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ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 

   

ΕΡΓΟ : «Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων  

6ου Δημοτικού Σχολείου Μενεμένης» 

   

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.002,60 ευρώ 

   

Ο  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Χρήστος Μπαλασόπουλος  

Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε 

 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η ετήσια συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Μενεμένης 

περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους 

κανονισμούς, για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους. 

Η σύναψη σύμβασης για την εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί 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). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για ένα έτος.  

 

Στην παρούσα μελέτη περιλαμβάνονται τα κλιματιστικά που περιγράφονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

 

α/α Περιγραφή Μ/Μ Ποσότητα 

1 
Συντήρηση αντλίας θερμότητας CLINT τύπου CHA/K/WP 393-P 

SI/PS, ισχύος Ψ/Θ: 110,4/120,2 KW 
τεμ. 1 

2 
Συντήρηση κλιματιστικής μονάδας τύπου Package LENNOX 

BAH030SNM3M, ισχύος Ψ/Θ: 30,0/26,3 KW 
τεμ. 1 

3 
Συντήρηση κλιματιστικής μονάδας τύπου Package LENNOX 

BAH038SNM3M, ισχύος Ψ/Θ: 38,2/37,4 KW 
τεμ. 1 

4 
Συντήρηση εναλλάκτη θερμότητας αέρα - αέρα (VAM) 

AIRTECHNIC, παροχής από 350 - 2.150 m3/h 
τεμ. 4 

5 
Συντήρηση τοπικών κλιματιστικών μονάδων νερού τύπου Fan 

Coil Unit (FCU) 
τεμ. 11 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

1. Έλεγχοι πριν την εκκίνηση της θερινής περιόδου 

• Έλεγχος & ρύθμιση επιθυμητής θερμοκρασίας 

• Έλεγχος ασφαλειών και θερμικών 

• Έλεγχος ασφαλιστικών συστημάτων και συστημάτων προγραμματισμού 

• Έλεγχος χρωματισμού υαλοδείκτη για παρουσία υγρασίας στο ψυκτικό μέσο. 

• Έλεγχος ηλεκτρικών μεγεθών (τάσης, έντασης, συχνότητας) κατά την λειτουργία των 

συμπιεστών, ανεμιστήρων, αντλιών in line κλπ. 

• Έλεγχος ηλεκτρικών μανδαλώσεων ψύκτη , αντλιών, διακοπτών ροής κλπ 

 

2. Έλεγχος υδραυλικού δικτύου 

• Έλεγχος πίεσης νερού 

• Καθάρισμα ή αντικατάσταση φίλτρου νερού ανάλογα με την περίπτωση 

• Εξαερισμός και έλεγχος πλήρωσης 

• Έλεγχος περιεκτικότητας αντιψυκτικού και πλήρωση (εάν χρησιμοποιείται) 

 

3. Ενέργειες στο δίκτυο ψύξης (Fan-coils) 

• Έλεγχος και δοκιμή λειτουργίας (θερμοστάτες, τηλεχειριστήρια, ψύξη, θέρμανση, ομαλή και 

αθόρυβη λειτουργία κλπ) ώστε να καθοριστούν οι απαιτούμενες συνθήκες λειτουργίας. 

 

4. Ενέργειες πριν την παύση της θερινής περιόδου 

• Εκκένωση δικτύου από νερό 

• Προσθήκη αντιψυκτικού 

• Απομόνωση δικτύου (κλείσιμο βαλβίδων) για χρήση από το δίκτυο θέρμανσης 

 

5. Αποκατάσταση βλαβών 

• Στην έννοια της συντήρησης περιλαμβάνεται και η επισκευή οποιασδήποτε βλάβης, και όσες 

φορές απαιτηθεί κατά τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου, οποιουδήποτε τμήματος 

Κλιματιστικής Μονάδας, που απαιτεί τη μεταφορά του σε εξειδικευμένο εργαστήριο ή την 

αντικατάστασή του με καινούργιο. Πλήρης αποκατάσταση, μεταφορά και τοποθέτηση, 

συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών, ρυθμίσεων και ελέγχων για πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Στην έννοια της επισκευής περιλαμβάνεται και η προμήθεια ανταλλακτικών, 

εξαρτημάτων, διατάξεων, ακόμη και τμημάτων των κλιματιστικών ή ψυκτικών μονάδων, που 

απαιτούνται για την επισκευή τόσο των παραπάνω βλαβών, όσο και των βλαβών που θα 

προκύψουν λόγω φθοράς ή κακής χρήσης.  

 

6. Οι υποψήφιοι (επί ποινή αποκλεισμού) θα πρέπει στον φάκελο προσφοράς να υποβάλλουν: 

• Πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα κατά το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ΕΝ ISO 

9001:2015 για τις υπηρεσίες συντήρησης εγκαταστάσεων κλιματισμού που θα προσφέρει. 

