
     
                                                                   

 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΧΝ ΤΜΒΑΣΗΚΧΝ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ  
 

1. Ανηικείμενο 
1.1 Η παξνύζα Τερληθή Πεξηγξαθή θαζνξίδεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ αλάδνρνπ  Δξγνιάβνπ 
γηα ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε θαη ηελ ελ γέλεη ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηελ αδηάιεηπηε 
ιεηηνπξγία ησλ θιηκαηηζηηθώλ κνλάδσλ ζηα θηίξηα ηνπ e-ΔΦΚΑ.  
 
1.2 Η ζπληήξεζε θαη ε ηερληθή ππνζηεξίμεη θαζνξίδνληαη ζύκθσλα κε ηα νξίδεη ε 
δηππνπξγηθή απόθαζε Γ6/Β/ 14826 (ΦΔΚ:1122/17-06-08 αξζ. 3 &4). 
 

2. Διδικοί όροι 
 

2.1  Η κειέηε - επίβιεςε θαη εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ζα γίλεηαη κε επζύλε ηεο αλαδόρνπ 
εηαηξείαο από εηδηθά ζηειερσκέλν ζπλεξγείν.  Ο ζπληεξεηήο έρεη ππνρξέσζε λα δηαζέηεη 
ρσξίο πξόζζεηε απνδεκίσζε θάζε όξγαλν, ζπζθεπή ή εξγαιείν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηώλ ζπληήξεζεο, γηα ηνλ έιεγρν, ηηο δνθηκέο, ηελ επηζθεπή θαη ξύζκηζε ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ απηώλ θαζώο θαη ηελ απαξαίηεηε πνζόηεηα ρεκηθνύ πγξνύ γηα ηνπο 
θαζαξηζκνύο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ρξνλνδηάγξακκα ζπληήξεζεο.    
 

2.2 Ο αλάδνρνο πξηλ από ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ 
δηαγσληζκό, νθείιεη λα ιάβεη γλώζε ησλ εηδηθώλ θαη ηνπηθώλ ζπλζεθώλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
Υπνθαηαζηήκαηνο θαη όηαλ επηιεγεί σο αλάδνρνο, λα εθηειεί όιεο ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο 
πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο ηέρλεο θαη επηζηήκεο αθόκε θαη 
απηέο πνύ δελ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα ηερληθή πεξηγξαθή αιιά θξίλνληαη απαξαίηεηεο 
θαη ζπληζηώληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν θάζε κεραλήκαηνο ή ζπζθεπήο, γηα ηελ 
θαλνληθή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ θιηκαηηζκνύ. 
 
  

2.4 Σε πεξίπησζε βιάβεο πνπ παξνπζηάδεηαη ζε νπνηνδήπνηε  κεράλεκα θιηκαηηζκνύ 
ηνπ θηηξίνπ, ν ζπληεξεηήο ππνρξενύηαη ζε δηάζηεκα 2 έσο 12 σξώλ, αλάινγα κε ηελ 
ζνβαξόηεηα ηεο βιάβεο, κεηά από ηειεθσληθή ή γξαπηή εληνιή, λα επηιεθζεί ηνπ 
πξνβιήκαηνο  εληνπίδνληαο θαη αλαθέξνληαο ηελ βιάβε ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ θηηξίνπ ή ζηελ 
Τερληθή Γ/λζε  

Παξάιιεια εθ όζνλ πξόθεηηαη γηα απιή βιάβε, ρσξίο απαίηεζε αληαιιαθηηθώλ ( π.ρ. 
ξύζκηζε, ζπκπιήξσζε freon θιπ ), νθείιεη λα ηελ απνθαηαζηήζεη άκεζα κε ηνλ εληνπηζκό 
ηεο. 

    
Σηα αληαιιαθηηθά απηά δελ πεξηιακβάλνληαη ηα αλαιώζηκα πιηθά ζπληήξεζεο (π.ρ ην 
ρεκηθό πγξό γηα ηελ απνιύκαλζε ησλ ζηνηρείσλ . ην ρεκηθό πγξό γηα ηνλ θαζαξηζκό ησλ 
ζπκππθλσηώλ, θιπ ), δειαδή όζα ξεηά αλαθέξνληαη ζηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληεξήζεηο, 
ηα νπνία νθείιεη ν αλάδνρνο λα αληηθαζηζηά ζε ηαθηά δηαζηήκαηα.  
   
