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1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (ΕΟΑΕ) για τον κλιματισμό, εξαερισμό, αφύγρανση και την θέρμανση
των γραφείων των κεντρικών εγκαταστάσεών της στη Θέρμη Θεσσαλονίκης χρησιμοποιεί
κεντρικά συστήματα θέρμανσης/κλιματισμού/εξαερισμού και διαιρούμενες κλιματιστικές
μονάδες (Split Units), τα οποία είναι είτε ιδιόκτητα, είτε προεγκατεστημένα στους χώρους που
μισθώνει.
i.

Στην έννοια της συντήρησης περιλαμβάνεται όλο το φάσμα των εργασιών,
επιθεωρήσεων, ελέγχων, ρυθμίσεων, προληπτικής περιοδικής συντήρησης,
εργασίες αποκατάστασης των πάσης φύσεως βλαβών ως και βελτιώσεις μικρής
κλίμακας κ.λ.π., οι οποίες είναι απαραίτητες για να εξασφαλίζεται η συνεχής,
ασφαλής και αποδοτική λειτουργία των συντηρούμενων εγκαταστάσεων. Οι
εργασίες αυτές θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τις
οδηγίες της ΕΟΑΕ, στα πλαίσια της παρούσης και της υποβληθείσας προσφοράς.
Επισημαίνεται ότι οι παρεχόμενες από τον Συντηρητή εργασίες πρέπει να είναι
άριστης ποιότητας και υψηλού βαθμού ασφαλείας.

ii.

Στις υποχρεώσεις του συντηρητή περιλαμβάνεται και η αποκατάσταση των πάσης
φύσεως βλαβών ή ελαττωμάτων των εγκαταστάσεων που προϋφίστανται κατά την
έναρξη της περιόδου συντήρησης και η οποία είναι αναγκαία ώστε οι εγκαταστάσεις
αυτές να λειτουργούν ομαλά και να συντηρούνται απρόσκοπτα καθ’ όλη τη διάρκεια
της σύμβασης

Το αντικείμενο της σύμβασης διαχωρίζεται σε δύο Τμήματα:
ΤΜΗΜΑ Α: είναι η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των εγκαταστάσεων,
κλιματισμού, εξαερισμού, αφύγρανσης και θέρμανσης των τριών (3) κτιρίων των
κεντρικών γραφείων της «Εγνατία Οδός Α.Ε.», προϋπολογισμού 44.000€ (χωρίς
Φ.Π.Α.).
ΤΜΗΜΑ Β: είναι η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των τριών (3)
κλιματιστικών μονάδων του DataCenter στα κεντρικά γραφεία της «Εγνατία
Οδός Α.Ε.» προϋπολογισμού 20.000€ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Η διάρκεια των Συμβάσεων είναι δύο (2) έτη.
Ο προϋπολογισμός των τμημάτων συμπεριλαμβάνει και τα ανταλλακτικά και αναλύεται για
κάθε τμήμα ως εξής:

ΤΜΗΜΑ Α:
α/α

Είδος

1.
2.

Ανταλλακτικά
Παροχή
Υπηρεσιών
Συντήρησης
&
Επισκευής (συμπεριλαμβανομένου και του
χημικού καθαρισμού)
ΣΥΝΟΛΟ
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Προϋπολογισμ
ός
(χωρίς Φ.Π.Α.)
5.000,00 €
39.000.00€
44.000,00 €
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ΤΜΗΜΑ Β:
α/α

Είδος

1.
2.

Ανταλλακτικά
Παροχή
Υπηρεσιών
Συντήρησης
&
Επισκευής (συμπεριλαμβανομένου και του
χημικού καθαρισμού)
ΣΥΝΟΛΟ

Προϋπολογισμ
ός
(χωρίς Φ.Π.Α.)
12.000,00 €
8.000,00 €
20.000,00 €

Προσφορές υποβάλλονται για κάθε Τμήμα χωριστά. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να
υποβάλλουν προσφορά για ένα (1) Τμήμα ή για τα δύο (2) Τμήματα. Η Εταιρεία μπορεί να
επιλέξει περισσότερους του ενός προμηθευτές με κριτήριο τη χαμηλότερη για κάθε Τμήμα τιμή.
Όλες οι εργασίες που περιγράφονται κατωτέρω αποτελούν για το κάθε τμήμα, αδιαίρετο
αντικείμενο σε ότι αφορά στην οικονομική προσφορά που θα καταθέσουν οι διαγωνιζόμενοι.
Ήτοι δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος μόνον του συνολικού αντικειμένου του κάθε
τμήματος.

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α
Οι εργασίες συντήρησης αφορούν στις εγκαταστάσεις κλιματισμού, εξαερισμού, αφύγρανσης
και θέρμανσης όπως ειδικότερα περιγράφονται ομαδοποιημένες στις εξής κατηγορίες:
1.1.1 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
Α. περιλαμβάνεται ολόκληρη η κλιματιστική εγκατάσταση ψύξης και κυκλοφορίας νερού και
οι τοπικές κλιματιστικές μονάδες FAN-COILS δαπέδου.
A/A

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΠΟΣΟΤ.

1 ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ FYROGENIS

ΤΥΠΟΣ

1 FAWC SCR 51-662
1 RPAW 132S
1 RPAW 162S

2 ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ PANTHERM
3 ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ PANTHERM
4 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ TRANE

1 TW A060CD00A1

Β. Ένας αφυγραντήρας χώρου στο αρχείο μελετών (Υπόγειο ΜΠ2)
A/A

1

ΜΟΝΑΔA ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ

ΠΟΣΟΤ.

ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΧΩΡΟΥ

1

ΤΥΠΟΣ

Γ. Τρία μηχανήματα εξαερισμού με τους αεραγωγούς, ένα στο πρώτο όροφο και δύο στο
ισόγειο του ίδιου κτιρίου (ΜΠ2)
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Γ.1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Εξαερισμού 1ου Ορόφου
ΜΠ2)
A/A

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΠΟΣΟΤ.

1

Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας διπλής
αναρρόφησης, μέσα σε ηχομονωτικό κιβώτιο,

1

2

Σύστημα ρύθμισης ταχύτητας ανεμιστήρα
(INVERTER), εντός τοπικού πίνακα ελέγχου
Δίκτυο ορθογωνικών αεραγωγών, βαμμένο
εξωτερικά με φελοπολτό
Αγωγός απόρριψης με πλέγμα

1

Κουτιά στομίων μαζί με τα στόμια, διαστάσεων
50Χ20, 40Χ20, 30Χ20 και 20Χ10cm
Παροχικό καλώδιο ανεμιστήρα και συστήματος
ρύθμισης ταχύτητας

19

3
4
5
6

ΤΥΠΟΣ

ισχύος 3HP,
στατικής πίεσης
30mmΥΣ σε
7500m3/hr

1
1

25

Γ.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Εξαερισμών ισογείου
ΜΠ2)
A/A

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

1

Ανεμιστήρες CBM

2
3
4
5
6
7
8
9

Πλένουμ 60Χ60 με 3 εξόδους Φ300mm
Αγωγός απόρριψης με πλέγμα
Εύκαμπτος αεραγωγός Φ300mm
Εύκαμπτος αεραγωγός Φ200mm
Ταυ διαχωρισμού
Κουτιά στομίων 30Χ12,5cm,30X15cm, 25X15cm
Στόμια 30Χ12,5cm,30X15cm, 25X15cm
Χειριστήρια ταχυτήτων

ΠΟΣΟΤ.

