
   

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Σ     ∆ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ  ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 

∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 31-12-

2018. 

Η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας» (ΦΕΚ226/Α/10), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ87/Α/10), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016,ΦΕΚ-145/Α/5-8-2016 «Αναλήψεις υποχρεώσεων από 

τους διατάκτες».  

5. Το άρθρο 24 του Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43/Α΄/22-3-94 ) σχετικά με την παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. 

6. Τις διατάξεις του Ν.1642/86 περί Φ.Π.Α.  

7. Την με αριθ. πρωτ. 2024709/601/0026/8-4-98 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 

«Περί καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και 

εργασίες». 

8. Τις διατάξεις του N. 4013/2011-ΦΕΚ204/Α/15-9-2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

– Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – 

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.» 

9. Την με αριθ.35130/739/11-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών  «περί 

αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση 

έργων.  

10. Τις αριθ.30140(386)/8-2-2017 (ΦΕΚ Β΄335) και 30110(385)/27-1-2017 (ΦΕΚ Β΄390) 

Αποφάσεις Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 

και την εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη». 

11. Το άρθρο 6 παρ.14 του Ν.4071/2012(ΦΕΚ85/Α΄/11-04-2012) «Ρυθμίσεις για την 

τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση, την αποκεντρωμένη διοίκηση και την Ενσωμάτωση 

Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

 

  

                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
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12. Την αρ.252/2016(ΑΔΑ:ΨΒΨΝ7ΛΛ-2ΛΝ) απόφαση του Π.Σ που αφορά την έγκριση 

του προγράμματος προμηθειών της Π.Κ.Μ έτους 2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

13. Την αριθμ.1015/28-02-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία 

καταχωρήθηκε με αρ.993 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της ΠΚΜ (ΑΔΑ: 

619Λ7ΛΛ-ΙΘ7 & ΑΔΑΜ: 18REQ002733167). 

14. Την αρ.368/20-02-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 

εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης συντήρησης των 

ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων και εγκαταστάσεων στο κτίριο της Π.Ε Κιλκίς για το 

έτος 2018 από τον φορέα 721 και τον Κ.Α.Ε 0871 σε βάρος του προϋπολογισμού 2018 της 

ΠΕ Κιλκίς. 

15.  Το αρ.23881/91/02-02-2018 πρωτογενές αίτημα της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων, με 

το οποίο ζητούν δέσμευση πίστωσης και μας δίνουν τις προδιαγραφές για τις απαιτούμενες 

εργασίες(αναλυτική περιγραφή εργασιών) και τα απαιτούμενα προσόντα των  υποψηφίων 

καθώς  και για  τον προϋπολογισμό  της μελέτης. 

16. Την ανάγκη συντήρησης των Η/Μ συστημάτων και εγκαταστάσεων στο κτίριο της ΠΕ 

Κιλκίς για το έτος 2018. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

        ότι προτίθεται  να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης,  για την ανάθεση 

των εργασιών συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων και 

εγκαταστάσεων του Διοικητηρίου της ΠΕ Κιλκίς, από την υπογραφή της σύμβασης έως 

31-12-2018. 

      Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 

12.500,00€ χωρίς Φ.Π.Α.  

      Κριτήριο  αξιολόγησης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή. 

      Η  σύμβαση που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της  έως και 31-12-

2018.  Η παρούσα πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: 

 

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
     Με το όρο συντήρηση εννοούνται οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών, 

όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο κείμενο των τεχνικών 

προδιαγραφών, για τα κάτωθι εγκατεστημένα συστήματα του κτηρίου του Διοικητηρίου της 

ΠΕ Κιλκίς: 

1.  Θερμική ισχύ εγκατάστασης 2100 KW. 

2. Ψυκτική ισχύς εγκατάστασης 1500 KW. 

3. Εγκατάσταση μέσης τάσης – χαμηλής τάσης 2Χ800 KVA. 

4. Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ισχύος 250 KVA. 

5. Εγκατάσταση πυρανίχνευσης – πυρόσβεσης – αυτόματη κατάσβεση. 

6. Σύστημα BEMS (Ενεργειακή διαχείριση κτιρίων). 

7. Σύστημα δομημένης καλωδίωσης 

8. Σιντριβάνι – Σύστημα καθαρισμού – χλωρίωσης – επεξεργασία νερού.  

   Αναλυτική περιγραφή του έργου και αναλυτικός προϋπολογισμός παρατίθεται στο 

συνημμένο παράρτημα. 

 



   

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

       Η οικονομική προσφορά  των υποψηφίων θα περιλαμβάνει το συνολικό ποσό  των 

εργασιών συντήρησης σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο 

υποψήφιος ανάδοχος  το έργο. 

        Φόροι, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, καθώς και κάθε άλλη 

δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη  από την παρούσα , επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα 

πρέπει να συνυπολογισθεί στην προσφορά του. 

         Προσφορά, που θα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

     

 

                                                 3.ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

          Τα δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς αναφέρονται στο συνημμένο παράρτημα. 

 

                                     4. ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται 

ότι: 

   Α. Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα της απάτης, 

δωροδοκίας, υπεξαίρεσης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, εκβίασης, 

συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες ή από κάποια από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικά με την 

άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

Β. Δεν τελούν υπό πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση  εκκαθάριση, 

αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης, 

ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 

διαδικασία. 

Γ.  Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. 

Δ.  Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι. 

Ε. Θα προσκομίσουν τα πιστοποιητικά και έγγραφα, όταν τους ζητηθούν, προκειμένου να 

αποδείξουν την ακρίβεια των δηλωθέντων. 

Τα παραπάνω θα περιλαμβάνονται στο Φάκελο δικαιολογητικών του υποψηφίου. 

 

 

                                       5. ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

       Οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να υποβάλουν προσφορά για συντήρηση  ορισμένων 

μόνο  από το σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων που φέρει το κτήριο του 

Διοικητηρίου της ΠΕ Κιλκίς, όπως αυτά αναφέρονται στο συνημμένο  πίνακα τεχνικών 

προδιαγραφών .  

         Τμηματική προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

   

 

                                                6.ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

      Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο 

φάκελο μέχρι και 16-03-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00πμ.  στα γραφεία του 

Τμήματος Προμηθειών της Υποδ/νσης Οικονομικού-Ανθρωπίνων Πόρων της ΠΕ Κιλκίς, Αν. 



   

Παπανδρέου 3, 61100, Κιλκίς. 

      Οι προσφορές δεσμεύουν τους υποψηφίους για τρεις(3) μήνες από την επομένη της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

      Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής 

τηλέφωνα: 

• Για τεχνικά θέματα: στο τηλ.23413 53268 (Υποδ/νση Τεχνικών Έργων, κο Πετρίδη 

Παύλο) 

• Για λοιπά θέματα: στο τηλ.23413 50157 (Υποδ/νση Οικονονικού-Ανθρωπίνων 

Πόρων., Τμήμα Προμηθειών, κα Κομπινόγλου Νικολέτα). 

 

 

 

                                                                             Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ 

 

 

                                                                                       ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΓΙΔΗΣ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

Λόγω της συνθετότητας και πολυπλοκότητας των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων που 

φέρει το κτίριο της Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς καθώς αυτά μεταξύ 

των άλλων περιλαμβάνουν τα κάτωθι εγκατεστημένα συστήματα : 

 

9. Θερμική ισχύ εγκατάστασης 2100 KW. 

10. Ψυκτική ισχύς εγκατάστασης 1500 KW. 

11. Εγκατάσταση μέσης τάσης – χαμηλής τάσης 2Χ800 KVA. 

12. Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ισχύος 250 KVA. 

13. Εγκατάσταση πυρανίχνευσης – πυρόσβεσης – αυτόματη κατάσβεση. 