2.5. Σε πεξηπηώζεηο ζνβαξώλ θαη πνιύπινθσλ  επηζθεπώλ ή βιαβώλ, πνπ νθείινληαη ζε 
θπζηνινγηθή θζνξά θαη όρη ζε θαθή ζπληήξεζε, νη επηζθεπέο γίλνληαη κε ηδηαίηεξε ζπκθσλία 
- πξνζθνξά όπσο ζηελ πξνεγνύκελε § 4, αιιά ηόηε ζηελ ζπλνιηθή δαπάλε 
πεξηιακβάλνληαη εθηόο από ηα πιηθά θαη ε αληίζηνηρε εξγαζία.   
 
  2.6. Η κεηαηξνπή ηνπ ζπζηήκαηνο από ζέξκαλζε ζε ςύμε  ζα γίλεηαη από ηνλ αλάδνρν 
ζπληεξεηή. 
       
  2.7. Η πιεξσκή ηνπ ζπληεξεηή ζα γίλεη κε ηελ ζύληαμε ηνπ πξαθηηθνύ παξαιαβήο γηα ηηο 
αληίζηνηρεο εξγαζίεο.  
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Α) ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ∆ΗΑΗΡΟΤΜΔΝΟΤΣΤΠΟΤ  (SPLIT-UNIT) 
ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ VRV  
 
1.Δθηέιεζεεξγαζηώλζπληήξεζεοθιηκαηηζηηθώλκνλάδσλ-εζσηεξηθώλθαηεμσηεξηθώλ- 
δηαηξνύκελνπηύπνπ (split-units), δειαδήγεληθόοέιεγρνοθαιήοιεηηνπξγίαο. 
 2.Καζαξηζκόο. – πιύζηκνησλκεραλεκάησλεμσηεξηθά 
 3.Φεκηθόοθαζαξηζκόοθαη <ρηέληζκα> ζηνηρείσλ εμαηκηζηή θαη ζπκππθλσηή, μεζθόληζκα 
ζηνηρείσλ κε καιαθό πηλέιν, θαζαξηζκόο κε εηδηθό κε όμηλν νηθνινγηθό δηάιπκα  (ην νπνίν 
ζα ζπλνδεύεηαη από δειηίν θαηαιιειόηεηαο) κηθξνβηνθηόλν αξσκαηηθό, μέπιπκα κε λεξό. 
4.Καζαξηζκόο θίιηξσλ αέξα –πεξζίδσλ εζσηεξηθώλ κνλάδσλ. Καζαξηζκόο ησλ θίιηξσλ 
κε εηδηθά ρεκηθά νηθνινγηθά απνξξππαληηθά ή αληηθαηάζηαζε ησλ θζαξκέλσλ θίιηξσλ, 
όπνπ απαηηείηαη. 
  5.Καζαξηζκόο ηεο πηεξσηήο,   ηνπ θαιύκκαηνο θαη ησλ εδξάλσλ ησλ αλεκηζηήξσλ ησλ 
κνλάδσλ, θαη έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο. 
  6.Καζαξηζκόο  ησλ δηθηύσλ απνρέηεπζεο ζπκππθλσκάησλ ηεο εγθαηάζηαζεο    (ησλ 
ιεθαλώλ πεξηζπιινγήο ζπκππθλσκάησλ, ησλ ζσιελώζεσλ ζύλδεζεο ζπζθεπώλ κε ηα 
δίθηπα, ησλ ζσιελώζεσλ ησλ δηθηύσλ, θιπ.) 
  7.Μέηξεζε θαη θαηαγξαθή πηέζεσλ αλαξξόθεζεο θαη θαηάζιηςεο θαζώο θαη ζεξκνθξαζία 
πεξηβάιινληνο (ε κνλάδα πξέπεη λα είλαη ζε ιεηηνπξγία 10 ιεπηά ηνπιάρηζηνλ). 
 8.Έιεγρνο δηαξξνώλ ςπθηηθνύ πγξνύ  ( ζπκπιήξσζε ή νιηθή αληηθαηάζηαζε ςπθηηθνύ 
πγξνύ εθόζνλ δηαπηζησζεί δηαξξνή), πιήξσζε ηεο κνλάδαο κε ςπθηηθό πγξό ζε 
πεξίπησζε πνπ θξηζεί απαξαίηεην 
 9.Μέηξεζε θαη θαηαγξαθή ζεξκνθξαζηώλ εμάηκηζεο θαη ζπκπύθλσζεο. Ακπεξνκέηξεζε 
θηλεηήξσλ ζπκπηεζηή θαη αλεκηζηήξα, έιεγρνο αλεκηζηήξα γηα αζπλήζηζηνπο ζνξύβνπο, 
θαζαξηζκόο πηεξσηήο κε λεξό. Γεληθόο έιεγρνο ειεθηξηθώλ θαισδηώζεσλ, ζπζθίμεηο 
επαθώλ. 
10. Γεληθόο έιεγρνο ζεξκνζηαηώλ, πξεζνζηαηώλ θαη αηζζεηεξίσλ.  
 11. Έιεγρνο ζηεγαλόηεηαο, έιεγρνο εμσηεξηθώλ θζνξώλ, κνλώζεσλ θαη ζθνπξηάο  –       
απνθαηάζηαζε κόλσζεο, θιπ  , θαζώο θαη θάζε εξγαζία γηα ηελ δνθηκή θαη παξάδνζε ηεο 
ζπζθεπήο ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία.  
12. Αληηθαηάζηαζε κπαηαξηώλ ησλ ρεηξηζηεξίσλ. 
13.Δληόο ηεο ηηκήο πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλνληαη ε εξγαζία θαη όια ηα κηθξνϋιηθά θαη 
αλαιώζηκα (αλαπιήξσζειαδηνύ/   Freon) πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πιήξε ζπληήξεζε ησλ 
θιηκαηηζηηθώλ κεραλεκάησλ.   
14. Η ζπληήξεζε ησλ ηνπηθώλ θιηκαηηζηηθώλ κεραλεκάησλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε 
κεραλήκαηα δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ, εηαηξεηώλ θαη απνδόζεσλ.  
 