ΤΥΠΟΣ

1

CBM/4-240/240,
3V,1/2hp,
1.700m3/hr
CBM/4-270/270
3V,3/4hp,
3.000m3/hrr

1

2
2
61m
36m
5
11
11
2

Δ. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΥΠΟΥ SPLIT UNIT
Οι υπάρχουσες κλιματιστικές μονάδες τύπου SPLIT UNIT οι οποίες αναγράφονται στον
κάτωθι πίνακα:
Α/Α

1
2
3
4
5

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ SPLIT

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ DAIKIN
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ DAIKIN
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ MIDEA
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚO GENERAL
ELECTRIC
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚO GENERAL

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

4
1
3
1
1

K:\Promithies\2020_ΑXT_5861_Κλιματιστικά\Tefhi\02_SoW_5861.doc
Σελίδα 6

ΤΥΠΟΣ

RXS50G2V1B
RXS60G2V1B
MOB1-10HFN1-QRD0GW
GAIRZ18EANNW
GAIRZ24EANNW
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ELECTRIC
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ GENERAL
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ TOSHIBA
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ CARRIER
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ARGO
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ARGO
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ARGO
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ INVENTOR
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚO KERO-SUN
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚO NOBU
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ YOKI

2
2
2
3
4
3
2
1
1
1

AOH9RSD
RAS-13UAH-E
38YE009
AE309SHE
AE318SHE
AE322SHE
O2MVO-18
KCA17-12IVO
NBO-09ODU
RA-ZZZZPU

1.1.2 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ - ΛΕΒΗΤΕΣ
Οι υπηρεσίες καθαρισμού και τακτικής συντήρησης των συστημάτων θέρμανσης των κεντρικών
κτιριακών εγκαταστάσεών της Εγνατία Οδού Α.Ε., που βρίσκονται στο 6ο χιλ. Θεσ/νίκης –
Θέρμης, περιλαμβάνει τις εργασίες καθαρισμού και συντήρησης που αφορούν:


δύο συστήματα φυσικού αερίου με καυστήρες ELCO, τύπου VECTRON GO2 και



ένα σύστημα φυσικού αερίου με καυστήρα RIELLO τύπου GULLIVER BS3,

1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β
Αντικείμενο της προμήθειας είναι η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής τριών (3)
κλιματιστικών μονάδων τους DataCenter στα κεντρικά γραφεία της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»
1.2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ DATACENTER
Οι κλιματιστικές μονάδες που βρίσκονται στο DataCenter της εταιρείας είναι:


Liebert HPAC σειράς HPM τύπου S17 UA συμπεριλαμβανομένων των αερόψυκτων
συμπυκνωτών αυτών τύπου HCE 24.................................................τεμ.2



Liebert HPAC σειράς ΗIMOD τύπου S12UA συμπεριλαμβανομένου του αερόψυκτου
συμπυκνωτή αυτού.............................................................................τεμ.1

2

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Στο συμβατικό αντικείμενο και στις εργασίες τις οποίες θα εκτελεί ο Ανάδοχος -Συντηρητής
υποχρεωτικά όσες φορές απαιτηθούν και χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, περιλαμβάνονται,
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά – πέραν των παραπάνω – και οι εξής:


Οι εργασίες τακτικής και προληπτικής συντήρησης των ως άνω εγκαταστάσεων
προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία τους και το ομαλό επίπεδο
απόδοσής τους.



Η αποκατάσταση των πάσης φύσεως βλαβών, δυσλειτουργιών κλπ που υφίστανται
κατά την έναρξη της περιόδου συντήρησης ή αυτών που θα διαπιστωθούν είτε κατά τον
τακτικό έλεγχο και συντήρηση, είτε εκτάκτως όταν προκύψουν και οποτεδήποτε
διαπιστωθούν είτε από το συντηρητή, είτε κατόπιν ειδοποιήσεώς του από την ΕΟΑΕ.



Η εργασία αντικατάστασης (αποξήλωσης – τοποθέτησης) αντλιών και κινητήρων γενικά.



Η εργασία αντικατάστασης οργάνων ένδειξης και χειρισμού
αμπερομέτρων, θερμομέτρων, θερμοστατών, διακοπτών γενικά κλπ).



Η αντικατάσταση (εργασία και υλικά) ενδεικτικών λυχνιών.
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Η αντικατάσταση ασφαλειών και ρελέ γενικώς. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά των
κοινών (κεραμικών) ασφαλειών



Η εργασία αντικατάστασης ρευματοδοτών. Η εργασία συμπλήρωσης ψυκτικών
ρευστών από μικροδιαφυγές



Η εργασία αντικατάστασης ανταλλακτικών και εξαρτημάτων σε μηχανήματα, συσκευές
και εγκαταστάσεις που υφίστανται φθορά από την χρήση (διακόπτες, ανεμιστήρες και
χειριστήρια fan coil, θερμοστάτες, φλοτεροδιακόπτες, μανόμετρα, θερμόμετρα, φίλτρα,
βάνες, ανεπίστροφα κλπ).



Κάθε είδους συγκολλήσεις.



Εργασίες αποκατάστασης μονώσεων και υγρομονώσεων (τοπικής έκτασης), ιδίως στα
σημεία εμφανών υγρασιών ή διαρροών, όπως ενδεικτικά των προερχομένων από
διαρροές ή συμπυκνώματα ή αποχετεύσεις κλιματιστικών σωμάτων και των
σωληνώσεών τους (επισκευή μονώσεων, σύσφιξη ή συγκόλληση σωληνώσεων, η
αντικατάσταση/αποκατάσταση των πλακιδίων ορυκτών ινών λόγω των υγρασιών
αυτών. Οι εργασίες αυτές θα εκτελεστούν σε συνεννόηση με την υπηρεσία εντός του
συμβατικού τιμήματος.



Εργασίες καθαρισμού και απόφραξης εγκαταστάσεων αποχέτευσης γενικά των
συστημάτων ψύξης & θέρμανσης



Διάφορες ρυθμίσεις και δοκιμές.



Η εργασία αντικατάστασης ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για την αποκατάσταση
βλάβης η οποία δεν έχει προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου.

Γενικά σαν συμβατική χαρακτηρίζεται και κάθε άλλη εργασία που απαιτείται στο να
διατηρηθούν τα μηχανήματα και οι εγκαταστάσεις σε άριστη λειτουργική κατάσταση και να
αποκατασταθούν οι ανωμαλίες που οφείλονται στην συνήθη φθορά.

3

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Στα επόμενα καθορίζονται ορισμένες απαραίτητες Τεχνικές Οδηγίες και λεπτομέρειες, οι
οποίες θα πρέπει οπωσδήποτε να τηρούνται κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης
ή επισκευής ορισμένων βασικών επί μέρους τμημάτων των εγκαταστάσεων. Αποκλίσεις
από τα καθορισμένα παρακάτω, επιτρέπονται μόνο κατόπιν έγγραφης εντολής της ΕΟΑΕ.
Τα μηχανήματα, συσκευές, όργανα κλπ των εγκαταστάσεων για τα οποία δεν καθορίζονται
στις επόμενες παραγράφους οδηγίες, η συντήρηση θα γίνεται βάσει των οδηγιών του
κατασκευαστή, τους κανόνες της Επιστήμης και της Τέχνης, ως και τυχόν σχετικών οδηγιών
και εντολών της ΕΟΑΕ.
Το συνεργείο συντήρησης και λειτουργίας οφείλει να είναι εφοδιασμένο με εργαλεία
αντιεκρηκτικού τύπου, ανιχνευτή φυσικού αερίου και φορητό πυροσβεστήρα.
Πέραν των αναφερόμενων στον Πίνακα χρονικών σημείων επιθεωρήσεων /συντηρήσεων, ο
Ανάδοχος -Συντηρητής οφείλει να επικοινωνεί ανελλιπώς με την αρμόδια υπηρεσία της
ΕΟΑΕ, με συχνότητα κατ’ ελάχιστον μία (1) φορά ανα δεκαήμερο και να ενημερώνεται για
την ύπαρξη τυχόν βλαβών, ή την αναγκαιότητα λοιπών παρεμβάσεων, τις οποίες θα
πρέπει να αποκαθιστά, αναλόγως της σπουδαιότητας, της αναγκαιότητας και των οδηγιών
που θα του δοθούν, είτε άμεσα (για τις κατεπείγουσες εργασίες), είτε κατά την διάρκεια της
προσεχούς τακτικής συντήρησης, αν πρόκειται για ήσσονος σημασίας παρεμβάσεις.
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Η διαδικασία επικοινωνίας και ανταπόκρισης του συντηρητή, σε συνδυασμό και με την
συμπλήρωση του, Τεχνικού δελτίου εργασιών λειτουργίας, συντήρησης και βλαβών, του
Παραρτήματος Ι, II & III, επιτρέπει και την εξακρίβωση της τήρησης των συμβατικών του
υποχρεώσεων του Συντηρητή.

