
4.3 Σα ζπζηήκαηα θεληξηθνύ θιηκαηηζκνύ είλαη:
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4.3.1 Σξεηο θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο θαη έλαο πύξγνο ςύμεο,
ζην θηίξην Μ-716 (RCB).
4.3.2 Μία θεληξηθή θιηκαηηζηηθή κνλάδα θαη έλαο ςύθηεο ζην
θηλεκαηνζέαηξν Μ-602.
4.4. Υεηξηζηήο ζέκαηνο: Μεραλνιόγνο Μεραληθόο ΠΒΚ/ΚΤΠ/ΓΔΓΚ/ΣΣΜ,
ΜΤ Αηθ. Μαξθεηάθε ηει 2821026903, kmarketaki@namfi.gr.
5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
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