Β) ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ (Fan-Coils) 
1. Δθηέιεζε εξγαζηώλ ζπληήξεζεο εζσηεξηθώλ θιηκαηηζηηθώλ κνλάδσλ  (Fan-Coils), 
δειαδή γεληθόο έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο. 
 2. Καζαξηζκόο ησλ θίιηξσλ κε εηδηθά ρεκηθά νηθνινγηθά απνξξππαληηθά ή αληηθαηάζηαζε 
ησλ θζαξκέλσλ θίιηξσλ, όπνπ απαηηείηαη. 
 3. Καζαξηζκόο ησλ δηθηύσλ απνρέηεπζεο ζπκππθλσκάησλ ηεο εγθαηάζηαζεο   ( ησλ 
ιεθαλώλ πεξηζπιινγήο ζπκππθλσκάησλ, ησλ ζσιελώζεσλ ζύλδεζεο ζπζθεπώλ κε ηα 
δίθηπα, ησλ ζσιελώζεσλ ησλ δηθηύσλ, θιπ.)  
4. Έιεγρνο αλεκηζηήξα θαη ηαρπηήησλ αλεκηζηήξα, έιεγρνο δηαθνπηώλ θαη ειεθηξηθώλ 
ζπλδέζεσλ, έιεγρνο ζεξκνζηάηε, έιεγρνο βαιβίδσλ ειέγρνπ. 
 5. Φεκηθόο θαζαξηζκόο θαη  <ρηέληζκα> ζηνηρείσλ εμαηκηζηή, μεζθόληζκα ζηνηρείσλ κε 
καιαθό πηλέιν, θαζαξηζκόο κε εηδηθό κε όμηλν νηθνινγηθό δηάιπκα   (ην νπνίν ζα 
ζπλνδεύεηαη από δειηίν θαηαιιειόηεηαο ) κηθξνβηνθηόλν αξσκαηηθό, μέπιπκα κε λεξό. 
 6. Έιεγρνο θαη ξύζκηζε ησλ ηξηόδσλ ειεθηξνβαλώλ on - off (όπνπ ππάξρνπλ). 
 7. Δληόο ηεο ηηκήο πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλνληαη ε εξγαζία θαη όια ηα κηθξνϋιηθά θαη 
αλαιώζηκα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πιήξε ζπληήξεζε ησλ θιηκαηηζηηθώλ κεραλεκάησλ. 
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  8. Η ζπληήξεζε ησλ fan coil units ζαπξαγκαηνπνηεζεί ζε κεραλήκαηα 
δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ, εηαηξεηώλ θαη απνδόζεσλ. 
 