3.1

ΤΜΗΜΑ Α

3.1.1 Εγκαταστάσεις Κλιματισμού – Θέρμανσης
Πριν την έναρξη της καλοκαιρινής και χειμερινής περιόδου (κατά τους μήνες Μάιο και
Οκτώβριο αντίστοιχα), θα γίνεται ο συνολικός έλεγχος και συντήρηση της εγκατάστασης
κλιματισμού (όλα τα τμήματα των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων, αυτοματισμοί,
συστήματα ελέγχου, ηλεκτρική εγκατάσταση κλπ).
Κατά τον έλεγχο αυτό θα πραγματοποιηθούν εκτός των εργασιών που αναγράφονται στους
ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ και όλες οι μετρήσεις που προβλέπονται στα εγχειρίδια του
κατασκευαστή. Οι μετρήσεις αυτές (θερμοκρασίες, πιέσεις, μονώσεις κινητήρων, τάσεις και
εντάσεις λειτουργίας κλπ) θα αποτυπώνονται σε ειδικό έντυπο το οποίο θα υποβάλλεται
στην ΕΟΑΕ.
3.1.2

Κλιματιστικές συσκευές και fan coils
 Φίλτρα
Τα φίλτρα, μεταλλικά ή πλαστικά, πρέπει να επιθεωρούνται και να καθαρίζονται ανά 2μηνο.
Κατά την διάρκεια της εργασίας αυτής, η κλιματιστική συσκευή θα τίθεται εκτός λειτουργίας.
Εφιστάται η προσοχή στο θέμα της καλής καθαριότητας των φίλτρων. Ακάθαρτα φίλτρα
περιορίζουν αισθητά την παροχή και την απόδοση της μονάδας και επιπλέον ρυπαίνουν το
στοιχείο, ο καθαρισμός του οποίου είναι εργασία επίπονη και δαπανηρή.
 Ψυκτικό Συγκρότημα
Κατά τον έλεγχο της στάθμης του λαδιού, θα πρέπει η στάθμη του με τον συμπιεστή σε
λειτουργία, να ανέρχεται ως το μέσον της ενδεικτικής υάλου του λαδιού, ή όπως αναφέρει ο
κατασκευαστής.
Θα ελέγχονται όλα τα όργανα του πίνακα χειρισμού του κινητήρα του συμπιεστή, οι
σχετικές ηλεκτρικές επαφές και θα γίνεται σύσφιξη των ακροδεκτών.
 Σωληνώσεις ψυχρού – θερμού νερού – αεραγωγοί
Θα γίνεται τακτικός έλεγχος της κατάστασης των σωληνώσεων για εντοπισμό τυχόν
διαρροών, διαβρώσεων, έλλειψη ή καταστροφή μονώσεων και αποκατάσταση αυτών.
Επίσης έλεγχος της κατάστασης αεραγωγών, στομίων, διαφραγμάτων, μονώσεων
διαρροών και αποκατάσταση αυτών.
 Στόμια αεραγωγών
Η ρύθμιση ή αλλαγή ρύθμισης των στομίων των αεραγωγών αποτελεί εργασία της
συντήρησης και θα γίνεται βάσει των οδηγιών της εγκατάστασης και της σχετικής μελέτης.
Επίσης ο Ανάδοχος -Συντηρητής θα φροντίζει για την σωστή ρύθμιση των θερμοστατών .

3.1.3 Καυστήρες - Λέβητες
Οι εργασίες συντήρησης και ελέγχου για την έναρξη λειτουργίας των καυστήρων, θα εκτελούνται
το χρονικό διάστημα από τις 1 Σεπτεμβρίου – 31 Οκτωβρίου κάθε χρόνο. Κατά την διάρκεια της
λειτουργίας των καυστήρων ο ανάδοχος υποχρεούται σε δύο τουλάχιστον επισκέψεις που θα
αφορούν προληπτικούς ελέγχους (καλή λειτουργία και πιθανή πρόληψη βλάβης).
Οι εργασίες συντήρησης περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για τους Καυστήρες
φυσικού αερίου ELCO τύπου VECTRON GO2 και RIELLO τύπου GULLIVER BS3 τις κάτωθι
εργασίες:
1.

Καθαρισμός ακίδας ιονισμού
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Καθαρισμός ακίδων έναυσης (σπινθήρα)
Καθαρισμός διασκορπιστήρα – μπεκ
Καθαρισμός φίλτρων αερίου
Έλεγχος στεγανότητας βαλβίδων αερίου
Έλεγχος στεγανότητας γραμμής αερίου παροχής
Γενικός καθαρισμός του καυστήρα
Έλεγχος πίεσης νερού δικτύου θέρμανσης
Έλεγχος λειτουργίας ανιχνευτή αερίου – μπουτόν – βαλβίδας αερίου
Έναρξη (Άναμμα) και ρύθμιση καυστήρα με ειδικό ηλεκτρονικό αναλυτή και μόνο
Μέτρηση πιέσεων αερίου (Ηρεμίας – Λειτουργιάς – Κεφαλής)
Ρύθμιση αναλογίας αέρα - καυσίμου
Έλεγχος ελκυσμού καμινάδας (τράβηγμα)
Έλεγχος ιονισμού καυστήρα
Έλεγχος πιεζοστάτη αερίου
Έλεγχος πιεζοστάτη αέρα
Έλεγχος και καθαρισμός του εσωτερικού και εξωτερικά των λεβήτων
Μέτρηση καυσαερίων και συμπλήρωση φύλλου έλεγχου καυσαερίων για το
Υπουργείο
Περιβάλλοντος (υποχρεωτικό από το νόμο)
Έλεγχος - Καθαρισμός Καπνοδόχου

3.2 ΤΜΗΜΑ Β
Πριν την έναρξη της καλοκαιρινής και χειμερινής περιόδου (κατά τους μήνες Μάιο και
Οκτώβριο αντίστοιχα), θα γίνεται ο συνολικός έλεγχος και συντήρηση των κλιματιστικών
μονάδων (όλα τα τμήματα των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων, αυτοματισμοί, συστήματα
ελέγχου, ηλεκτρική εγκατάσταση κλπ).
Κατά τον έλεγχο αυτό θα πραγματοποιηθούν εκτός των εργασιών που αναγράφονται στους
ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ και όλες οι μετρήσεις που προβλέπονται στα εγχειρίδια του
κατασκευαστή. Οι μετρήσεις αυτές (θερμοκρασίες, πιέσεις, μονώσεις κινητήρων, τάσεις και
εντάσεις λειτουργίας κλπ) θα αποτυπώνονται σε ειδικό έντυπο το οποίο θα παραδίδεται
στην ΕΟΑΕ.

4 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Οι κατ’ ελάχιστο εργασίες ελέγχου, συντήρησης και μικροεπισκευών των διαφόρων
τμημάτων και μηχανημάτων των εγκαταστάσεων, καθώς και ο χρόνος
(μήνας/2μηνο/εξάμηνο/έτος) που πρέπει να εκτελούνται οι εργασίες αυτές, καθορίζονται
αναλυτικά στην παράγραφο “14. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ”. Για τις εργασίες που
προβλέπονται να εκτελούνται μια φορά τον χρόνο, αυτές θα γίνονται μέσα στο 1ο εξάμηνο
του χρόνου συντήρησης, εκτός αν κατά περίπτωση και σε συνεννόηση με την αρμόδια
υπηρεσία συμφωνηθεί διαφορετικά.
Οι Πίνακες αυτοί περιλαμβάνουν τις κατ’ ελάχιστον προβλεπόμενες εργασίες των συνήθων
εργασιών συντήρησης για μηχανήματα, συσκευές και εγκαταστάσεις όπως τα αναφερόμενα.
Ο Ανάδοχος -Συντηρητής είναι υποχρεωμένος να συμβουλευτεί τα εγχειρίδια συντήρησης
των Κατασκευαστών, για τυχόν πρόσθετες ή/και ειδικές εργασίες και ελέγχους.

5 ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
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Ο χημικός καθαρισμός θα γίνεται με ειδικό χημικό υγρό εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ για χρήση
σε κλιματιστικά μηχανήματα, που συντελεί στην καταπολέμηση βακτηρίων, μυκήτων και ιών.
Στον χημικό καθαρισμό θα αποκλείονται χημικά μέσα που φθείρουν τα μέταλλα. Απαραίτητη
είναι η συνεννόηση με τον Επιβλέποντα πριν τον χημικό καθαρισμό για το χημικό μέσο
καθαρισμού.
Το κόστος του χημικού καθαρισμού συμπεριλαμβάνεται στο κόστος των υπηρεσιών συντήρησης.