14. Σύστημα BEMS (Ενεργειακή διαχείριση κτιρίων). 

15. Σύστημα δομημένης καλωδίωσης 

16. Σιντριβάνι – Σύστημα καθαρισμού – χλωρίωσης – επεξεργασία νερού.  

 

στο Διαγωνισμό θα πρέπει να έχουν δικαίωμα υποβολής προσφοράς ατομικές επιχειρήσεις 

ή εταιρίες που αποδεδειγμένα διαθέτουν τα αναγκαία επαγγελματικά προσόντα 

συντήρησης κτιρίων αντίστοιχων με το Διοικητήριο της Π.Ε Κιλκίς. 

Κάθε διαγωνιζόμενος λοιπόν θα πρέπει να παραδώσει στην επιτροπή διαγωνισμού, 

σφραγισμένο φάκελο με τον τίτλο «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» 

που θα περιέχει :  

Α. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα στη δημοπρασία για την εμπειρία του σε 

παρόμοια έργα συντήρησης συνοδευόμενη από αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία (π.χ 

κατασκευή αντίστοιχων ηλεκτρομηχανολογικών έργων, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών 

εργασιών συντήρησης Η/Μ συστημάτων αντίστοιχα με αυτά που είναι εγκατεστημένα στο 

Διοικητήριο Κιλκίς κτλ). 

Β. Υπεύθυνη δήλωση συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές τις Υπηρεσίας και γνώση 

των τοπικών συνθηκών του έργου.  

Γ. Φάκελο σφραγισμένο με τον τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» που θα περιέχει την οικονομική προσφορά του 



   

διαγωνιζόμενου. 

 

 

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 

Α.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΨΥΞΗΣ (ΚΟΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) 

1. Καθαρισμός  φίλτρων FCU και KKM ( 2 φορές το έτος ) 

2. Έλεγχος – πλήρωση αέρα στα δοχεία διαστολής. ( 1 φορά ανά έτος ) 

3. Συμπλήρωση αντιψυκτικού εγκατάστασης.  (1 φορά το έτος) 

4. Καθαρισμός στοιχείων FCU - KKM εξωτερικά (1 φορά το έτος) 

 

Α.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

1. Μετατροπή  της εγκατάστασης  από λειτουργία ψύξης σε  λειτουργία θέρμανσης 

(1 φορά ανά έτος) 

2. Άδειασμα κυκλωμάτων ψυκτών 

3. Καθαρισμός  λεβήτων και συντήρηση καυστήρων ( 1 φορά ανά έτος ) 

3.1 Αλλαγή μπεκ καυστήρων 

3.2 Καθάρισμα ακίδων πολλαπλασιαστή 

3.3 Καθάρισμα φίλτρων πετρελαίου και ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων 

3.4 Έλεγχος διασκορπιστή 

3.5 Καθάρισμα φωτοκύτταρων 

3.6 Έλεγχος των αυτοματισμών των ηλεκτρικών πινάκων των καυστήρων 

 

Α.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ 

1. Μετατροπή  της εγκατάστασης  από λειτουργία θέρμανσης σε λειτουργία ψύξης. 

(1 φορά το έτος) 

2. Γέμισμα κυκλωμάτων ψυκτών και εξαέρωση. 

3. Καθαρισμός φίλτρων ψυκτικών μηχανημάτων. 

4. Τακτική συντήρηση 2 αερόψυκτων ψυκτών ισχύος 145 RT έκαστος. ( 1 φορά ανά 

έτος ).  