 Γ) ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΔΝΣΡΗΚΩΝ ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΡΟΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 
1.Δθηέιεζε εξγαζηώλ ζπληήξεζεο θεληξηθώλ θιηκαηηζηηθώλ κνλάδσλ, δειαδή γεληθόο 
έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο (αζπλήζηζηνη ζόξπβνη ηξηβέσλ, νζκέο, νμεηδώζεηο θαη νξαηέο 
δεκηέο). Καζαξηζκόο ή αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ – όπνπ απαηηείηαη, ρεκηθόο θαζαξηζκόο θαη 
πιύζηκν ζηνηρείσλ. 
  2. Δζσηεξηθόο θαζαξηζκόο κνλάδσλ, θαζαξηζκόο ζηαγνλνζπιιέθηε, θαζαξηζκόο ιεθαλώλ 
ζπκππθλσκάησλ θαη ζσιήλα απνρέηεπζεο ζπκππθλσκάησλ κε πεπηεζκέλν αέξα. 
  3.Έιεγρνο θαη θαζαξηζκόο ξόηνξα αλεκηζηήξα κε πεπηεζκέλν αέξα, θαζαξηζκόο 
θαηαησληζηήξσλ, έιεγρνο αλεκηζηήξσλ, έιεγρνοθαηηάλπζεηκάλησλ, 
επζπγξάκκηζεηξνραιηώλ.  
4.Έιεγρνοθαιήοιεηηνπξγίαορεηξνθίλεησλθαηειεθηξνθίλεησλδηαθξαγκάησλ.  
5.Έιεγρνοειεθηξηθώλζπλδέζεσλθηλεηήξα, έιεγρνοθαηθαηαγξαθήειεθηξηθήοηάζεοθάζεσλ, 
ακπεξνκέηξεζεθηλεηήξσλθαηθαηαγξαθή, έιεγρνοαπηνκαηηζκώλθαηθαισδηώζεσλ.  
6.Έιεγρνοβαιβίδσλ – ιεηηνπξγία, δηαξξνέο, ζπλδέζεηο, έιεγρνο νξγάλσλ (ζεξκόκεηξα, 
καλόκεηξα, δηαθνξηθνί πξεζζνζηάηεο).   
7.Έιεγρνοθαιήοιεηηνπξγίαοηξηόδσλ, δηόδσλθαηινηπώλβαιβίδσλ. 
 8.Έιεγρνο ζπλδέζεσλ κε αεξαγσγνύο.  
 9.Έιεγρνο, πξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε κνλώζεσλ. 
10.Έιεγρνο θαη θαηαγξαθή ζεξκνθξαζηώλ αέξα πξνζαγσγήο – επηζηξνθήο.  
11.Λίπαλζεεδξάλσλ θαη ηξηβέσλ.  12.Καζαξηζκόο θειύθνπο θαη πεξηβάιινληα ρώξνπ 
θαζώο θαη θάζε εξγαζία γηα ηελ δνθηκή θαη παξάδνζε ηεο ζπζθεπήο ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία.  
  
∆) ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΔΝΣΡΗΚΩΝ ΦΤΚΣΗΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ – Τ∆ΡΟΦΤΚΣΟΗ ΤΜΠΤΚΝΩΣΔ  
 