6 ΒΛΑΒΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ο Ανάδοχος - Συντηρητής είναι υποχρεωμένος να προβαίνει στην ταχεία και έντεχνη
αποκατάσταση των πάσης φύσεως βλαβών των συντηρούμενων εγκαταστάσεων. Για τις
πάσης φύσεως βλάβες και τις παρεμβάσεις αποκατάστασής τους, θα συμπληρώνει,
Τεχνικό δελτίο εργασιών λειτουργίας, συντήρησης και βλαβών, το οποίο θα ελέγχεται /
εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία.
Ο Ανάδοχος -Συντηρητής θα πρέπει να διαθέτει σε άμεση ετοιμότητα το κατάλληλο
ειδικευμένο συνεργείο, το οποίο εντός 24 ωρών από την λήψη της σχετικής εντολής ή
ειδοποίησης, θα προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την όσο το δυνατόν
συντομότερη αποκατάσταση της παρουσιασθείσας βλάβης και την ταχεία παράδοση της
εγκατάστασης για χρήση.
Σε περίπτωση που η διάρκεια αποκατάστασης της βλάβης υπερβαίνει το χρονικό διάστημα
της μίας ημέρας, ο Ανάδοχος -Συντηρητής υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως στην ΕΟΑΕ
το είδος της βλάβης καθώς και το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα αποκατάστασης αυτής.
Ρητά συμφωνείται ότι βλάβες των συντηρούμενων εγκαταστάσεων που θα
προκληθούν από πλημμελή συντήρηση αυτών (στην έννοια της πλημμελούς
συντήρησης περιλαμβάνεται και η μη έγκαιρη και έγγραφη προειδοποίηση της
ΕΟΑΕ για επισκευή των εγκαταστάσεων) οφείλονται σε υπαιτιότητα του Συντηρητή, και
αποκαθίστανται από αυτόν χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωση του.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος -Συντηρητής αρνηθεί να αποκαταστήσει βλάβες των
συντηρούμενων εγκαταστάσεων κατά τον υποδεικνυόμενο τρόπο και στον επιβαλλόμενο
χρόνο και οι οποίες περιλαμβάνονται στις συμβατικές του υποχρεώσεις, η «ΕΓΝΑΤΙΑ
ΟΔΟΣ Α.Ε» έχει το δικαίωμα να προβεί στην αποκατάσταση των βλαβών, κατά τον
προσφορότερο για αυτό τρόπο, καταλογίζοντας τις σχετικές δαπάνες στον Συντηρητή.

7

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

7.1 ΤΜΗΜΑ Α
Ο Ανάδοχος -Συντηρητής υποχρεούται να διαθέτει, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, κάθε
αναλώσιμο υλικό που απαιτείται για την συνήθη συντήρηση, την καλή λειτουργία και
μικροεπισκευές των συντηρούμενων κλιματιστικών εγκαταστάσεων.
Τα αναλώσιμα υλικά συντήρησης των εγκαταστάσεων κλιματισμού & θέρμανσης, η αξία
των οποίων περιλαμβάνεται ανηγμένα στην αποζημίωση του Συντηρητή, είναι ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά, τα εξής: λιπαντικά, λάδια, ψυκτικά ρευστά (λάδια και freon) για
συμπληρώσεις απωλειών από μικροδιαφυγές (μόνο για τις κλιματιστικές εγκαταστάσεις),
υλικά συγκόλλησης (οξυγόνο, ηλεκτροσυγκόλληση κλπ), μίνιο και ελαιόχρωμα
αποκατάστασης φθορών βαμμένων επιφανειών, παρεμβύσματα αντλιών, υλικά
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καθαρισμού επιφανειών, ηλεκτρολογικά υλικά ασφάλειας και ενδείξεων των
εγκαταστάσεων, μικρο-εξαρτήματα που τυχόν θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση των
εργασιών και την καλή λειτουργία των καυστήρων-λεβήτων (αντικατάσταση μικρών και
μεγάλων ακροφυσίων των καυστήρων-λεβήτων που παρουσιάζουν βλάβη κ.λ.π).
Η αξία των ανταλλακτικών που απαιτούνται για την συντήρηση και την αποκατάσταση
βλαβών περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του κάθε τμήματος όπως αναλυτικά
περιγράφεται στο άρθρο 1 του παρόντος.
Τα είδη των ανταλλακτικών, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται στον πίνακα του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV. Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της Σύμβασης υποχρεούται στην
υποβολή συμπληρωμένου του πίνακα του Παραρτήματος VI με την τιμή προσφοράς ανά
μονάδα και είδος. Ο εν λόγω Πίνακας- Αναλυτικός τιμοκατάλογος αποτελεί συμβατικό
στοιχείο.
Όλα τα προστιθέμενα ή αντικαθιστάμενα υλικά, θα είναι της εγκρίσεως της ΕΟΑΕ.
Στις υποχρεώσεις του Συντηρητή περιλαμβάνεται και η άμεση έγγραφη ενημέρωση της
ΕΟΑΕ για το είδος, τον αριθμό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την πιθανή δαπάνη των
απαιτουμένων κάθε φορά ανταλλακτικών.

7.2 ΤΜΗΜΑ Β
Τα αναλώσιμα υλικά συντήρησης κλπ των κλιματιστικών, η αξία των οποίων
περιλαμβάνεται ανηγμένα στην αποζημίωση του Συντηρητή, είναι ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά, τα εξής: λιπαντικά, λάδια, ψυκτικά ρευστά (λάδια και freon) για συμπληρώσεις
απωλειών από μικροδιαφυγές (μόνο για τις κλιματιστικές εγκαταστάσεις), υλικά
συγκόλλησης (οξυγόνο, ηλεκτροσυγκόλληση κλπ), μίνιο και ελαιόχρωμα αποκατάστασης
φθορών βαμμένων επιφανειών, παρεμβύσματα αντλιών, υλικά καθαρισμού επιφανειών,
ηλεκτρολογικά υλικά ασφάλειας και ενδείξεων των εγκαταστάσεων κλπ. εκτός από τα
φίλτρα αέρα και τους κάδους υγραντήρα.
Η αξία των ανταλλακτικών που απαιτούνται για την συντήρηση και την αποκατάσταση
βλαβών περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του κάθε τμήματος όπως αναλυτικά
περιγράφεται στο άρθρο 1 του παρόντος.
Τα ανταλλακτικά, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται στον πίνακα – Αναλυτικό
Τιμοκατάλογο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V. Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της Σύμβασης
υποχρεούται στην υποβολή συμπληρωμένου του πίνακα του Παραρτήματος VI με την τιμή
προσφοράς ανά μονάδα και είδος. Ο εν λόγω πίνακας - Αναλυτικός τιμοκατάλογος θα
αποτελεί συμβατικό στοιχείο
Όλα τα προστιθέμενα ή αντικαθιστάμενα υλικά, θα είναι της εγκρίσεως της ΕΟΑΕ.
Στις υποχρεώσεις του Συντηρητή περιλαμβάνεται και η άμεση έγγραφη ενημέρωση της
ΕΟΑΕ για το είδος, τον αριθμό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την πιθανή δαπάνη των
απαιτουμένων κάθε φορά ανταλλακτικών.

8

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΟΡΓΑΝΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Ο Ανάδοχος -Συντηρητής έχει την υποχρέωση να διαθέτει, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση,
κάθε όργανο, συσκευή ή εργαλείο για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, για τον
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έλεγχο και τις δοκιμές των εγκαταστάσεων καθώς και για την επισκευή και την ρύθμιση
αυτών.

9

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ
Ο Ανάδοχος -Συντηρητής υποχρεούται να διαθέτει με δική του ευθύνη και δαπάνες όλο το
προσωπικό που απαιτείται για την εκτέλεση του Έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της
Σύμβασης.
Το προσωπικό που θα απασχολεί ο Ανάδοχος -Συντηρητής για την εκτέλεση των
εργασιών, ασχέτως ειδικότητας, πρέπει να είναι ικανό, ειδικευμένο, έμπιστο και να έχει όλα
τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία και
τους σχετικούς Κανονισμούς.
Ρητά συμφωνείται ότι το προσωπικό που θα διατίθεται κάθε φορά θα εργάζεται κάτω από
την ευθύνη του συντηρητή, ο οποίος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για αυτό.
Η ΕΟΑΕ έχει το δικαίωμα της εποπτείας και ελέγχου με δικό της προσωπικό, των
εκτελουμένων από τον συντηρητή εργασιών, γεγονός που δεν απαλλάσσει τον Συντηρητή
της ευθύνης του για τις εργασίες που εκτελεί. Ο Ανάδοχος -Συντηρητής οφείλει να
συμμορφώνεται με τις οδηγίες και τις υποδείξεις που γίνονται από αρμόδιο εκπρόσωπο της
ΕΟΑΕ σχετικά με το αντικείμενο του έργου του.