4.1 Υδραυλικό κύκλωμα ψύκτη 

4.1.1 Έλεγχος της λειτουργίας του ελεγκτή ροής ψυχρού νερού 

4.1.2 Έλεγχος της λειτουργίας των ελεγκτών αντλιών ψυχρού νερού 

4.1.3 Μέτρηση της απόδοσης του εναλλάκτη ψυχρού νερού μέσω της 

θερμοκρασίας εξόδου νερού 

4.1.4 Μέτρηση της απόδοσης του εναλλάκτη συμπύκνωσης μέσω της 

θερμοκρασίας εξόδου νερού (όπου υπάρχει) 

4.1.5 Έλεγχος της συγκέντρωσης του αντιψυκτικού υγρού στο υδραυλικό 

δίκτυο (εάν υπάρχει) 

 

4.2 Πίνακας ισχύος μονάδος 

4.2.1 Σύσφιξη των ηλεκτρικών συνδέσεων όπου απαιτείται 

4.2.2 Έλεγχος της κατάστασης των διαφόρων επαφών και επιθεώρηση των 

επαφών 



   

4.2.3 Έλεγχος των ρυθμίσεων ηλεκτρικής προστασίας των μηχανών των 

συμπιεστών 

4.2.4 Έλεγχος των εντολών λειτουργίας και προστασίας 

 

4.3 Πίνακας ελέγχου μονάδας 

4.3.1 Σύσφιξη των ηλεκτρικών συνδέσεων (όπου απαιτείται)  

4.3.2 Έλεγχος προγραμματισμού της μονάδας διαχείρισης του 

μικροεπεξεργαστή 

4.3.3 Επαλήθευση και ρύθμιση των παραμέτρων προστασίας : Χαμηλή πίεση 

, Υψηλή πίεση , Εντάσεις των συμπιεστών 

4.3.4 Επαλήθευση των ενεργειών προστασίας μέσω εντολών της μονάδας 

μικροεπεξεργαστή 

4.3.5 Λειτουργία περιορισμού υψηλής πίεσης/χαμηλής θερμοκρασίας 

ψυκτικού μέσου (ρύθμιση των ορίων)  

 

4.4 Μετρήσεις ψύξης και ηλεκτρικές μετρήσεις 

4.4.1 Έλεγχος της γενικής λειτουργίας της μονάδας 

4.4.2 Έλεγχος παραμέτρων λειτουργίας 

4.4.3 Έλεγχος παραμέτρων ασφαλείας 

4.4.4 Έλεγχος του φορτίου του ψυκτικού μέσου και έλεγχος διαρροής 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (μέσω μέτρησης της 

υπερθέρμανσης και υποψύξης των συμπιεστών) 

4.4.5 Έλεγχος των θερμοκρασιακών διαφορών των εναλλακτών (για την 

εκτίμηση του συντελεστή απόδοσης της μονάδας) 

4.4.6 Έλεγχος κατάστασης φίλτρου λαδιού και αφύγρανσης (όπου υπάρχουν) 

4.4.7 Λειτουργική ανάλυση των διαφόρων παραμέτρων που μετρήθηκαν 

4.4.8 Σύνταξη αναφοράς επίσκεψης που να συμπεριλαμβάνει τις λίστες 

μετρήσεων, τις πιθανές παρατηρήσεις και έκδοση νόμιμο 

πιστοποιητικό στεγανότητας. 

 

 

 

Αποτιμώνται ξεχωριστά : 

1) Αναλώσιμα υλικά τακτικής συντήρησης ( φρεόν ψύκτη, φίλτρα φρέον – λαδιού ) 

2) Αντικατάσταση φθαρμένων υλικών που έχει περάσει η εγγύηση του κατασκευαστή 

3) Υλικά και εργασία που τυχόν θα απαιτηθούν για έκτακτες βλάβες 

 

 

Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ : 

3.700,00 € + Φ.Π.Α. 24% 

 

 

Β.  ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

Β.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ: 
         Η συντήρηση αυτή συνίσταται σε δύο επισκέψεις το χρόνο που περιλαμβάνει : 

