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ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
 

1. Γενικά 

1.1 Η παξνύζα ηερληθή πξνδηαγξαθή αθνξά ζηνλ θαζαξηζκό θαη ηελ 
απνιύκαλζε ησλ αεξαγσγώλ θιηκαηηζκνύ ζηα θηήξηα Μ-626 ζηνλ ηξαησληζκό, 
θαη ζην θηήξην Μ-716 ζηνλ Υώξν Δθηόμεπζεο (Υνξδάθη) ηνπ ΠΒΚ ζην Αθξσηήξη 
νύδαο Υαλίσλ, θαζώο θαη ζηνλ θαζαξηζκό αεξαγσγώλ ηνπ ζπζηήκαηνο 
απαγσγήο αηκώλ από ηνλ ρώξν ησλ καγεηξηθώλ εζηηώλ ζην θηήξην Μ-626 
(Δζηηαηόξην ηξαησληζκνύ) θαη ζηε Λέζρε Αμθώλ «Αζηέξηα» ζηηο Κνξαθηέο 
Αθξσηεξίνπ.   

2. Δικαίωμα ςμμετοσήρ 

 2.1 Δικαίωμα σςμμετοσήρ ζηελ πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο έρνπλ θπζηθά ή 
λνκηθά πξόζσπα ή ελώζεηο/θνηλνπξαμίεο πνπ αζρνινύληαη κε ην αληηθείκελν 
παξνρήο ππεξεζηώλ ηνπ ζέκαηνο θαη: 

  2.1.1 Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζηα νηθεία επαγγεικαηηθά κεηξώα. Θα 
πξνζθνκίδεηαη ην αληίζηνηρν επίζεκν έγγξαθν θαη ζα θαηαηίζεηαη θσηναληίγξαθν.  

2.1.2 Έρνπλ εκπεηξία ζηνλ ρώξν (ζα απνδεηθλύεηαη κε πειαηνιόγην) θαη 
δηαζέηνπλ εμεηδηθεπκέλν ηερληθό πξνζσπηθό.  

2.1.3 Γηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθό ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηόηεηαο ΙSO 
9001:2015 ελ ηζρύ από δηαπηζηεπέλν θνξέα, κε πεδίν εθαξκνγήο ζηνλ εζσηεξηθό 
θαζαξηζκό θαη ηελ απνιύκαλζε αεξαγσγώλ. Θα επηζπλάπηεη ην ζρεηηθό 
πηζηνπνηεηηθό ππνρξεσηηθά ζηε θάζε ηεο πξνζθνξάο. Πποσυοπά σωπίρ το 
ανωτέπω πιστοποιητικό, θα αποππίπτεται.  

2.1.4 Οη ζπκκεηέρνληεο ζα θαηαζέζνπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο θαη 
ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία ζα δειώλνπλ όηη δηαζέηνπλ ηνλ 
απαξαίηεην εμνπιηζκό (κεράλεκα αλαξξόθεζεο, εηδηθή ηειερεηξηδόκελε θάκεξα 
ξνκπόη, κεράλεκα ςεθαζκνύ απνιπκαληηθνύ πγξνύ).  

 2.2 Οη ζπκκεηέρνληεο επί πνηλή απνθιεηζκνύ ζα θαηαζέζνπλ ζηε θάζε ηεο 
πξνζθνξάο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.1.1 έσο 
2.1.4. 

3. Διαστάσειρ Αεπαγωγών 

Δλδεηθηηθά θαίλνληαη ζηνπο πίλαθεο 1 θαη 2, νη δηαζηάζεηο ησλ αεξαγσγώλ θαη ην 
κήθνο ηνπο. Οη αθξηβείο δηαζηάζεηο απεηθνλίδνληαη ζε αλαιπηηθά ζρέδηα όζνλ 
αθνξά ζην θηήξην Μ-626, ηα νπνία ζα δηαηεζνύλ ζηνλ πάξνρν θαηόπηλ αίηεζήο 
ηνπ. Όζνλ αθνξά ζην θηήξην Μ-716 ππάξρνπλ ζρέδηα θαη κπνξνύλ λα εθηηκεζνύλ 
ηα κήθε ησλ αεξαγσγώλ, αιιά νη αθξηβείο δηαζηάζεηο ζα ιεθζνύλ από ηνλ 
πάξνρν επί ηόπνπ.  
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Πίλαθαο 1: Κηήξην Μ-626 
α/α Υώξνο Γηαηνκή (mm) Μήθνο (m) 