1.Έιεγρνο ησλ πδξαπιηθώλ ζπλδέζεσλ θαη παξνρώλ λεξνύ ζηα ςπθηηθά ζπγθξνηήκαηα 
κέζσ πηώζεο πίεζεο λεξνύ ζηνπο ελαιιάθηεο.   
2.Καζαξηζκόο θίιηξσλ λεξνύ δηθηύνπ ςπρξνύ λεξνύ.   
3.Αλαζθόπεζε ελδείμεσλ βιαβώλ θαη έιεγρνο θεληξηθώλ επεμεξγαζηώλ κεραλεκάησλ.  
 4.Έιεγρνο απηνκαηηζκνύ θαη πξεζνζηαηώλ, αηζζεηεξίσλ θαη δηαθνπηώλ ξνήο λεξνύ.  
 5.Σπληήξεζε ειεθηξηθώλ πηλάθσλ.   
6.Έιεγρνο relay ηζρύνο, ζύζθημε θαισδίσλ, έιεγρνο θαηάζηαζεο επαθώλ εθθηλεηώλ.   
7.Μεγγνκέηξεζε ηπιηγκάησλ θηλεηήξσλ ησλ ζπκπηεζηώλ.  
8.Σύζθημεαθξνδεθηώλζπκπηεζηώλ.  
 9.Έιεγρνο δηαξξνώλ ςπθηηθνύ πγξνύ κε ειεθηξνληθό αληρλεπηή θαη αλαπιήξσζε όπνπ 
απαηηείηαη.  
 10.Καζαξηζκόο ησλ ζπκππθλσηώλ κε ρξήζε θαηαιιήισλ ρεκηθώλ  (κε ηνμηθώλ θαη 
νηθνινγηθώλ)  
 
 Δ) ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΔΝΣΡΗΚΩΝ ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΡΟΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ  
 
1.Δθηέιεζε εξγαζηώλ ζπληήξεζεο θεληξηθώλ θιηκαηηζηηθώλ κνλάδσλ, δειαδή γεληθόο 
έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο (αζπλήζηζηνη ζόξπβνη ηξηβέσλ, νζκέο, νμεηδώζεηο θαη νξαηέο 
δεκηέο). Καζαξηζκόο ή αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ – όπνπ απαηηείηαη, ρεκηθόο θαζαξηζκόο θαη 
πιύζηκν ζηνηρείσλ. 
  2. Δζσηεξηθόο θαζαξηζκόο κνλάδσλ, θαζαξηζκόο ζηαγνλνζπιιέθηε, θαζαξηζκόο ιεθαλώλ 
ζπκππθλσκάησλ θαη ζσιήλα απνρέηεπζεο ζπκππθλσκάησλ κε πεπηεζκέλν αέξα.  
 3.Έιεγρνο θαη θαζαξηζκόο ξόηνξα αλεκηζηήξα κε πεπηεζκέλν αέξα, θαζαξηζκόο 
θαηαησληζηήξσλ, έιεγρνο αλεκηζηήξσλ, έιεγρνο θαη ηάλπζε ηκάλησλ, επζπγξάκκηζε 
ηξνραιηώλ.   
4.Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο ρεηξνθίλεησλ θαη ειεθηξνθίλεησλ δηαθξαγκάησλ.  5.Έιεγρνο 
ειεθηξηθώλ ζπλδέζεσλ θηλεηήξα, έιεγρνο θαη θαηαγξαθή ειεθηξηθήο ηάζεο θάζεσλ, 
ακπεξνκέηξεζε θηλεηήξσλ θαη θαηαγξαθή, έιεγρνο απηνκαηηζκώλ θαη θαισδηώζεσλ.  
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 6.Έιεγρνο βαιβίδσλ – ιεηηνπξγία, δηαξξνέο, ζπλδέζεηο, έιεγρνο νξγάλσλ 
(ζεξκόκεηξα, καλόκεηξα, δηαθνξηθνί πξεζζνζηάηεο).   
7.Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηξηόδσλ, δηόδσλ θαη ινηπώλ βαιβίδσλ.  
 8.Έιεγρνο ζπλδέζεσλ κε αεξαγσγνύο.  
 9.Έιεγρνο, πξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε κνλώζεσλ.  
10.Έιεγρνο θαη θαηαγξαθή ζεξκνθξαζηώλ αέξα πξνζαγσγήο – επηζηξνθήο.  11.Λίπαλζε 
εδξάλσλ θαη ηξηβέσλ.   
12.Καζαξηζκόο θειύθνπο θαη πεξηβάιινληα ρώξνπ θαζώο θαη θάζε εξγαζία γηα ηελ δνθηκή 
θαη παξάδνζε ηεο ζπζθεπήο ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία.  
13.Δληόο ηεο ηηκήο πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλνληαη ε εξγαζία θαη όια ηα κηθξνϋιηθά θαη 
αλαιώζηκα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πιήξε ζπληήξεζε ησλ θιηκαηηζηηθώλ κεραλεκάησλ. 
   