1. έλεγχο των στοιχείων του Κεντρικού Πίνακα, ρυθμίσεις βαθμίδων 

τροφοδοσίας, αυτόματων φορτιστών, έλεγχο καλής λειτουργίας 

ανιχνευτικών κυκλωμάτων και συναγερμών, ηχητικών οργάνων κλπ, καθώς 

και ενεργοποίησης κάθε ζώνης χωριστά και των εντολών κατάσβεσης 



   

2. αποξήλωση και καθαρισμό πυρανιχνευτών όπου απαιτείται και έλεγχος 

καλής λειτουργίας με τα ειδικά όργανα της κατασκευάστριας εταιρίας, που 

ελέγχουν ρεύματα συναγερμών και ηρεμίας 

 

 

Β.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ 
Η συντήρηση αυτή συνίσταται σε μία (1) επίσκεψη το χρόνο που περιλαμβάνουν 

έλεγχο των στοιχείων και διατάξεων ενεργοποίησης των συστημάτων κατάσβεσης 

στους χώρους του υπογείου. Τον οπτικό έλεγχο κατάστασης εξαρτημάτων, τον έλεγχο 

πιέσεως διαρροής σωληνώσεων και καταιονητήρων. 

Για τις φιάλες με CO2 απαιτείται η μέτρηση του περιεχομένου τους με το ειδικό 

όργανο ελέγχου πληρότητας. Η μέτρηση αυτή είναι αναγκαία μια φορά το χρόνο. 

Για τις φιάλες Ρa (σκόνης) γίνεται οπτικός έλεγχος της περιεκτικότητας και 

ποιότητος της σκόνης και αν απαιτείται γίνεται αναγόμωση της φιάλης.  

 

Β.3 ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ, Pa (Σκόνη) , CO2 (Διοξείδιο) 
         Η συντήρηση αυτή είναι ετήσια και περιλαμβάνει :  

1. Αναγόμωση των πυροσβεστήρων σκόνης και έλεγχος των πυροσβεστήρων 

διοξειδίου. 

2. Έκδοση πιστοποιητικών και υπεύθυνης δήλωσης, όπως απαιτούνται από 

σχετική νομοθεσία 

 

Αποτιμώνται ξεχωριστά : 

1)     Φθαρμένα υλικά που θα επισημανθούν κατά την επίσκεψη της συντήρησης. 

2)     Υλικά και εργασία που θα απαιτηθούν για τις έκτακτες βλάβες. 

 

 

Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ : 

1.800,00 € + Φ.Π.Α. 24% 

 
 

 

 

 

Γ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 
 

Συντήρηση μία (1) φορά το έτος με τις κάτωθι εργασίες : 

 

Γ.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ (ΗΖ 250 KVA) 
1. Έλεγχος αντιψυκτικού – ηλεκτρολύτη μπαταρίας – συμπλήρωση 

2. Έλεγχος στάθμης λαδιού – φίλτρο λαδιού – φίλτρο αέρος 

3. Έλεγχος αυτοματισμών και ηλεκτρικού πίνακα ΗΖ 

4. Χειροκίνητη δοκιμαστική εκκίνηση του ζεύγους (μία φορά το μήνα) 

5. Αντικατάσταση φίλτρο λαδιού – λάδια. 

6. Για τα υπόλοιπα υλικά ( φίλτρο πετρελαίου, αντιψυκτικό, ιμάντας, φίλτρο 

αέρα ) αντικατάσταση ανάλογα με τις ώρες λειτουργίας. 

 

 

Γ.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
1. Έλεγχος ηλεκτροκινητήρα – jokey – diesel  



   

2. Έλεγχος αυτοματισμών ηλεκτρικού πίνακα – φορτιστή μπαταρίας 

3. Χειροκίνητη λειτουργία των αντλιών (μία φορά το μήνα) 

4. Έλεγχος αυτοματισμών δεξαμενής πυρόσβεσης και στεγανότητας 

5. Έλεγχος και αντικατάσταση λάδια, φίλτρο λαδιού. 