1 Υώξνο Πξνεηνηκαζίαο 

500Υ200 10.6 

500X300 6 

800X275 3.9 

2 Αίζνπζα νπιηηώλ 500Υ500 έσο 500Υ250 41 

3 Αίζνπζα νπιηηώλ 800Υ275 3.5 

4 Αίζνπζα Αμησκαηηθώλ 
400Υ1000 έσο 

400Υ600 
26 

5 Αίζνπζα Αμησκαηηθώλ 800Υ275 13.5 

6 Αίζνπζα Αμησκαηηθώλ 300Υ1100 15.3 

7 Αίζνπζα Τπαμησκαηηθώλ 800Υ275 11.5 

8 Αίζνπζα Τπαμησκαηηθώλ 400Υ600 έσο 400Υ300 29 

9 Μαγεηξείν 
300Υ450 έσο 

300Υ160 
26 

10 Γώκα 

303Υ1100 30 

500Υ700 17.5 

700Υ700 13 

1000Υ800 έσο 
1000Υ300 

13.5 

900Υ400 31 

11 Υώξνο πιπληήξησλ 
500Υ500 2.5 

250Υ250 2.5 

  ΤΝΟΛΟ 296.3 

 
Δπηπιένλ ζα θαζαξηζηνύλ νη εμαεξηζηήξεο (απαγσγήο θαη πξνζαγσγήο αέξα) 
ζηνλ ρώξν ησλ καγεηξείσλ.  
 
Πίλαθαο 2: Κηήξην Μ-716 
Δπηζεκαίλεηαη όηη ην κήθνο έρεη εθηηκεζεί πξνζεγγηζηηθά ζην θηήξην Μ-716. 

α/α Υώξνο Γηαηνκή (in) Μήθνο (m) 

1 Υώξνο 114 8Υ8 7 

2 
Υώξνη 113,108, 112 

 

8.5Υ16 έσο 
8.5 Υ3 

6.4 

8.5Υ16 4.9 

23Υ25 έσο 
13Υ25 

7.8 

8.5Υ9 4.3 

8.5Υ9 έσο 
8.5Υ5 

6.7 

9Υ20 8.2 

7Υ12 2.5 

3 Υώξνο 111 10Υ8 5.4 

4 Υώξνο 106 
8Υ13 7 

16Υ6.5 έσο 16Υ7.5 3.9 
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8Υ7 1.3 

5 Υώξνο 110 
8Υ16 4.4 

8Υ6 3.6 

6 Υώξνο 109 
8Υ13 9.2 

8Υ22 έσο 8Υ8 8.4 

  ΤΝΟΛΟ 91 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
4. Ανάλςση Επγασιών Καθαπισμού Αεπαγωγών Κλιματισμού 

4.1 Αξρηθά ζα αθαηξεζνύλ ηα ζηόκηα θάζε θιάδνπ αεξαγσγώλ πνπ 
θαζαξίδεηαη. Όηαλ απαηηείηαη (δειαδή ζε κεγάια κήθε αεξαγσγώλ πνπ δελ 
κεζνιαβεί ζηόκην) ζα αλνηρηνύλ επηπιένλ ζπξίδεο επίζθεςεο πξνθεηκέλνπ λα 
θαζαξηζηνύλ επηηπρώο νη αεξαγσγνί ζε όιν ην κήθνο ηνπο. Οη ζπξίδεο απηέο ζα 
είλαη κόληκεο γηα λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζε κειινληηθνύο θαζαξηζκνύο. 

4.2 Με εηδηθή ηειερεηξηδόκελε θάκεξα - ξνκπόη ζα γίλεη θαηαγξαθή ηεο 
πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο εζσηεξηθά ησλ αεξαγσγώλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ 
εξγαζηώλ θαζαξηζκνύ.  