Σ) ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΔΝΣΡΗΚΩΝ ΦΤΚΣΗΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ – Τ∆ΡΟΦΤΚΣΟΗ ΤΜΠΤΚΝΩΣΔ  
 
1.Έιεγρνο ησλ πδξαπιηθώλ ζπλδέζεσλ θαη παξνρώλ λεξνύ ζηα ςπθηηθά ζπγθξνηήκαηα 
κέζσ πηώζεο πίεζεο λεξνύ ζηνπο ελαιιάθηεο.  
 2.Καζαξηζκόο θίιηξσλ λεξνύ δηθηύνπ ςπρξνύ λεξνύ.  
 3.Αλαζθόπεζε ελδείμεσλ βιαβώλ θαη έιεγρνο θεληξηθώλ επεμεξγαζηώλ κεραλεκάησλ.  
 4.Έιεγρνο απηνκαηηζκνύ θαη πξεζνζηαηώλ, αηζζεηεξίσλ θαη δηαθνπηώλ ξνήο λεξνύ.   
5.Σπληήξεζε ειεθηξηθώλ πηλάθσλ.  
 6.Έιεγρνο relay ηζρύνο, ζύζθημε θαισδίσλ, έιεγρνο θαηάζηαζεο επαθώλ εθθηλεηώλ.  
 7.Μεγγνκέηξεζε ηπιηγκάησλ θηλεηήξσλ ησλ ζπκπηεζηώλ.   
8.Σύζθημε  αθξνδεθηώλ ζπκπηεζηώλ.  
 9.Έιεγρνο δηαξξνώλ ςπθηηθνύ πγξνύ κε ειεθηξνληθό αληρλεπηή θαη αλαπιήξσζε όπνπ 
απαηηείηαη.  
 10.Καζαξηζκόο ησλ ζπκππθλσηώλ κε ρξήζε θαηαιιήισλ ρεκηθώλ  (κε ηνμηθώλ θαη 
νηθνινγηθώλ) 
 
 Ε) ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΔΝΣΡΗΚΩΝ ΦΤΚΣΗΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ – ΑΔΡΟΦΤΚΣΟΗ ΤΜΠΤΚΝΩΣΔ  
 
1.Δθηέιεζε εξγαζηώλ ζπληήξεζεο θεληξηθώλ ςπθηηθώλ κνλάδσλ – αεξόςπθησλ 
ζπκππθλσηώλ, δειαδή ρεκηθόο θαζαξηζκόο   – πιύζηκν εμσηεξηθνύ ζπκππθλσηή, έιεγρνο 
ιεηηνπξγίαο αλεκηζηήξσλ, θαζαξηζκόο αλεκηζηήξσλ, έιεγρνο δπγνζηάζκηζεο αλεκηζηήξσλ 
θαη ξύζκηζε αλαπαηηείηαη.  
 2.Έιεγρνο θαη απνθαηάζηαζε κνλώζεσλ.  
 3.Έιεγρνο θαη ρεκηθή (θαζκαηνγξαθηθή) αλάιπζε ιαδηώλ ζπκπηεζηώλ (αλάιπζε ιαδηώλ 
γηα παξνπζία νμέσλ θαη κεηάιισλ κνιύλζεσλ – θζνξάο), αιιαγή ιαδηώλ, αιιαγή θίιηξσλ 
ιαδηνύ, αιιαγή θίιηξσλ ςπθηηθνύ πγξνύ, αιιαγή ζηεγαλνπνηεηηθώλ παξεκβπζκάησλ, 
αιιαγή θίιηξνπ μεξαληήξα ςπθηηθνύ πγξνύ.  4.Αλάιπζε ςπθηειαίνπ  (κία αλάιπζε αλά 
ςπθηηθό θύθισκα κε απνζηνιή δεηγκάησλ ζε εξγαζηήξην), ώζηε λα ειεγρζεί ε εζσηεξηθή 
θαηάζηαζε ηνπ ζπκπηεζηή  – θπθιώκαηνο ζηελ αξρή ηεο ζεξηλήο πεξηόδνπ ιεηηνπξγίαο. 
 5.Λίπαλζε (γξαζάξηζκα) εδξάλσλ θαη ηξηβέσλ θηλεηήξσλ. 
6.Έιεγρνο  – ζύζθημε αθξνδεθηώλ  (αληίζηαζε κόλσζεο ηπιηγκάησλ>  100ΜΩ  (min. 
Όξηναζθαινύοιεηηνπξγίαο), έιεγρνο ππόςπμεο  – ξύζκηζε πνζόηεηαο ςπθηηθνύ κέζνπ  
(~7,5 0C έσο  8 0C), έιεγρνο ππεξζέξκαλζεο  – ξύζκηζε εθηνλσηηθήο, έιεγρνο 
ζεξκνθξαζίαο εθηόλσζεο  (discharge), έιεγρνο αληηζηάζεσλ Κάξηεξ.  7.Δπαλαξίζκεζε 
ζπζηήκαηνο  (πιήξσζε κε ςπθηηθό πγξό εάλ απαηηείηαη), ξύζκηζε απηνκαηηζκώλ, 
παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο θαζώο θαη θάζε εξγαζία γηα ηελ δνθηκή θαη παξάδνζε ηεο 
ζπζθεπήο ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία.  
8.Δληόο ηεο ηηκήο πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλνληαη ε εξγαζία θαη όια ηα κηθξνϋιηθά θαη 
αλαιώζηκα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πιήξε ζπληήξεζε ησλ ςπθηηθώλ κεραλεκάησλ.   
9.Η ζπληήξεζε ησλ θεληξηθώλ ςπθηηθώλ κνλάδσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε κεραλήκαηα 
δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ, εηαηξεηώλ θαη απνδόζεσλ. 
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Ζ) ΤΝΣΖΡΖΖ ΑΝΔΜΗΣΖΡΩΝ  ΑΠΟΡΡΗΦΖ  ΑΔΡΑ  
 
