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Το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία <<Ενιαίο Ταµείο 
Ανεξάρτητα Απασχολουµένων – Ε.Τ.Α.Α.>> που συστήθηκε βάσει των 
άρθρων 25-38 του Ν.3655/2008 (ΦΕΚ.58Α/3-4-2008) µε έδρα την οδό Μάρνη 
22 έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 
1.1 Του ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/1.2.1995) «Προµήθειες του 
δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του ν. 2741/1999 (Φ.Ε.Κ. 
199/Α/28.9.1999) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες 
ρυθµίσεις  θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
λοιπές διατάξεις». 
1.2 Του π.δ. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Φ.Ε.Κ. 
150/Α/2007). 
1.3 Του π.δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/Α/16.3.2007) «Προσαρµογή της 
Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί 
συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, 
προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 
2005». 
1.4 Του ν. 3886/2010 (Φ.Ε.Κ. 173/Α/30.9.2010) «∆ικαστική προστασία 
κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων.». 
1.5 Του π.δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/5.6.2003) «Προσαρµογή της 
Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την 
καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές 
συναλλαγές». 
2. Τις αποφάσεις: 
2.1 Των λοιπών κανονιστικών αποφάσεων, που εκδίδονται σε εκτέλεση 
εξουσιοδοτικών διατάξεων του ν. 2286/1995 



2.2  Την υπ΄αριθµ. 35130/739/09/08/2010 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β/11-08-2010) 
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που αναφέρεται στην «αύξηση 
των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για τη 
σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, 
παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 
2.3 Τα υπ΄αριθµ. πρωτ. Οικ. 30440/08-05-2006, οικ. 31262/16-11-2006 
και οικ. 30253/06-02-2009 έγγραφα του Υπουργείου Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας- νυν Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης. 
2.4 Την απόφαση 83/10-6-2010, Θέµα 13ο του ∆Σ του ΕΤΑΑ σχετικά 
µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και 
διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις προµήθειες του ΕΤΑΑ. 
2.5 Την υπ΄αριθµ 25842 και µε ηµεροµηνία 28/04/2011 απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης του Ε.Τ.Α.Α.- Τοµείς υγειονοµικών µε αριθµό 
καταχώρησης ……… στο βιβλίο εγκρίσεως και εντολών πληρωµής της 
Οικονοµικής Υπηρεσίας του Ε.Τ.Α.Α. – Τοµείς Υγειονοµικών. 
2.6. Την υπ΄αρ 126/14-4-2011 θέµα 15ο συνεδρίαση του ∆.Σ. του 
Ε.Τ.Α.Α. σχετικά µε τη διενέργεια του διαγωνισµού. 
2.7 Την απόφαση Π1/3797 (Φ.Ε.Κ. 1686/Β/23.8.2007) της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, που αφορά το Ενιαίο Πρόγραµµα 
Προµηθειών. 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ: 
 
1. Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη 
τιµή, για την ανάθεση των εργασιών συντήρησης των κεντρικών κλιµατιστικών 
µονάδων του κτιρίου στη Σταδίου 29 και των κτιρίων στην Αχαρνών 27 και 29,  
προϋπολογισθείσας δαπάνης 35.470.€ πλέον Φ.Π.Α. 23%. 
2. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο E.T.A.A., στην Αθήνα, οδό Μάρνη 22, 
Τ.Κ. 10433. Οι προσφορές των συµµετεχόντων πρέπει να υποβληθούν µέχρι 
την ∆ευτέρα 2/5/2011, ώρα 11.00µ.µ, στα γραφεία του Ε.Τ.Α.Α., Μάρνη 22, 
Τ.Κ. 10433, Αθήνα,2ος όροφος. Πληροφορίες σχετικά µε τον πρόχειρο 
διαγωνισµό παρέχονται από τους: κ.κ. Λούβαρη Ευάγγελο, Μοσχάκη 
Νικόλαο, τηλέφωνα: 2105217350, 2103310637, κατά τις εργάσιµες ηµέρες 
και ώρες 08:00 – 14:00.  
 