10 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής (μικρής ή μεγάλης κλίμακας) των εγκαταστάσεων
θα εκτελούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα
στην ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών της ΕΟΑΕ. Εργασίες που διαταράσσουν τη
λειτουργία της εταιρείας (π.χ. αποκατάσταση επειγουσών βλαβών, εκτεταμένες εργασίες,
κ.λ.π.) μπορεί να εκτελούνται κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια υπηρεσία της ΕΟΑΕ,
καθ’ οιαδήποτε ημέρα και ώρα, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση του συντηρητή.
Ο Ανάδοχος -Συντηρητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την έντεχνη, ασφαλή και ταχεία
εκτέλεση του Έργου που ανέλαβε με την Σύμβαση (δηλ. των εργασιών συντήρησης,
επισκευών κλπ των κλιματιστικών εγκαταστάσεων) σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης
και με τις οδηγίες, στοιχεία, υποδείξεις και εντολές της ΕΟΑΕ κατά την διάρκεια εκτέλεσης
των εργασιών. Αν παρουσιασθεί οποιαδήποτε κακοτεχνία, παράλειψη ή ατέλεια στις
εργασίες ή αν ο Ανάδοχος -Συντηρητής δεν τηρεί ή παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωσή του
κατά την Σύμβαση ή τον Νόμο, είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει την ΕΟΑΕ για
οποιαδήποτε ζημία που θα οφείλεται στον λόγο αυτό.
Αν κατά οποιαδήποτε χρονική περίοδο, η ΕΟΑΕ θεωρήσει ότι η μέθοδος εργασίας του
Συντηρητή ή τα υλικά και το εργατοτεχνικό προσωπικό που χρησιμοποιεί ή ο εξοπλισμός,
τα μηχανήματα, τα εργαλεία και τα εφόδιά του δεν είναι επαρκή ή κατάλληλα για να
εξασφαλίσουν την τέλεια, ασφαλή, οικονομική, ταχεία, εμπρόθεσμη και απόλυτα σύμφωνη
με τους όρους της Σύμβασης εκτέλεση των εργασιών ή για να εγγυηθούν για την ασφάλεια
του προσωπικού και των τρίτων, τότε σε οποιανδήποτε από τις περιπτώσεις αυτές η ΕΟΑΕ
έχει δικαίωμα να διατάξει τον Συντηρητή να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Σύμβασης
και τις εντολές της μέσα σε τακτή προθεσμία και να φροντίσει άμεσα για την τακτοποίηση
των παραπάνω ατελειών ή εκκρεμοτήτων, χωρίς αυτός να έχει το δικαίωμα να ζητήσει
καμία πρόσθετη πληρωμή ή αύξηση τιμών ή παράταση προθεσμιών. Η άσκηση ή όχι από
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την ΕΟΑΕ του δικαιώματος αυτού της παρέμβασης δεν μειώνει κατά οποιονδήποτε τρόπο
τις ευθύνες του Συντηρητή.

11 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ
Ο Ανάδοχος -Συντηρητής είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημία ή
βλάβη σε πράγματα ή ζώα ή για κάθε ατύχημα, θανατηφόρο ή όχι, που θα συμβεί σε
προσωπικό της ΕΟΑΕ, των ασφαλισμένων του και του Συντηρητή ή σε κάθε τρίτο
πρόσωπο, εφόσον τα παραπάνω προξενηθούν κατά την διάρκεια και εξαιτίας των
εργασιών (συντήρησης, επισκευών) ή συνεπεία ελαττωμάτων αυτών ή είναι συνέπεια
αντικανονικής συντήρησης.
Ο Ανάδοχος -Συντηρητής έχει την υποχρέωση να καλύπτει την ΕΟΑΕ για κάθε αξίωση που
θα εγερθεί σε βάρος της εξ αιτίας των παραπάνω, ανεξάρτητα αν αυτά καλύπτονται ή όχι
από τους όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που έχει συνάψει, να καταβάλει στην
ΕΟΑΕ κάθε ποσό το οποίο θα υποχρεωθεί τυχόν να καταβάλει εκείνο σε τρίτους από τις
ίδιες παραπάνω αιτίες, ν' αναλαμβάνει με δικές του δαπάνες την υπεράσπιση της ΕΟΑΕ για
κάθε απαίτηση, αγωγή και μήνυση που θα εγείρεται ή υποβάλλεται εναντίον του από
οποιονδήποτε που θα έχει σχέση με τις παραπάνω υποχρεώσεις και ευθύνες του
Συντηρητή και γενικά θα αποζημιώνει την ΕΟΑΕ για κάθε θετική ζημία που θα μπορούσε
να πάθει από τους παραπάνω όρους.
Επίσης ο Ανάδοχος -Συντηρητής υποχρεούται να επιμελείται της ύπαρξης, έκδοσης,
ανανέωσης και διατήρησης εν ισχύ όλων των αδειών και πιστοποιητικών που τυχόν
απαιτούνται από τις αρμόδιες Αρχές για τις συντηρούμενες εγκαταστάσεις. Η ΕΟΑΕ θα
παρέχει κάθε διευκόλυνση ή εξουσιοδότηση για το σκοπό αυτό.
Ο Ανάδοχος -Συντηρητής είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και
την προστασία του προσωπικού του, των τρίτων και του κοινού γενικά καθώς και των ιδίων
των έργων, του εξοπλισμού, των εγκαταστάσεων κλπ.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος -Συντηρητής δεν εκπληρώνει ή καθυστερεί την εκπλήρωση
των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την Σύμβαση, η ΕΟΑΕ έχει το δικαίωμα,
ύστερα από έγγραφη προειδοποίηση, να παίρνει για λογαριασμό του και με δαπάνες του
κάθε μέτρο που θα κρίνει αναγκαίο για την προστασία του προσωπικού και κάθε τρίτου και
να διατάσσει την άμεση διακοπή τυχόν επικινδύνου τμήματος των εργασιών, χωρίς ο
Ανάδοχος -Συντηρητής να δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε αποζημίωση ή παράταση της
προθεσμίας λόγω της διακοπής αυτής και χωρίς να μειώνεται καθόλου η ευθύνη του που
απορρέει από την Σύμβαση.
Ειδικότερα ο Ανάδοχος -Συντηρητής υποχρεούται :
Για τον Κλιματισμό και των δυο τμημάτων Α & Β: στην τήρηση ανά ψυκτικό μηχάνημα,
κτίριο και συντηρούμενη εγκατάσταση Τεχνικό Δελτίο Εργασιών, λειτουργίας, συντήρησης
και βλαβών, τα οποία θα παραδίδονται υπογεγραμμένα από τον τεχνικό που διενήργησε
την συντήρηση στην αρμόδια υπηρεσία της ΕΟΑΕ, μετά τη διενέργεια της συντήρησης ή
αποκατάστασης βλάβης, καθώς και κάθε άλλης εργασίας. Στο Τεχνικό Δελτίο αυτό θα
αναγράφονται αναλυτικά οι εκτελούμενες εργασίες επί της κάθε εγκατάστασης
(προγραμματισμένες βάσει του προγράμματος συντήρησης ή έκτακτες), παρατηρήσεις,
τυχόν προβλήματα και τρόπος αντιμετώπισης, καθώς και τα χρησιμοποιηθέντα
ανταλλακτικά ανά μηχάνημα ή χώρο. Σε περίπτωση βλάβης θα αναγράφονται επίσης ο
χρόνος έναρξης και λήξης αυτής, το είδος της βλάβης και η αιτία αυτής.
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Για τους Καυστήρες: Μετά από κάθε συντήρηση, ο Ανάδοχος -Συντηρητής υποχρεούται
να συμπληρώνει και να υπογράφει το αντίστοιχο Τεχνικό Δελτίο συντήρησης και να το
παραδίδει στην αρμόδια υπηρεσία. Υποχρεούται επίσης να αναφέρει σε αυτό ενδεχόμενα
προβλήματα, δυσλειτουργίες ή ελλείψεις που επηρεάζουν την αποδοτική και ασφαλή
λειτουργία του συστήματος καυστήρα-λέβητα-καπνοδόχου, συμπεριλαμβανομένων και των
προβλημάτων ή ελλείψεων στο χώρο του λεβητοστασίου.
Σε περίπτωση βλάβης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανταποκριθεί άμεσα μετά την
τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπεύθυνο της Εταιρείας.

12 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Στις βασικές συμβατικές υποχρεώσεις του συντηρητή είναι να παραδώσει, μετά το πέρας
του χρόνου συντήρησης, τα συντηρούμενα μηχανήματα και εγκαταστάσεις, καθώς και τα
σχέδια, και κάθε άλλο στοιχείο που έχει στην κατοχή του και που θα φανεί χρήσιμο στον
επόμενο συντηρητή. Σχετικά θα τον ενημερώσει πλήρως για το είδος των εργασιών που
βρίσκονται σε εξέλιξη, για τα σημεία που κάθε μηχάνημα ή εγκατάσταση συνήθως πάσχει,
για τις προτεραιότητες που πρέπει να δώσει και γενικά για κάθε εμπειρία και πληροφορία
που έχει αποκτήσει από τη συμπεριφορά των μηχανημάτων και εγκαταστάσεων.