1.Δθηέιεζε εξγαζηώλ ζπληήξεζεο αλεκηζηήξσλ απόξξηςεο αέξα   (Fan-Section), δειαδή 
γεληθόο έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο. 
 2.Οπηηθόο έιεγρνο αλεκηζηήξσλ θαη θαιπκκάησλ, έιεγρνο γηα αζπλήζηζηνπο  
Θνξύβνπο θαη θξαδαζκνύο.  
 3.Έιεγρνο θαη θαηαγξαθή ειεθηξηθήο ηάζεο θάζεσλ, κέηξεζε ηεο έληαζεο ηνπ ξεύκαηνο 
ηνπ θηλεηήξα ζε θάζε θάζε θαη ζύγθξηζε κε ηηο νλνκαζηηθέοηηκέο.  4.Έιεγρνο ηκάλησλ θαη 
ηξνραιηώλ γηα θζνξέο, ξσγκέο, νξζή ηάλπζε θαη επζπγξάκκηζε, απνθαηάζηαζε ή θαη 
αληηθαηάζηαζε όπνπ ρξεηάδεηαη.   
5. Έιεγρνο θαη ιίπαλζε εδξάλσλ θαη ηξηβέσλ.   
6.Έιεγρνο αεξνζηεγαλόηεηαο ζπλδέζεσλ κε αεξαγσγνύο  (εύθακπηνη ζύλδεζκνη) θαη 
θηβσηίνπ  (Fan-Section).   
7.Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο δηαθξαγκάησλ αλ ππάξρνπλ, έιεγρνο απνρεηεύζεσλ, αλ ππάξρνπλ, 
θαζώο θαη θάζε εξγαζία γηα ηελ δνθηκή θαη παξάδνζε ηεο ζπζθεπήο ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
 