3. Χρόνος και τόπος διενέργειας διαγωνισµού: 
 
Τόπος διενέργειας διαγωνισµού Γραφεία Ε.Τ.Α.Α., Μάρνη 22, Τ.Κ. 10433, 

Αθήνα, 2ος όροφος, αίθουσα ∆.Σ. 

Ηµεροµηνία & ώρα διαγωνισµού 2 ΜΑΙΟΥ 2011-  11.00µ.µ 
 
4. Προσφορές που υποβάλλονται µετά την ώρα διενέργειας του διαγωνισµού 
(ήτοι 11.00µ.µ) δεν θα λαµβάνονται υπόψη. 
 



5. ∆εν παρέχεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόµενους να υποβάλουν 
προσφορά για µέρος µόνο της ζητούµενης ποσότητας. Γίνονται δεκτές 
προσφορές για το σύνολο µόνο της προκηρυχθείσας ποσότητας. 
 
6. Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
 
7. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όσοι ασκούν δραστηριότητα 
συναφή µε το αντικείµενο του διαγωνισµού, κατέχουν την απαιτούµενη άδεια 
και διαθέτουν τα κατάλληλα όργανα, µέσα και προσωπικό. 
 
Ο Ανάδοχος ο οποίος θα πρέπει να είναι Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός µέλος του ΤΕΕ ή να έχει άδεια ψυκτικού γενικών εφαρµογών, θα 
πρέπει να έχει :  
 
7.1. Βεβαίωση ή σχετική εξουσιοδότηση από τον κατασκευαστικό οίκο των 
ψυκτικών συγκροτηµάτων, που να πιστοποιεί την ικανότητα ενός τουλάχιστον 
τεχνικού να συντηρεί τα ψυκτικά συγκροτήµατα.  
 
7.2. ∆ήλωση ότι υπάρχει εµπειρία και εξειδίκευση στη συντήρηση των εν 
λόγω ψυκτικών συγκροτηµάτων µε παράθεση καταλόγου αναλόγων έργων.  
 
 
8. Για την αξιολόγηση των προσφορών µε κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη 
τιµή λαµβάνονται κυρίως υπόψη τα αναφερόµενα στο αρθρ. 20 του Π.∆. 
118/2007. 
 
9. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
• Η λέξη «Προσφορά». 
• Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια. 
• Ο αριθµός πρωτοκόλλου της διακήρυξης. 
• Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
• Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 
10. Α)Τα δικαιολογητικά και τα Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς  σε 
σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  σε δύο 
αντίγραφα.  

Β)Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς  σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο 
µε την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ σε δύο αντίγραφα. 

Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στο φάκελο της ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (πρωτότυπο – αντίγραφο) και  απαιτούνται για τη συµµετοχή 
στο διαγωνισµό  είναι:  
α.) Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως 
εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής, ότι εφόσον ο 
διαγωνισµός κατακυρωθεί στον προσφέροντα, αυτός οφείλει εντός 10 
εργασίµων ηµερών από την σχετική έγγραφη ειδοποίησή του, να 
προσκοµίσει τα πιο κάτω δικαιολογητικά: 
 

• Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου έκδοσης τελευταίου τριµήνου. 
• Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. 



• Πιστοποιητικό του Εµπορικού και Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου, 
που θα πιστοποιεί την εγγραφή του προσφέροντος, καθώς και το ειδικό 
επάγγελµα που ασκεί. 

• ∆ικαιολογητικά σύστασης Εταιρείας. 
• Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης 

του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δε τελούν υπό 
πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης, αναγκαστικής 
διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία.  

•  
β) Κατάλογος πελατών  µε στοιχεία επικοινωνίας τους. 