13 ΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Ο Ανάδοχος οφείλει για την σύνταξη της Οικονομικής του προσφοράς να επισκεφθεί το
κτίριο, την συντήρηση των εγκαταστάσεων του οποίου θα αναλάβει, και να προβεί σε
επιτόπια εξέταση της θέσης των εγκαταστάσεων, των χώρων δουλειάς, των
προσπελάσεων προς αυτούς, της κατάστασης των εγκαταστάσεων κατά τον χρόνο
υποβολής της προσφοράς του, ώστε να ενημερωθεί για όλες τις τοπικές συνθήκες και την
υφιστάμενη κατάσταση όλων των εγκαταστάσεων, που επηρεάζουν με οποιονδήποτε
τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών και το κόστος τους.

14 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Ακολουθούν ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ για τις βασικές εγκαταστάσεις των κτιρίων, που
περιγράφουν το ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο συντήρησης των εγκαταστάσεων. Οι
πίνακες όπως ακολουθούν δεσμεύουν υποχρεωτικά τον Ανάδοχο συντηρητή στην
εκτέλεση των εργασιών.

14.1 ΤΜΗΜΑ Α
Οι ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ που ακολουθούν, αφορούν στις ακόλουθες βασικές
εγκαταστάσεις του κάθε κτιρίου.
ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Α/Α
1
2
3

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (FAN COILS)
Άνοιγμα συσκευής, καθαρισμός από σκόνη
Καθαρισμός (απόξεση) της σκόνης από τα πτερύγια των
ανεμιστήρων
Καθαρισμός ψυκτικού - θερμαντικού στοιχείου
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4
5
6
7
8
10
11
12

13
14
15
16
17
18

19

20
21
Α/Α
22
23
24
25
26
27
28
29
30
33
34
35

Αφαίρεση των φίλτρων αέρα πλύσιμο και επανατοποθέτηση
Καθαρισμός και απόφραξη της λεκάνης αποχέτευσης
Έλεγχος συνδέσεων σωλήνων για διαρροή ή διάβρωση
Έλεγχος καλής λειτουργίας οργάνων αυτοματισμού
Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας και εξαερισμός
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ
Καθαρισμός κελύφους και φτερωτής των ανεμιστήρων
Λίπανση εδράσεων κινητήρα και ανεμιστήρα
Αμπερομέτρηση κινητήρα ανεμιστήρα, ελεγχος καλής
λειτουργίας αυτομάτου υπερεντάσεως και έλεγχος θερμικών,
έλεγχος μόνωσης περιέλιξης και έλεγχος από φθορά ρουλεμάν
ΔΙΚΤΥΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ
Καθαρισμός στομίων λήψης νωπού αέρα
Έλεγχος στομίων απόρριψης αέρα
Καθαρισμός λεκάνης συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων
Αποκατάσταση στηριγμάτων τα οποία έχουν χαλαρώσει
Αποκατάσταση ζημιών μόνωσης
Έλεγχος διαρροών από εύκαμπτα κομμάτια σύνδεσης
ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

6μηνο
6μηνο
6μηνο
μήνα
μήνα

Έλεγχος και συντήρηση για τυχόν διαρροές και στηριγμάτων
των σωληνώσεων του θερμού και του ψυχρού νερού

6μηνο

6μηνο
έτος
6μηνο

6μηνο
6μηνο
6μηνο
6μηνο
μήνα
μήνα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας ηλεκτρολογικής
εγκατάστασης κλιματισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στις διατάξεις
μήνα
ασφαλείας
Έλεγχος καλής λειτουργίας, δοκιμές των οργάνων
2μηνο
αυτοματισμού
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΝΑ
ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ (Η απόδοση τους πρέπει να υπερβαίνει το 85%)
Έλεγχος στάθμης λαδιού και ποσότητας ψυκτικού ρευστού
μήνα
Έλεγχος καλής λειτουργίας συμπιεστή και αφύσικων θορύβων.
Ρύθμιση πιέσεων κατάθλιψης και αναρρόφησης στις
2μηνο
επιτρεπόμενες τιμές. Έλεγχος καλής λειτουργίας μανομέτρωνθερμομέτρων
Καθαρισμός του φίλτρου λαδιού λίπανσης του κινητήρα
έτος
Έλεγχος καλής λειτουργίας οργάνων αυτοματισμού,
2μηνο
αμπερομέτρηση κινητήρων, έλεγχος μόνωσης περιέλιξης
Έλεγχος βαλβίδων, αυτόματου πλήρωσης, διακόπτη ροής,
μήνα
θερμόμετρα, μανόμετρα,ασφαλιστικά
Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας
μήνα
Έλεγχος ποιότητας – οξύτητας λαδιού και αντικατάσταση εάν
έτος
χρειαστεί
Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας θόρυβοι, διαρροές κλπ.
2μηνο
Καθαρισμός εσωτερικά
2μηνο
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ SPLIT UNIT
Έλεγχος φίλτρων – Καθαρισμός φίλτρων.
2μηνο
Έλεγχος ψυκτικού υγρού.
6μηνο
Μέτρηση πιέσεως λειτουργίας συµπιεστού.
6μηνο
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36
36
37
38
40
41
42
43
44

Έλεγχος πινάκων ενδείξεων λειτουργίας.
Έλεγχος αισθητηρίου υγρασίας (εφ’ όσον υπάρχει).
Έλεγχος αισθητηρίου θερμοκρασίας.
Έλεγχος κοντρόλ θερμοκρασίας.
Έλεγχος κοντρόλ υγρασίας (εφ’ όσον υπάρχει).
Έλεγχος ανεμιστήρα.
Έλεγχος κινητήρα ανεμιστήρα.
Παραμετροποίηση & ρυθμίσεις κλιματιστικών μονάδων
Γενικός Καθαρισμός των κλιματιστικών μονάδων

6μηνο
6μηνο
6μηνο
2μηνο
2μηνο
μήνα
μήνα
6μηνο
6μηνο

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ
Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Καυστήρες φυσικού αερίου ELCO τύπου VECTRON GO2 και RIELLO τύπου GULLIVER
BS3
1
Καθαρισμός ακίδας ιονισμού
2
Καθαρισμός ακίδων έναυσης (σπινθήρα)
Ι) Εργασίες
3
Καθαρισμός διασκορπιστήρα – μπεκ
συντήρησης και
4
Καθαρισμός φίλτρων αερίου
ελέγχου κατά την
5
Έλεγχος στεγανότητας βαλβίδων αερίου
έναρξη
6
Έλεγχος στεγανότητας γραμμής αερίου παροχής
λειτουργίας των
7
Γενικός καθαρισμός του καυστήρα
καυστήρων, (το
8
Έλεγχος πίεσης νερού δικτύου θέρμανσης
χρονικό διάστημα
Έλεγχος λειτουργίας ανιχνευτή αερίου – μπουτόν – βαλβίδας
από τις 1
9
αερίου
Σεπτεμβρίου έως
31 Οκτωμβρίου)
Έναρξη (Άναμμα) και ρύθμιση καυστήρα με ειδικό ηλεκτρονικό
10
αναλυτή και μόνο
ΙΙ) Δύο
11
Μέτρηση πιέσεων αερίου (Ηρεμίας – Λειτουργιάς – Κεφαλής)
τουλάχιστον
12
Ρύθμιση αναλογίας αέρα - καύσιμου
επισκέψεις – μετά
13
Έλεγχος ελκυσμού καμινάδας (τράβηγμα)
την έναρξη
14
Έλεγχος ιονισμού καυστήρα
λειτουργίαςπου
15
Έλεγχος πιεζοστάτη αερίου
θα αφορούν
16
Έλεγχος πιεζοστάτη αέρα
προληπτικούς
Έλεγχος και καθαρισμός του εσωτερικού και εξωτερικά των
17
ελέγχους (καλή
λεβήτων
λειτουργία και
Μέτρηση καυσαερίων και συμπλήρωση φύλλου έλεγχου
πιθανή
πρόληψη
18
καυσαερίων για το Υπουργείο Περιβάλλοντος (υποχρεωτικό
βλάβης)
από το νόμο)
19