 4.3  Θα αθνινπζήζεη ε ρξήζε θαηάιιεισλ εμαξηεκάησλ θαζαξηζκνύ εηδηθήο 
δηακέηξνπ ώζηε λα απνκαθξπλζνύλ όιεο νη ελαπνζέζεηο ξύπσλ από ηελ 
εζσηεξηθή επηθάλεηα ησλ αεξαγσγώλ.  

 4.4 Θα εθαξκνζηεί θαη ηζρπξή αλαξξόθεζε, κε εηδηθό κεράλεκα, ώζηε λα 
απνκαθξπλζνύλ όια ηα ππάξρνληα ζσκαηίδηα πνπ επξίζθνληαη κέζα ζηνπο 
αεξαγσγνύο. Σα ζσκαηίδηα πνπ απνκαθξύλνληαη από ηνπο  αεξαγσγνύο, ζα 
ζπιιέγνληαη ζηα εηδηθά θίιηξα ηεο ζπζθεπήο αλαξξόθεζεο θαη δελ ζα 
απνξξίπηνληαη ζην πεξηβάιινλ.  

 4.5  Θα γίλεη θαηαγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ζην εζσηεξηθό ησλ αεξαγσγώλ κεηά 
ηελ νινθιήξσζε ηνπ κεραληθνύ θαζαξηζκνύ κε ηελ θάκεξα - ξνκπόη. 

 4.6 Μεηά ηνλ κεραληθό θαζαξηζκό ζα αθνινπζήζεη ε απνιύκαλζε ησλ 
αεξαγσγώλ ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνλ ςεθαζκό ησλ εζσηεξηθώλ επηθαλεηώλ ησλ 
αεξαγσγώλ κε απνιπκαληηθό πγξό.  

 4.7 Σν απνιπκαληηθό πγξό πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ζα είλαη πηζηνπνηεκέλν 
πιηθό θαηάιιειν γηα απηή ηε ρξήζε.  

 4.8 Σα ζηόκηα ζα επαλαηνπνζεηεζνύλ ζηε ζέζε ηνπο. 

 4.9 Θα εθδνζεί πηζηνπνηεηηθνύ θαζαξηζκνύ αεξαγσγώλ κεηά ην πέξαο ησλ 
εξγαζηώλ.  

5. Ανάλςση Επγασιών Καθαπισμού Αεπαγωγών Απαγωγήρ Ατμών από τον 
Υώπο των Μαγειπικών Εστιών στο Εστιατόπιο τπατωνισμού και τη Λέσση 
Αξ/κών «Αστέπια».   

5.1 Αξρηθά ζα αθαηξεζνύλ ηα ζηόκηα θάζε θιάδνπ αεξαγσγώλ πνπ 
θαζαξίδεηαη. Όπνπ απαηηείηαη ζα αλνηρηνύλ επηπιένλ ζπξίδεο επίζθεςεο 
πξνθεηκέλνπ λα θαζαξηζηνύλ επηηπρώο νη αεξαγσγνί ζε όιν ην κήθνο ηνπο. Οη 
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ζπξίδεο απηέο ζα είλαη κόληκεο γηα λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζε κειινληηθνύο 
θαζαξηζκνύο. 

 5.2 ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη ςεθαζκόο ησλ εζσηεξηθώλ επηθαλεηώλ ησλ 
αεξαγσγώλ  κε θαηάιιειν πιηθό γηα ηε δηάιπζε ησλ ιηπώλ.  

 5.2 Θα αθνινπζήζεη κεραληθόο θαζαξηζκόο, κε εηδηθά εξγαιεία γηα ηελ 
απνκάθξπλζε ησλ ιηπώλ. 

 5.3 Δθηόο από ηνπο αεξαγσγνύο ζα θαζαξηζηνύλ θαη νη εμαεξηζηήξεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο απαγσγήο ησλ  αηκώλ ηόζν ζην εζηηαηόξην ηξαησληζκνύ όζν θαη 
ζηε Λέζρε Αμ/θώλ «Αζηέξηα». 

 5.4 Σν ρεκηθό πγξό πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηάιπζε ησλ ιηπώλ ζα 
είλαη πηζηνπνηεκέλν, θαηάιιειν γηα απηήλ ηε ρξήζε.  