γ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, µε 
θεώρηση γνήσιου της υπογραφής, µε την οποία θα δηλώνεται ότι ο 
προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδοµή (ειδικευµένο 
προσωπικό, κ.λ.π.) για την εκτέλεση της σύµβασης.   

 

Στο φάκελο της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα αναγράφονται οι 
προσφερόµενες κατά περίπτωση τιµές χωρίς Φ.Π.Α. καθώς και το 
συνολικό ποσό της προσφοράς. Οι τιµές πρέπει να δίνονται σε ευρώ (€) 
και να αναγράφονται ολογράφως και αριθµητικώς και  να περιλαµβάνουν το 
σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόµενοι φόροι, νόµιµες κρατήσεις και 
άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. 
Η συνολική τιµή  θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις ή 
άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε 
διόρθωση ή προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και 
µovoγραµµέvη από τον  προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο αποσφράγισης 
των προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν 
διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή 
διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής 
του διαγωνισµού. 

Κάθε προσφορά που δεν ανταποκρίνεται στους όρους της πρόσκλησης 
αυτής θα απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Αντιπροσφορές  δεν γίνονται δεκτές 
σε κανένα στάδιο του διαγωνισµού. Σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η κατακύρωση του διαγωνισµού πραγµατοποιείται µε απόφαση του  
διοικούντος το Ε.Τ.Α.Α. οργάνου, το οποίο διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώσει 
ή να µαταιώσει τον διαγωνισµό σε περίπτωση που  κρίνει  τις Προσφορές 
ασύµφορες ή µη ικανοποιητικές.  
Ο µειοδότης στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να προσέλθει 
εντός  δέκα (10) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίησή του στο Ταµείο, για 
την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την 
προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής(το ύψος της οποίας 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της ετήσιας συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς 
τον ΦΠΑ.). 



Η πληρωµή του ποσού της συντήρησης  θα γίνεται  σε ευρώ (€), µετά από 
προηγούµενη θεώρηση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής 
από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
 
11. Αναλυτική περιγραφή ζητούµενων υπηρεσιών: 

 

1. ΓΕΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. 
 
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
1.1 Κτίριο οδού Σταδίου 29: 
 στους χώρους των γραφείων στεγάζεται η ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς επίσης και τµήµα του Υπουργείου 

Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης στον 3
ο 
όροφο 

του κτιρίου.  
 Όλοι οι ανωτέρω χώροι κλιµατίζονται µε κεντρικό σύστηµα 
κλιµατισµού, το οποίο αποτελείται από: 

• δύο ψυκτικά συγκροτήµατα του οίκου TRANE RTHC στο 3
ο 

υπόγειο, 
• δύο πύργους ψύξης στο δώµα, 272 τοπικές κλιµατιστικές 

µονάδες στους χώρους των γραφείων, µαζί µε όλα τα 
απαραίτητα βοηθητικά µηχανήµατα και αυτοµατισµούς.  

• Μονάδα τύπου split της εταιρείας MITSUBISHI: 1τεµ. 
• Μονάδα split τύπου κασέτας ψευδοροφής της εταιρείας 

MITSUBISHI στον 8ο όροφο: 2 τεµ. 
• Θερµαινόµενες αεροκουρτίνες εισόδου κτιρίου της εταιρείας 

OLEFINI: 2 τεµ. 
• Ηµικεντρικό καναλάτο µηχάνηµα ψευδοροφής στην είσοδο 

του κτιρίου : 1 τεµ. 
• Πολυδιαιρούµενα συστήµατα VRV της εταιρείας MITSUBISHI 

αποτελούµενα από µια εξωτερική µονάδα και 8 εσωτερικά 
στην αίθουσα εκδηλώσεων του 4ου ορόφου του κτιρίου: 2 τεµ. 