 Θ) ΤΝΣΖΡΖΖ ΦΤΥΡΟΣΑΗΟΤ – ΜΖΥΑΝΟΣΑΗΟΤ Δκηέλεζη εργαζιών 
ζσνηήρηζης κενηρικών ψσκηικών μονάδων, δηλαδή:  
 

i) ΚΤΚΛΟΦΟΡΖΣΔ – ΑΝΣΛΗΔ 
 
1.Γεληθόο έιεγρνο γηα αζπλήζηζηνπο ζνξύβνπο, θξαδαζκνύο θαη ππεξζέξκαλζε. 2.Έιεγρνο 
ηξηβέσλ θαη ιίπαλζε, έιεγρνο ζηεγαλόηεηαο ζηππηνζιηπηώλ, ζσιελώζεσλ, θιαληδώλ, 
νξγάλσλ δηαθνπήο θαη ειέγρνπ θαη απνθαηάζηαζε ηπρόλ δηαξξνώλ. 
 3.Έιεγρνο θαη ζθίμηκν θνριηώλ θαη πεξηθνριίσλ (ηδηαίηεξα ζε ρπηνζηδεξέο αληιίεο).  
4.Έιεγρνο βαιβίδσλ αλαξξόθεζεο θαη θαηάζιηςεο, ρεηξηζκόο θαη απνθαηάζηαζε ηπρόλ 
δηαξξνώλ. 
 5.Έιεγρνο καλνκέηξσλ, ζθίμηκν, απνθαηάζηαζε δηαξξνώλ θαη θαηαγξαθή ελδείμεσλ.   
6.Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο αληεπίζηξνθσλ βαιβίδσλ.   
7.Έιεγρνο θαη θαζαξηζκόο θίιηξσλ λεξνύ, αληηθαηάζηαζε ζηεγαλνπνηεηηθώλ 
παξεκβπζκάησλ ή ζηππηνζιηπηώλ.   
8.Έιεγρνο επζπγξάκκηζεο άμνλα θηλεηήξα, εμαεξώζεηο.   
9.Έιεγρνο ειεθηξηθώλ ζπλδέζεσλ θαη γεηώζεσλ θηλεηήξσλ, ζθίμηκν αθξνδεθησλ 
θηλεηήξσλ, έιεγρνο θαη ξύζκηζε ζεξκηθώλ θηλεηήξσλ.   
10.Μέηξεζε θαη θαηαγξαθή ηεο ηάζεο θαη έληαζεο ηνπ ξεύκαηνο ζηνλ θηλεηήξα.  
11.Μέηξεζε θαη θαηαγξαθή αληίζηαζεο κόλσζεο ησλ ηπιηγκάησλ ηνπ θηλεηήξα.  
12.Δμσηεξηθόοθαζαξηζκόοθαηαπνθαηάζηαζεζθνπξηώλκεεηδηθήβαθή. 
 
   ii) ΓΗΚΣΤΟ ΩΛΖΝΩΔΩΝ ΘΔΡΜΟΤ – ΦΤΥΡΟΤ 
 
     (α) ΣσιελώζεηοΓεληθόο έιεγρνο θαη απνθαηάζηαζε δηαξξνώλ, έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο 
ρεηξνθίλεησλ θαη κεραλνθίλεησλ βαιβίδσλ, ηξηόδσλ δηθηύνπ, έιεγρνο δηαξξνώλ, 
εμαεξώζεηο θαη δνθηκή ζεκείσλ εθθέλσζεο ηνπ δηθηύνπ.  Έιεγρνο ζηεξηγκάησλ 
ζσιελώζεσλ, έιεγρνο θαη απνθαηάζηαζε κνλώζεσλ, έιεγρνο δηάβξσζεο ζσιήλσλ θαη 
απνθαηάζηαζε κε απόμεζε θαη βαθή όπνπ δελ ππάξρεη εθηεηακέλε δηάβξσζε. Έιεγρνο θαη 
απνθαηάζηαζε κνλώζεσλ ζσιήλσλ ζην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ 
.     (β) ∆νρεία ∆ηαζηνιήο  
1.Έιεγρνο πίεζεο, έιεγρνο δηάβξσζεο θαη απνθαηάζηαζε κε απόμεζε θαη βαθή.  
2.Έιεγρνο δηαξξνώλ, έιεγρνο καλνκέηξσλ, έιεγρνο απηνκάησλ πιήξσζεο, θαζώο θαη θάζε 
εξγαζία γηα ηελ δνθηκή θαη παξάδνζε ηεο ζπζθεπήο ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία.  
 
Η) ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΟΜΗΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΖ, ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΑΠΑΓΩΓΖ ΑΔΡΑ  
Αθαίξεζε, θαζαξηζκόο – πιύζηκν κε θαζαξό λεξό θαη επαλαηνπνζέηεζε ησλ ζηνκίσλ.  

 


