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Έργο: 

 
«Συντήρηση Κεντρικού Συστήματος 

Διαχείρισης & Ελέγχου (BMS) 
κλιματισμού στο Πολιτιστικό 
Κέντρο Μενεμένης» 

 Αρ. Μελ.: 89/2020 
 Κ.Α.Ε.  1346 
 Κ.Α. OIK: 30.7336.07 

 

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 
ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

(€, + ΦΠΑ) 

50324200-4 
Υπηρεσίες προληπτικής  
συντήρησης  

τεμ. 1 1.400,00 1.736,00 

 
Τεχνική Έκθεση 

Ι. Γενικά 

 
Η λειτουργία του κλιματισμού (ψύξη και θέρμανση) στο κτίριο του Πολιτιστικού Κέντρου 

Μενεμένης ελέγχεται από Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης (BMS). Η παρούσα μελέτη, 
προϋπολογισμού 1.736,00 ευρώ (μαζί με τον Φ.Π.Α. 24%), έχει ως αντικείμενο την παροχή 
υπηρεσιών (εργασίες) για την εκτέλεση των εργασιών προληπτικού ελέγχου και τακτικής 
συντήρησης του Κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (BMS) του συστήματος 
κλιματισμού ώστε να εξασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση και διαρκής λειτουργία των συστημάτων 
και του εξοπλισμού που εξυπηρετεί.  
 

ΙΙ. Υποχρεώσεις συντηρητή  

Οι εργασίες που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία του Κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης και 
Ελέγχου είναι οι παρακάτω:  

• Περιοδική συντήρηση του εξοπλισμού ανά εξάμηνο (2 φορές το χρόνο). Η περιοδική 
συντήρηση θα περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες: 
➢ Έλεγχο λογισμικού και χρονοπρογραμμάτων, έλεγχο παραμετροποιήσεων, ρυθμίσεις και 

επαναρυθμίσεις, όπου αυτό είναι αναγκαίο, έλεγχο της κατάστασης του συστήματος. 
➢ Έλεγχος των μετρήσεων των αισθητηρίων για πιθανές μεγάλες αποκλίσεις από τα 

κανονικά επίπεδα μετρήσεων. 
➢ Αλλαγές παραμέτρων του λογισμικού, όπου αυτό απαιτείται. 

• Τηλεπρογραμματισμός και τηλεδιαχείριση του συστήματος. 

• Τηλεδιάγνωση βλαβών.  

• Πλήρη τηλεφωνική υποστήριξη για οτιδήποτε αφορά τοBMS. 

• Χορήγηση τεχνικών υπηρεσιών στις εργάσιμες ώρες (07:00-17:00) ή με τηλεδιαχείριση ή με επί 
τόπου επίσκεψη τεχνικού στο χώρο του κέντρου, αν δεν μπορεί να αποκατασταθεί με 
τηλεδιαχείριση.  

 
Επίσης, ο συντηρητής υποχρεούται:  

• Σε περίπτωση βλάβης, να ενημερώνει εγγράφως την υπηρεσία για το είδος της βλάβης.  
 

Αποκατάσταση βλαβών 
Σε περίπτωση που παρουσιασθεί βλάβη ή πρόβλημα στο Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης και 

Ελέγχου, ο συντηρητής υποχρεούται το πολύ σε 24 ώρες να ανταποκριθεί τηλεφωνικώς για την 
διάγνωση και αν είναι δυνατόν την αποκατάσταση της βλάβης. Εάν απαιτηθεί επί τόπου επίσκεψη, 

 

 



ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να ανταποκριθεί με συνεργείο του μέσα σε 48 ώρες από τη 
διαπίστωση της βλάβης. Τα ανωτέρω ισχύουν για αναγγελία βλάβης εντός των εργασίμων ημερών 
και ωρών, δηλαδή Δευτέρα έως Παρασκευή 07:00 – 17:00. Στην περίπτωση Σαββατοκύριακου ή 
αργιών οι ανωτέρω προθεσμίες ισχύουν από την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

 
Για την αντιμετώπιση εκτάκτων βλαβών ή παραμετροποιήσεων που δεν περιγράφονται 

ανωτέρω, ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει ένα συνολικό κατ΄ αποκοπή ποσό (α/α 2: Εργασίες 
αποκατάστασης βλαβών που τυχόν προκύψουν και δεν αναφέρονται παραπάνω), το οποίο δεν 
επιδέχεται έκπτωση κατά την υποβολή της προσφοράς. Σε αυτή την περίπτωση ο συντηρητής θα 
υποβάλει ξεχωριστή προσφορά με το κόστος των απαιτούμενων εργασιών μετά την έγκριση της 
οποίας θα προχωρά στην εκτέλεσή τους. 

 
Εάν για την αποκατάσταση βλαβών απαιτηθούν ανταλλακτικά ή αντικατάσταση μηχανολογικών 

τμημάτων του εξοπλισμού, η δαπάνη των οποίων δεν μπορεί να καλυφθεί από το κονδύλιο που 
προβλέπεται στον προϋπολογισμό, αυτά θα αντικαθίστανται με ευθύνη του Δήμου, καθ΄ υπόδειξη 
του συντηρητή. 

 
Η σύναψη σύμβασης για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας  θα πραγματοποιηθεί με τη 

διαδικασία της απ΄ ευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) 
Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι την 28/02/2023. Η 
δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών (εργασία) θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ ΠΟΕ και 
προβλέπεται στον προϋπολογισμό του έτους 2021 και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 30.7336.07. Δεν 
είναι απαραίτητο να εξαντληθεί όλο το ποσό της σύμβασης. 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α Εργασίες 
Τιμή 

μονάδος 
Ποσότητα Σύνολο 

1 Ετήσια συντήρηση BMS 400,00 € 2 800,00 € 

2 

Εργασίες αποκατάστασης βλαβών που τυχόν 
προκύψουν και δεν αναφέρονται παραπάνω 
(το ποσό αυτό δεν επιδέχεται έκπτωση – μείωση 
– κατά την κατάθεση προσφορών) 

300,00 € 2 600,00 € 

   Σύνολο 1.400,00 € 

   ΦΠΑ 24% 336,00 € 

   Τελικό Σύνολο 1.736,00€ 

 
Αμπελόκηποι,10.02.2021  Αμπελόκηποι, 10.02.2021 

Ο συντάξας  Θεωρήθηκε 
  Με Εντολή Δημάρχου 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  
Δ.Τ.Υ,  Πολεοδομίας, 

Καθαριότητας & Περιβάλλοντος 
   

 
   

Νίκος Μπήττας 
Msc Πολιτικός Μηχανικός 

με Α΄ βαθμό  

Αικατερίνη Φωτέα 
Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός  

με Α΄ βαθμό 
 