 
1.2 Κτίριο οδού Αχαρνών 27: 
Οπού στεγάζονται υπηρεσίες των Τοµέων Υγειονοµικών 

• Μονάδα τύπου split της εταιρείας MITSUBISHI: 52 τεµ. 
• Μονάδα τύπου split της εταιρείας DELONGI: 1 τεµ. 
• Μονάδα split τύπου κασέτας ψευδοροφής της εταιρείας 

MITSUBISHI στην είσοδο του κτιρίου: 1 τεµ. 
• Θερµαινόµενες αεροκουρτίνες εισόδου κτιρίου της εταιρείας 

OLEFINI: 2 τεµ. 
• Μονάδα τύπου close control για το computer room του 4ου 

ορόφου. 
• Εφεδρική µονάδα οροφής τύπου split της εταιρείας 

MITSUBISHI ισχύος 25.000 btu/h για το computer room του 
4ου ορόφου: 1 τεµ. 

• Μονάδα split τύπου κασέτας ψευδοροφής στο ισόγειο 
κατάστηµα του κτιρίου: 4 τεµ. 



• Ηµικεντρικό καναλάτο µηχάνηµα VRV στο ισόγειο κατάστηµα 
και το υπόγειο του κτιρίου: 1 τεµ. 

• Μονάδα τύπου close control για το computer room του 4ου 
ορόφου. 

 
1.3 Κτίριο οδού Αχαρνών 29: 
Οπού στεγάζονται υπηρεσίες των Τοµέων Υγειονοµικών 

• Μονάδα τύπου split της εταιρείας MITSUBISHI: 22 τεµ. 
• Μονάδα τύπου split της εταιρείας DELONGI: 1 τεµ. 
• Μονάδα τύπου split της εταιρείας FUJITSU: 5 τεµ. 
• 23 τεµ. διαφόρων τύπων στους µισθωµένους χώρους σε 

υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας. 
 

 
 
2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   
 
ΣΤΑ∆ΙΟΥ 29 
 

2.1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ  

(ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ )  
 

2.1.1. Έλεγχος των υδραυλικών συνδέσεων και παροχών νερού στα 
ψυκτικά συγκροτήµατα µέσω πτώσης πίεσης νερού στους 
εναλλάκτες.  

2.1.2. Καθαρισµός φίλτρων νερού δικτύου ψυχρού νερού.  
2.1.3. Ανασκόπηση ενδείξεων βλαβών και έλεγχος κεντρικών 

επεξεργαστών µηχανηµάτων.  
2.1.4. Έλεγχος αυτοµατισµού και πρεσοστατών, αισθητηρίων και 

διακοπτών ροής νερού.  
2.1.5. Συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων.  
2.1.6. Έλεγχος relay ισχύος, σύσφιξη καλωδίων, έλεγχος κατάστασης 

επαφών εκκινητών.  
2.1.7. Μεγγοµέτρηση τυλιγµάτων κινητήρων των συµπιεστών.  
2.1.8. Σύσφιξη ακροδεκτών συµπιεστών.  
2.1.9. Έλεγχος διαρροών ψυκτικού υγρού µε ηλεκτρονικό ανιχνευτή.  
2.1.10. Καθαρισµός των συµπυκνωτών µε χρήση καταλλήλων χηµικών 

και αντλίας κυκλοφορίας.  
2.1.11. Εκκίνηση και έλεγχος σωστής λειτουργίας του ψυκτικού 

συγκροτήµατος.  
2.1.12. Αντικατάσταση φίλτρου λαδιού συµπιεστή (ELM – 17E)  
2.1.13. Καταγραφή λειτουργικών παραµέτρων.  
2.1.14. Καταµέτρηση πιέσεων, θερµοκρασιών, και αµπεροµέτρηση 

κινητήρων.  
2.1.15. Έλεγχος µετρήσεων, ώστε να κυµαίνονται στα ασφαλή όρια του 

κατασκευαστικού οίκου.  
2.1.16. Ανάλυση ψυκτελαίου (µία ανά ψυκτικό κύκλωµα µε αποστολή 

δειγµάτων σε εργαστήριο του εξωτερικού) ώστε να ελεγχθεί η 



εσωτερική κατάσταση του συµπιεστή / κυκλώµατος στην αρχή της 
θερινής λειτουργίας. 