 5.5 Σα ζηόκηα ζα επαλαηνπνζεηεζνύλ ζηε ζέζε ηνπο. 

 5.6 Θα εθδνζεί πηζηνπνηεηηθό θαζαξηζκνύ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 
εξγαζηώλ.  

6. Διάυοπα  

6.1 ηελ ηηκή πξνζθνξάο πεξηιακβάλνληαη όιεο νη εξγαζίεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 4 θαη 5 θαη επηπιένλ ηα παξαθάησ: 

6.1.1 Η πξνζθόκηζε θαη δηάζεζε όινπ ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνύ (πρ 
εηδηθέο βνύξηζεο, κεραλήκαηα αλαξξόθεζεο κε θαηάιιεια θίιηξα, θάκεξα - 
ξνκπόη, ζπάηνπιεο θιπ.).  

6.1.2 Η πξνζθόκηζε θαη απνθόκηζε ηνπ απαηηνύκελνπ εμνπιηζκνύ θαη 
ησλ απαηηνύκελσλ κέζσλ (ζθαισζηέο, ζθάιεο θιπ.) γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηώλ.   

6.1.3 Η πξνζθόκηζε ηνπ απνιπκαληηθνύ πγξνύ θαη ηνπ ρεκηθνύ πγξνύ 
δηάιπζεο ιηπώλ. 

  6.1.4 Η ιήςε όισλ ησλ πξνβιεπόκελσλ κέηξσλ αζθαιείαο ηόζν σο 
πξνο ην πξνζσπηθό ηνπ, όζν θαη πξνο ηνπο ηξίηνπο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 
Τπεξεζίαο. Δπίζεο, ν πάξνρνο ππνρξενύηαη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο 
ησλ νξγάλσλ ηεο ππεξεζίαο. 

 6.1.5 Η απόδνζε ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο θαζαξνύ κεηά ην ηέινο ησλ 
εξγαζηώλ ζπληήξεζεο. 

  6.1.6 Μεηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ, ν πάξνρνο ππνρξενύηαη λα 
ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία ηερληθή έθζεζε κε ηπρόλ παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο 
απνθαηάζηαζήο ηνπο θαζώο θαη ηηο θαηαγξαθέο ηεο θάκεξαο ζε DVD (ηα νπνία ζα 
παξαδνζνύλ ζηε Γλζε Δγθαηαζηάζεσλ γηα ηήξεζε αξρείνπ θαη ηπρόλ πεξαηηέξσ 
ελεξγεηώλ αξκνδηόηεηάο ηεο). 

  6.1.7 Πηζηνπνηεηηθά θαζαξηζκνύ ησλ αεξαγσγώλ.   

6.2  Σν πξόγξακκα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο ζα δηακνξθώλεηαη 
από ηελ Τπεξεζία ώζηε λα κελ παξεκπνδίδεηαη ην επηρεηξεζηαθό έξγν ηήο 
κνλάδνο. Οη εξγαζίεο ζα νινθιεξσζνύλ ζε δύν (2) κήλεο.  

6.3  Δπηζεκαίλεηαη όηη ν θάζε ππνςήθηνο πάξνρνο δύλαηαη λα επηζθεθηεί ηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηεο κνλάδαο καο, πξηλ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, πξνθεηκέλνπ



Α-5 
 

 

 λα ιάβεη γλώζε ηνπ ρώξνπ θαη ηεο πθηζηάκελεο εγθαηάζηαζεο θαη λα έρεη 
ιάβεη ππόςε ηνπ όινπο ηνπο παξάγνληεο πξηλ θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά ηνπ.  

 6.4  Υεηξίζηξηα ζέκαηνο: Μεραλνιόγνο Μεραληθόο ΠΒΚ/ΚΤΠ/ΓΔΓΚ/ΣΣΜ,  
ΜΤ Αηθ. Μαξθεηάθε ηει 2821026903, suppdivision@namfi.gr. 

 
 
 
    Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
  Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα 
  Σκρεο Πξνκεζεηώλ    
 
 

Σρεο (ΔΜ) Υξηζηίλα Αιεμάθε 
     Γηα ηνλ απνπζηάδνληα Γληή Γ΄ΚΟΤ 
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