• Για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης των συστημάτων κλιματισμού το προσωπικό του 

αναδόχου θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον άδεια αρχιτεχνίτη ψυκτικού και μια άδεια 

εργοδηγού ψυκτικού σύμφωνα με το ΠΔ 1/2013 (ΦΕΚ 3Α / 8-1-2013). Οι υποψήφιοι 

ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν εντός της προσφοράς τις ανωτέρω άδειες από το 

προσωπικό τους, καθώς και πίνακα προσωπικού. 
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7. Γενικές υποχρεώσεις συντηρητή 

 

• Ο συντηρητής οφείλει σε όλη την διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί να διενεργεί 

χωρίς καμία ειδοποίηση ή υπενθύμιση από την Σχολική Επιτροπή, λεπτομερή έλεγχο και 

επιθεώρηση όλων των μερών των κλιματιστικών μηχανημάτων (ιδιαίτερα των διατάξεων 

ασφαλείας του καθενός). Κατά τα διάφορα στάδια με ευθύνη του συντηρητή θα 

συμπληρώνεται ειδικό έντυπο όπου θα αναφέρονται οι εργασίες του κάθε σταδίου και θα 

καταγράφονται οι παρατηρήσεις. Το έντυπο θα παραδίδεται στον αρμόδιο μηχανικό της Τ.Υ. 

ώστε να πιστοποιούνται οι εργασίες συντήρησης. 

• Ο συντηρητής οφείλει να ειδοποιεί έγκαιρα και γραπτά την Σχολική Επιτροπή για τυχόν 

ανταλλακτικά που χρειάζονται αντικατάσταση λόγω φθοράς ή βλάβης. Σε κάθε περίπτωση 

όμως, όλες οι φθορές που οφείλονται σε κακή συντήρηση ή αμέλεια του συντηρητή θα 

αποκαθίστανται αναποφάσιστα από τον ίδιο, συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν δαπάνης 

ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων που τυχόν θα απαιτηθούν και η οποία θα τον βαρύνει 

αποκλειστικά. 

• Τον συντηρητή βαρύνει η αξία των διαφόρων αναλώσιμων υλικών που απαιτούνται για τη 

συντήρηση, καθώς και των υλικών που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία των 

κλιματιστικών εγκαταστάσεων (φρέον, λάδια κλπ.). 

• Στις υποχρεώσεις του συντηρητή περιλαμβάνεται ο χημικός καθαρισμός του δικτύου ψύξης.  

• Την όλη ευθύνη της καλής λειτουργίας των παραπάνω περιγραφόμενων μονάδων φέρει ο 

συντηρητής, ο οποίος οφείλει να προσέλθει άμεσα και χωρίς χρονοτριβές σε κάθε περίπτωση  

βλάβης ή εν γένει ανωμαλίας της λειτουργίας τους, κατόπιν τηλεφωνικής ειδοποίησης από την 

Σχολική Επιτροπή.  

• Ο συντηρητής ευθύνεται σε όλη την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης συντήρησης για την 

πιστή τήρηση  και εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων, νομικών, ή αστυνομικών ή 

οποιαδήποτε άλλης Αρχής.  

• Ο συντηρητής σε περίπτωση ατυχήματος που θα προξενηθεί με οποιοδήποτε τρόπο κατά την 

διάρκεια της συντήρησης και θα οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη είτε του ίδιου, είτε του 

προσωπικού του, ευθύνεται απόλυτα και αποκλειστικά και υποχρεώνεται να αποζημιώσει τον 

ή τους παθόντες για κάθε βλάβη, σωματική ή άλλη, που θα προξενηθεί από ατύχημα. 

• Ο συντηρητής οφείλει να ασφαλίσει όλο το απασχολούμενο με την παραπάνω συντήρηση 

τεχνικό προσωπικό του. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

α/α Περιγραφή Μ/Μ Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
Δαπάνη 

1 

Συντήρηση αντλίας θερμότητας CLINT τύπου 

CHA/K/WP 393-P SI/PS, ισχύος Ψ/Θ: 

110,4/120,2 KW 

τεμ. 1 400,00 400,00 

2 

Συντήρηση κλιματιστικής μονάδας τύπου 

Package LENNOX BAH030SNM3M, ισχύος 

Ψ/Θ: 30,0/26,3 KW 

τεμ. 1 300,00 300,00 

3 

Συντήρηση κλιματιστικής μονάδας τύπου 

Package LENNOX BAH038SNM3M, ισχύος 

Ψ/Θ: 38,2/37,4 KW 

τεμ. 1 350,00 350,00 

4 

Συντήρηση εναλλάκτη θερμότητας αέρα - 

αέρα (VAM) AIRTECHNIC, παροχής από 

350 - 2.150 m3/h 

τεμ. 4 100,00 400,00 

5 
Συντήρηση τοπικών κλιματιστικών μονάδων 

νερού τύπου Fan Coil Unit (FCU) 
τεμ. 11 15,00 165,00 

Σύνολο:   1.615,00 

Φ.Π.Α. 24 %:   387,60 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:   2.002,60 

 

 

 

Μενεμένη  5.1.2021  Μενεμένη   5.1.2021 

Εγκρίθηκε  Ο συντάκτης 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής   

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης   

   

   

   

Γυμνόπουλος  Κοσμάς 

 

Χρήστος Μπαλασόπουλος 

Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε. 

 