Έλεγχος-καθαρισμός καπνοδόχου

14.2 ΤΜΗΜΑ Β
1
2
3
4
5
6

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ Liebert HPAC σειράς HPM τύπου S17 UA
Έλεγχος φίλτρων και προφίλτρων
Έλεγχος ψυκτικού υγρού
Μέτρηση πίεσης λειτουργίας συμπιεστή
Μέτρηση ρεύματος λειτουργίας συμπιεστή
Έλεγχος κάδου υγραντήρα (όπου υπάρχει)
Έλεγχος συστήματος πληρώσεως υγραντήρα (όπου υπάρχει)
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Έλεγχος επαφών
Έλεγχος ηλεκτρολογικού πίνακα
Έλεγχος πινάκων ενδείξεων λειτουργίας
Έλεγχος αισθητηρίου υγρασίας
Έλεγχος αισθητηρίου θερμοκρασίας
Έλεγχος control υγρασίας
Έλεγχος control θερμοκρασίας
Έλεγχος ανεμιστήρων εσωτερικών μονάδων
Έλεγχος κινητήρων ανεμιστήρων εσωτερικών μονάδων
Μέτρηση ρεύματος ανεμιστήρων εσωτερικών μονάδων
Έλεγχος ανεμιστήρων συμπυκνωτών
Έλεγχος κινητήρων ανεμιστήρων συμπυκνωτών
Έλεγχος αντλιών συμπυκνωμάτων
Χημικός Καθαρισμός
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ Liebert HPAC σειράς ΗIMOD τύπου S12UA
Έλεγχος φίλτρων και προφίλτρων
Έλεγχος ψυκτικού υγρού
Μέτρηση πίεσης λειτουργίας συμπιεστή
Μέτρηση ρεύματος λειτουργίας συμπιεστή
Έλεγχος κάδου υγραντήρα (όπου υπάρχει)
Έλεγχος συστήματος πληρώσεως υγραντήρα (όπου υπάρχει)
Έλεγχος επαφών
Έλεγχος ηλεκτρολογικού πίνακα
Έλεγχος πινάκων ενδείξεων λειτουργίας
Έλεγχος αισθητηρίου υγρασίας
Έλεγχος αισθητηρίου θερμοκρασίας
Έλεγχος control υγρασίας
Έλεγχος control θερμοκρασίας
Έλεγχος ανεμιστήρων εσωτερικών μονάδων
Έλεγχος κινητήρων ανεμιστήρων εσωτερικών μονάδων
Μέτρηση ρεύματος ανεμιστήρων εσωτερικών μονάδων
Έλεγχος ανεμιστήρων συμπυκνωτών
Έλεγχος κινητήρων ανεμιστήρων συμπυκνωτών
Έλεγχος αντλιών συμπυκνωμάτων
Χημικός Καθαρισμός

6μηνο
6μηνο
6μηνο
6μηνο
6μηνο
6μηνο
6μηνο
6μηνο
6μηνο
6μηνο
6μηνο
6μηνο
6μηνο
ετησίως
6μηνο
6μηνο
6μηνο
6μηνο
6μηνο
6μηνο
6μηνο
6μηνο
6μηνο
6μηνο
6μηνο
6μηνο
6μηνο
6μηνο
6μηνο
6μηνο
6μηνο
6μηνο
6μηνο
ετησίως

15 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
15.1 ΤΜΗΜΑ Α & ΤΜΗΜΑ Β:
Η αμοιβή του αναδόχου που αφορά τις υπηρεσίες συντήρησης, συμπεριλαμβανομένου και του
χημικού καθαρισμού, θα γίνεται τμηματικά στο τέλος κάθε τριμήνου, με την έκδοση σχετικού
τιμολογίου από τον Συντηρητή. Το τιμολόγιο θα συνοδεύεται εκτός των άλλων απαιτούμενων
δικαιολογητικών και από τα σχετικά Τεχνικά Δελτία των εργασιών που έχουν υλοποιηθεί εντός
του προηγηθέντος τριμήνου και τα οποία έχουν εγκριθεί από τον επιβλέποντα της σύμβασης.
Η τμηματική αμοιβή μπορεί να αφορά ένα (1) ή περισσότερα Τεχνικά Δελτία, τα οποία θα πρέπει
να τα αναφέρει στο πινάκιο αμοιβής που θα υποβάλλει με την αίτηση πληρωμής.
Η αμοιβή του αναδόχου για τα τυχόν ανταλλακτικά θα γίνεται με την έκδοση σχετικού τιμολογίου
στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά τα προσκομισθέντα ανταλλακτικά. Το τιμολόγιο θα
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συνοδεύεται από αντίγραφα των Τεχνικών Δελτίων όπου αναγράφονται τα σχετικά ανταλλακτικά
και που χρησιμοποιήθηκαν. Η χρέωση του κάθε ανταλλακτικού θα γίνεται σύμφωνα με τον
αναλυτικό τιμοκατάλογο που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος - Συντηρητής κατά την υπογραφή της
σύμβασης.
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Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Κωνσταντία Ιορδανίδου
Τμηματάρχης Διαχείρισης Έργων
Πληροφορικής

Ιωάννης Βίσκος
Υποδιευθυντής
Διοικητικής Μέριμνας &
Ανθρωπίνων Πόρων

Δημήτρης Ζάικος
Τμηματάρχης Διοικητικής Μέριμνας

Αθανάσιος Ιατρόπουλος
Υποδιευθυντής
Ψηφιακής Σύγκλισης & Πληροφοριακών
Συστημάτων

Γεωργία Κύργιου
Διευθύντρια Οικονομικής
Διαχείρισης & Ανθρωπίνων Πόρων
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
με τις υπ’ αριθμ. 998/2/14.05.2020 &
1004/21/15-09-2020 αποφάσεις του Δ.Σ.
της ΕΟΑΕ

Κωνσταντίνος Κουτσούκος
Διευθύνων Σύμβουλος
της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε

Για τον «Ανάδοχο»

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

_____________________

_____________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΜΗΜΑ Α - ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΒΛΑΒΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία: …………………….
Πελάτης: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Ref.:...........................................

Service: ...................................
Α/Α

1
2
3
4
5
6
7
8

10
11
12

13
14
15
16
17
18

19

20
21
Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (FAN COILS)
Άνοιγμα συσκευής, καθαρισμός από σκόνη
Καθαρισμός (απόξεση) της σκόνης από τα πτερύγια των
ανεμιστήρων
Καθαρισμός ψυκτικού - θερμαντικού στοιχείου
Αφαίρεση των φίλτρων αέρα πλύσιμο και επανατοποθέτηση
Καθαρισμός και απόφραξη της λεκάνης αποχέτευσης
Έλεγχος συνδέσεων σωλήνων για διαρροή ή διάβρωση
Έλεγχος καλής λειτουργίας οργάνων αυτοματισμού
Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας και εξαερισμός
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ
Καθαρισμός κελύφους και φτερωτής των ανεμιστήρων
Λίπανση εδράσεων κινητήρα και ανεμιστήρα
Αμπερομέτρηση κινητήρα ανεμιστήρα, ελεγχος καλής
λειτουργίας αυτομάτου υπερεντάσεως και έλεγχος θερμικών,
έλεγχος μόνωσης περιέλιξης και έλεγχος από φθορά ρουλεμάν
ΔΙΚΤΥΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ
Καθαρισμός στομίων λήψης νωπού αέρα
Έλεγχος στομίων απόρριψης αέρα
Καθαρισμός λεκάνης συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων
Αποκατάσταση στηριγμάτων τα οποία έχουν χαλαρώσει
Αποκατάσταση ζημιών μόνωσης
Έλεγχος διαρροών από εύκαμπτα κομμάτια σύνδεσης
ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
Έλεγχος και συντήρηση για τυχόν διαρροές και στηριγμάτων
των σωληνώσεων του θερμού και του ψυχρού νερού
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας ηλεκτρολογικής
εγκατάστασης κλιματισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στις διατάξεις
ασφαλείας
Έλεγχος καλής λειτουργίας, δοκιμές των οργάνων
αυτοματισμού
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ (Η απόδοση τους πρέπει να υπερβαίνει το 85%)
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
33
34
35
36
36
37
38
40
41
42
43
44

Έλεγχος στάθμης λαδιού και ποσότητας ψυκτικού ρευστού
Έλεγχος καλής λειτουργίας συμπιεστή και αφύσικων θορύβων.
Ρύθμιση πιέσεων κατάθλιψης και αναρρόφησης στις
επιτρεπόμενες τιμές. Έλεγχος καλής λειτουργίας μανομέτρωνθερμομέτρων
Καθαρισμός του φίλτρου λαδιού λίπανσης του κινητήρα
Έλεγχος καλής λειτουργίας οργάνων αυτοματισμού,
αμπερομέτρηση κινητήρων, έλεγχος μόνωσης περιέλιξης
Έλεγχος βαλβίδων, αυτόματου πλήρωσης, διακόπτη ροής,
θερμόμετρα, μανόμετρα,ασφαλιστικά
Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας
Έλεγχος ποιότητας – οξύτητας λαδιού και αντικατάσταση εάν
χρειαστεί
Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας θόρυβοι, διαρροές κλπ.
Καθαρισμός εσωτερικά
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ SPLIT UNIT
Έλεγχος φίλτρων – Καθαρισμός φίλτρων.
Έλεγχος ψυκτικού υγρού.
Μέτρηση πιέσεως λειτουργίας συµπιεστού.
Έλεγχος πινάκων ενδείξεων λειτουργίας.
Έλεγχος αισθητηρίου υγρασίας (εφ’ όσον υπάρχει).
Έλεγχος αισθητηρίου θερμοκρασίας.
Έλεγχος κοντρόλ θερμοκρασίας.
Έλεγχος κοντρόλ υγρασίας (εφ’ όσον υπάρχει).
Έλεγχος ανεμιστήρα.
Έλεγχος κινητήρα ανεμιστήρα.
Παραμετροποίηση & ρυθμίσεις κλιματιστικών μονάδων
Γενικός Καθαρισμός των κλιματιστικών μονάδων

Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν:
1…………………………………………………..