6. Για τα υπόλοιπα υλικά ( φίλτρο πετρελαίου, αντιψυκτικό, ιμάντας, φίλτρο 

αέρα ) αντικατάσταση ανάλογα με τις ώρες λειτουργίας 

 

Γ.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
1. Έλεγχος ετοιμότητας ηλεκτρικών αντλιών πιεστικού και χειροκίνητη 

εκκίνηση  

2. Έλεγχος αυτοματισμών πιεστικού – πλήρωσης δεξαμενής νερού 

3. Χλωρίωση δεξαμενής νερού 2 φορές το χρόνο 

4. Έλεγχος στεγανότητας βανών και χειρισμός 

 

Ο συντηρητής υποχρεούται να κάνει χειροκίνητες δοκιμές των συστημάτων κάθε μήνα. 

Όλα τα υλικά που τυχόν θα απαιτηθούν για την τακτική συντήρηση καθώς και υλικά και 

εργασία για έκτακτες βλάβες, αποτιμώνται ξεχωριστά 

 

 

 

Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ : 

1.000,00 € + Φ.Π.Α. 24% 

 

 

 

 

Δ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
Η συντήρηση αφορά μία (1) φορά το χρόνο. 

 

Δ.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ  
1. Έλεγχος αποζευκτών μέσης τάσης και χειρισμός 

2. Οπτικός έλεγχος μετασχηματιστών  

3. Έλεγχος ετοιμότητας του ηλεκτρικού πίνακα προστασίας των μετασχηματιστών 

και των προειδοποιητικών σειρήνων 

4. Καθαρισμός – συντήρηση των ακροδεκτών των μετασχηματιστών 

 

Δ.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 
1. Γενικός ηλεκτρικός πίνακας και σύστημα αντιστάθμισης  

2. Γενικός πίνακας ασφάλειας  

3. Μερικοί ηλεκτρικοί πίνακες όλου του κτιρίου (έλεγχος 1 φορά το μήνα) 

4. Περιοδική αντικατάσταση λαμπτήρων (εξωτερικών) (1 φορά το έτος) 

 

Λαμπτήρες – μικροϋλικά φωτιστικών (Ballast) που τυχόν θα απαιτηθούν για την τακτική 

συντήρηση καθώς και υλικά και εργασία για έκτακτες απαιτήσεις αποτιμώνται ξεχωριστά 

 

 

 

Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: 

1.200,00 € + Φ.Π.Α. 24% 



   

 

 

 

 

E. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (B.E.M.S.) 
Οι επεμβάσεις στο ανώτερο σύστημα διακρίνονται :  

 

Ε.1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
              Γίνονται μία φορά το έτος και αφορούν :  

1.1 Έλεγχος και βασική συντήρηση των πινάκων ΠΠΕ1, ΠΠΕ2, ΠΠΕ3, ΠΠΕ4, 

ΠΠΕ5, ΠΠΕ6 και ΠΠΕ7 

1.2 Επιτόπια επαλήθευση ορθής λειτουργίας όλων των αισθητήρων και όλων 

των κινητήρων του συστήματος 

1.3 Αποκατάσταση τυχόν τρεχουσών θεμάτων πχ αλλαγή παραμέτρων, 

ρυθμίσεων, setpoint, κλπ 

1.4 Αντικατάσταση μπαταριών στα UPS των πινάκων ΠΠΕ. 

 

        Ε.2 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 
              Με τον όρο «επισκευές» εννοούμε την αποκατάσταση της λειτουργικής ετοιμότητας 

του εξοπλισμού, η οποία δεν απαιτεί καθόλου εργαστηριακή επέμβαση ή απαιτεί 

εργαστηριακή επέμβαση για αντικατάσταση κατεστραμμένων εξαρτημάτων 

 

Ε.3  ΒΛΑΒΕΣ 
               Με τον όρο αποκατάσταση «βλαβών» εννοείται το σύνολο των ενεργειών στις 