 
 
 

 
2.2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (τουλάχιστον 2 φορές κατά τη 
θερινή περίοδο) 

 
2.2.1. Έλεγχος των υδραυλικών συνδέσεων και παροχών νερού στα 

ψυκτικά συγκροτήµατα µέσω πτώσης πίεσης νερού στους 
εναλλάκτες.  

2.2.2. Ανασκόπηση ενδείξεων βλαβών και έλεγχος κεντρικών 
επεξεργαστών µηχανηµάτων.  

2.2.3. Έλεγχος αυτοµατισµού, πρεσοστατών, αισθητηρίων και 
διακοπτών ροής νερού.  

2.2.4. Έλεγχος διαρροών ψυκτικού υγρού µε ηλεκτρονικό ανιχνευτή.  
2.2.5. Καταγραφή λειτουργικών παραµέτρων.  
2.2.6. Καταµέτρηση πιέσεων, θερµοκρασιών και αµπεροµέτρηση 

κινητήρων.  
.  
2.2.7. Έλεγχος µετρήσεων ώστε να κυµαίνονται στα ασφαλή όρια του 

κατασκευαστικού οίκου.  
 
 

2.3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΓΩΝ ΨΥΞΕΩΣ ΝΕΡΟΥ  
 

2.3.1. Έλεγχος κινητήρων, µέτρηση και καταγραφή ρεύµατος 
(αµπεροµέτρηση).  

2.3.2. Λίπανση κουζινέτων άξονα / κινητήρων.  
2.3.3. Έλεγχος ιµάντων και αντικατάστασή τους εάν απαιτηθεί.  
2.3.4. Καθαρισµός ακροφυσίων (µπεκ).  
2.3.5. Καθαρισµός λεκάνης νερού.  
2.3.6. Ρύθµιση πλωτήρα στάθµης νερού.  

Με το πέρας της συντήρησης θα γίνει παράθεση 
Τεχνικής Έκθεσης για κάθε Ψυκτικό Συγκρότηµα - Πύργο 
ψύξης, µε τις υπόλοιπες µετρήσεις καθώς και καταγραφή 
τυχόν πρόσθετων απαιτήσεων για την βελτιστοποίηση της 
λειτουργίας του συστήµατος του κεντρικού κλιµατισµού.  

 
2.4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ  
 

2.4.1. Χηµικός καθαρισµός µε αδρανοποιηµένο οξύ εξωτερικά των 
εναλλακτών θερµότητας µία φορά το έτος (στην αρχή της Θερινής 
περιόδου).  

2.4.2. Μηχανικός καθαρισµός εξωτερικά των εναλλακτών θερµότητας 
µία φορά το έτος (στην αρχή της Χειµερινής περιόδου).  

2.4.3. Καθαρισµός των φίλτρων αέρα όλων των µονάδων τέσσερις 
φορές τον χρόνο.  



2.4.4. Έλεγχος και ρύθµιση των τριόδων ηλεκτροβανών on-off (όπου 
υπάρχουν).  

2.4.5. Έλεγχος και ρύθµιση όλων των οργάνων λειτουργίας και 
αυτοµατισµού.  