2……………………………………………………

3…………………………………………………..

4……………………………………………………

Λοιπές παρατηρήσεις:

Για την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε
(Όνομα & Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΤΜΗΜΑ Α - ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΒΛΑΒΩΝ
ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ

Ημερομηνία: …………………….
Πελάτης: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Ref.:...........................................

Service: ...................................

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Καυστήρες φυσικού αερίου ELCO τύπου VECTRON GO2 και RIELLO τύπου GULLIVER BS3
1

Καθαρισμός ακίδας ιονισμού

2

Καθαρισμός ακίδων έναυσης (σπινθήρα)

3

Καθαρισμός διασκορπιστήρα – μπεκ

4

Καθαρισμός φίλτρων αερίου

5

Έλεγχος στεγανότητας βαλβίδων αερίου

6

Έλεγχος στεγανότητας γραμμής αερίου παροχής

7

Γενικός καθαρισμός του καυστήρα

8

Έλεγχος πίεσης νερού δικτύου θέρμανσης

9

Έλεγχος λειτουργίας ανιχνευτή αερίου – μπουτόν – βαλβίδας αερίου
Έναρξη (Άναμμα) και ρύθμιση καυστήρα με ειδικό ηλεκτρονικό αναλυτή και
μόνο

10
11

Μέτρηση πιέσεων αερίου (Ηρεμίας – Λειτουργιάς – Κεφαλής)

12

Ρύθμιση αναλογίας αέρα - καύσιμου

13

Έλεγχος ελκυσμού καμινάδας (τράβηγμα)

14

Έλεγχος ιονισμού καυστήρα

15

Έλεγχος πιεζοστάτη αερίου

16

Έλεγχος πιεζοστάτη αέρα

17

Έλεγχος και καθαρισμός του εσωτερικού και εξωτερικά των λεβήτων
Μέτρηση καυσαερίων και συμπλήρωση φύλλου έλεγχου καυσαερίων για το
Υπουργείο Περιβάλλοντος (υποχρεωτικό από το νόμο)

18
19

Έλεγχος-καθαρισμός καπνοδόχου

Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν:
1…………………………………………………..

2……………………………………………………

3…………………………………………………..

4……………………………………………………

Λοιπές παρατηρήσεις:

Για την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε

Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ

(Όνομα & Υπογραφή)

(Όνομα & Υπογραφή)

K:\Promithies\2020_ΑXT_5861_Κλιματιστικά\Tefhi\02_SoW_5861.doc
Σελίδα 23

0000/5861/B02

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΤΜΗΜΑ Β -ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΒΛΑΒΩΝ
ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ DATACENTER

Ημερομηνία: …………………….
Πελάτης: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Ref.:...........................................

Service: ...................................

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Α/Α
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ Liebert HPAC σειράς HPM τύπου S17 UA
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Έλεγχος φίλτρων και προφίλτρων
Έλεγχος ψυκτικού υγρού
Μέτρηση πίεσης λειτουργίας συμπιεστή
Μέτρηση ρεύματος λειτουργίας συμπιεστή
Έλεγχος κάδου υγραντήρα (όπου υπάρχει)
Έλεγχος συστήματος πληρώσεως υγραντήρα (όπου
υπάρχει)
Έλεγχος επαφών
Έλεγχος ηλεκτρολογικού πίνακα
Έλεγχος πινάκων ενδείξεων λειτουργίας
Έλεγχος αισθητηρίου υγρασίας
Έλεγχος αισθητηρίου θερμοκρασίας
Έλεγχος control υγρασίας
Έλεγχος control θερμοκρασίας
Έλεγχος ανεμιστήρων εσωτερικών μονάδων
Έλεγχος κινητήρων ανεμιστήρων εσωτερικών μονάδων
Μέτρηση ρεύματος ανεμιστήρων εσωτερικών μονάδων
Έλεγχος ανεμιστήρων συμπυκνωτών
Έλεγχος κινητήρων ανεμιστήρων συμπυκνωτών
Έλεγχος αντλιών συμπυκνωμάτων
Χημικός Καθαρισμός
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ Liebert HPAC σειράς ΗIMOD τύπου S12UA
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Έλεγχος φίλτρων και προφίλτρων
Έλεγχος ψυκτικού υγρού
Μέτρηση πίεσης λειτουργίας συμπιεστή
Μέτρηση ρεύματος λειτουργίας συμπιεστή
Έλεγχος κάδου υγραντήρα (όπου υπάρχει)
Έλεγχος συστήματος πληρώσεως υγραντήρα (όπου
υπάρχει)
Έλεγχος επαφών
Έλεγχος ηλεκτρολογικού πίνακα
Έλεγχος πινάκων ενδείξεων λειτουργίας
Έλεγχος αισθητηρίου υγρασίας
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Έλεγχος αισθητηρίου θερμοκρασίας
Έλεγχος control υγρασίας
Έλεγχος control θερμοκρασίας
Έλεγχος ανεμιστήρων εσωτερικών μονάδων
Έλεγχος κινητήρων ανεμιστήρων εσωτερικών μονάδων
Μέτρηση ρεύματος ανεμιστήρων εσωτερικών μονάδων
Έλεγχος ανεμιστήρων συμπυκνωτών
Έλεγχος κινητήρων ανεμιστήρων συμπυκνωτών
Έλεγχος αντλιών συμπυκνωμάτων
Χημικός Καθαρισμός

Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν:
1…………………………………………………..

2……………………………………………………

3…………………………………………………..

4……………………………………………………

5…………………………………………………..

6……………………………………………………

7…………………………………………………..

8……………………………………………………

Λοιπές παρατηρήσεις:

Για την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε

Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

(Όνομα & Υπογραφή)

(Όνομα & Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΤΜΗΜΑ A - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
α/α

Είδος - Περιγραφή

Μονάδα

1

Ανεμιστήρες

τεμ.

2

Συμπιεστές

τεμ.

3

Θερμοστάτες

τεμ.

4

Θερμόμετρα

τεμ.

5

Βολτόμετρα

τεμ.

6

Εκτονωτική βαλβίδα

τεμ.

7

Αμπερόμετρα

τεμ.

8

Διακόπτες

τεμ.

9

Χειριστήρια fan coil

τεμ.

10

Φλοτεροδιακόπτες

τεμ.

11

Μανόμετρα,

τεμ.

12

Φίλτρα

τεμ.

13

Βάνες

τεμ.

14

Ανεπίστροφα

τεμ.

15

Ρευματοδότες

τεμ.

16

Διακόπτες

τεμ.

17

Υλικά ηλεκτρολογικών πινάκων

τεμ.

18

Ασφάλειες

τεμ.

19

Ρελέ

τεμ.

20

Πλακίδια ορυκτών ινών

τεμ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΤΜΗΜΑ Β - ΠΙΝΑΚΑΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
α/α

Περιγραφή
Είδος

1

Φίλτρο Αέρος

2

1

2

3

5

ΜΟΝΑΔΑ

Liebert HPAC HPM S17 UA

τεμ

Liebert HPAC ΗIMOD S12UA

τεμ

Κάδος
Υγραντήρα

Liebert HPAC HPM S17 UA

τεμ

Liebert HPAC ΗIMOD S12UA

τεμ

Συμπιεστής

Liebert HPAC HPM S17 UA

τεμ

Liebert HPAC ΗIMOD S12UA

τεμ

Ανεμιστήρας
Συμπιεστή

Liebert HPAC HPM S17 UA

τεμ

Liebert HPAC ΗIMOD S12UA

τεμ

Fan Speed

Liebert HPAC HPM S17 UA

τεμ

Liebert HPAC ΗIMOD S12UA

τεμ

Εκτονωτική
Βαλβίδα

Liebert HPAC HPM S17 UA

τεμ

Liebert HPAC ΗIMOD S12UA

τεμ

Φίλτρο

Liebert HPAC HPM S17 UA

τεμ

Υγρού

Liebert HPAC ΗIMOD S12UA

τεμ

Control
4

Κλιματιστική Μονάδα
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