οποίες πρέπει να προβεί ο συντηρητής ώστε στον ελάχιστο δυνατό χρόνο να 

αποκατασταθεί η λειτουργία του εξοπλισμού του Έργου, σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές καλής λειτουργίας του. Ενδεικτικές ενέργειες επισκευής βλάβης 

είναι ο εντοπισμός ελαττωματικού σημείου στο πρόγραμμα των ελεγκτών PLC, ο 

εντοπισμός του σημείου της κυκλωματικής βλάβης, η αντικατάσταση του 

ελαττωματικού εξαρτήματος με ανταλλακτικό που θα υπάρχει στις αποθήκες του 

συντηρητή και η επιτόπου προσωρινή ή μόνιμη επισκευή εξαρτήματος – εφόσον 

είναι δυνατή. 

 

Ε.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
        Αναβάθμιση του προγράμματος του συστήματος ώστε να ανταποκρίνεται στις   

τυχόν καινούριες απαιτήσεις του κτιρίου. 

 

Στην ανωτέρω τιμή δεν περιλαμβάνεται το κόστος των ανταλλακτικών που τυχόν θα 

απαιτηθούν στη τακτική συντήρηση. Υλικά και εργασία που θα απαιτηθούν για έκτακτες 

βλάβες αποτιμώνται ξεχωριστά. 

 

 

Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ BΕMS : 

3.000,00 € + Φ.Π.Α. 24% 

 

 

 

 

 



   

ΣΤ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ 
 

Η συντήρηση αυτή αφορά δύο επισκέψεις τον χρόνο και περιλαμβάνει : 

Α) τον έλεγχο όλης της δομημένης καλωδίωσης του κτιρίου και των οπτικών ινών και 

καλωδίων που συνδέουν τα τοπικά rack και την μέτρηση των ταχυτήτων μετάδοσης των 

δεδομένων.  

Β) τον έλεγχο όλου του ενεργού εξοπλισμού του κτιρίου (switch, modem, router, κλπ) 

και την επισήμανση βλαβών και μη σωστής λειτουργίας 

Τα υλικά που απαιτούνται για την αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων καθώς 

και υλικά και εργασίες για έκτακτες βλάβες αποτιμώνται ξεχωριστά. 

Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να επέμβει άμεσα για την αποκατάσταση 

οποιασδήποτε βλάβης καθώς και να δώσει λύση σε οποιαδήποτε απαίτηση ενεργού και 

παθητικού εξοπλισμού του κτιρίου που απαιτείται. 

 

 

Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ : 

1.000,00 € + Φ.Π.Α. 24% 

 

 

Ζ. ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ 
 

1. Καθαρισμός του δαπέδου των δεξαμενών 1 φορά ανά 2 μήνες 

2. Έλεγχος και συμπλήρωση των χημικών (1 φορά ανά 15 μέρες) 

3. Backwash (καθαρισμός) του φίλτρου νερού 1 φορά το μήνα και συμπλήρωση 

της στάθμης του σιντριβανιού 

4. Περιοδικός έλεγχος χλωρίου και PH 

5. Περιοδικός έλεγχος και αποκατάσταση διαρροών  

6. Έλεγχος ηλεκτρικών πινάκων και αυτοματισμών 

7. Διαχείριση χημικών που απαιτούνται για το σιντριβάνι ( χλώριο, κροκιδοτικό, 

PΗminus, αλγεοκτόνο ) 

 

 

Αναλώσιμα χημικά ( χλώριο, κροκιδοτικό, PΗminus, αλγεοκτόνο ) που απαιτούνται καθ’ όλη 

τη λειτουργία του σιντριβανιού, καθώς και υλικά και εργασία που θα απαιτηθούν για 

έκτακτες βλάβες, αποτιμώνται ξεχωριστά. 

 

 

Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ : 

800,00 € + Φ.Π.Α. 24% 

 

 

         ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ :                                12.500,00 €  

            ΦΠΑ 24% :                                    3.000,00 € 

             ΣΥΝΟΛΟ :                       15.500,00 € 
 

 