 
 
2.5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 
(split type unit). 
Εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν σε όλα τα κτίρια κατά την προληπτική 
συντήρηση κλιµατιστικών µηχανηµάτων µε εναλλάκτη θερµότητας απ’ ευθείας 
εκτόνωσης ( δύο φορές ετησίως, η µία στην αρχή της θερινής περιόδου και η 
άλλη στην αρχή της χειµερινής περιόδου): 
 

2.5.1. Επιθεώρηση όλων των µηχανηµάτων 
2.5.2. Καθαρισµός. – πλύσιµο των µηχανηµάτων εξωτερικά 
2.5.3. Καθαρισµός φίλτρων αέρα  -περσίδων εσωτερικών µονάδων. Ο 
καθαρισµός για τα φίλτρα πλενόµενου τύπου θα γίνεται επιµελώς µε νερό.  
2.5.4. Καθαρισµός της φτερωτής,  του καλύµµατος και των εδράνων των 
ανεµιστήρων των µονάδων, έλεγχος οµαλής λειτουργίας τους.   
2.5.5. Έλεγχος πιέσεων και πληρότητας ψυκτικού µέσου. Σε περίπτωση 
που θα διαπιστώνεται απώλεια του ψυκτικού µέσου, θα εντοπίζεται το 
σηµείο διαρροής του, θα επισκευάζεται το αντίστοιχο ψυκτικό κύκλωµα και 
θα συµπληρώνεται µε την απαραίτητη ποσότητα του ψυκτικού µέσου και θα 
επανελέγχεται.  
2.5.6. Καθαρισµός των δικτύων αποχέτευσης συµπυκνωµάτων της 
εγκατάστασης (των λεκανών περισυλλογής συµπυκνωµάτων συσκευών, 
των σιφονιών ή των σωληνώσεων σύνδεσης συσκευών µε τα δίκτυα, των 
σωληνώσεων των δικτύων, κλπ.)  
2.5.7. Xηµικός  Καθαρισµός εναλλακτών θερµότητας (στοιχείων) των 
αερόψυκτων συµπυκνωτών (Condensers) µε µη τοξικό και οικολογικό 
υγρό, το οποίο θα συνοδεύεται από δελτίο καταλληλότητας, επιθεώρηση 
των συσκευών για πιθανή διάβρωση ή φθορές.  
2.5.8. Έλεγχος των ηλεκτρικών οργάνων και κυκλωµάτων κινήσεως και 
αυτοµατισµού και αντικατάσταση µη λειτουργούντων (Αµπεροµέτρηση 
συµπιεστών και έλεγχος καλής λειτουργίας τους, έλεγχος θερµικού και 
πηνίου µονάδας, έλεγχος, καθαρισµός, σύσφιξη των ηλεκτρικών επαφών-
συνδέσεων των καλωδίων ) 
2.5.9. Αναπόσπαστο µέρος της συντήρησης είναι το πρωτόκολλο 
µετρήσεων για κάθε µονάδα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ            
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ  
 

ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ 29 ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 27 & 29 
3.1. Συντήρηση ψυκτικών συγκροτηµάτων και πύργων ψύξεως νερού : 

11.500,00 €  
3.2. Συντήρηση τοπικών κλιµατιστικών µονάδων : 272 τεµ. Χ 60 € : 

16.320,00 €  
3.3. Συντήρηση ηµικεντρικής µονάδας στο δώµα : 450,00 €  
3.4. Συντήρηση κλιµατιστικών µονάδων µε εναλλάκτη θερµότητας 

απευθείας εκτόνωσης κτιρίων Σταδίου 29 και Αχαρνών 27 & Αχαρνών 
29: 7.200,00 € 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ : 35.470 €  
Πλέον Φ.Π.Α. 23%  

 
3.5 Όλα τα βασικά υλικά συντήρησης συµπεριλαµβάνονται στο κόστος 

συντήρησης.  
3.6. ∆εν συµπεριλαµβάνεται το κόστος πρόσθετων εργασιών και 

ανταλλακτικών (ανά περίπτωση) που αφορά κυρίως επισκευαστικές 
επεµβάσεις.  

3.7 Στο κόστος συµπεριλαµβάνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις. 
 
Η συµµετοχή κάθε ενδιαφερόµενου στο διαγωνισµό συνεπάγεται την χωρίς 
επιφύλαξη αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος .Οι 
βασικοί όροι της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος θα αποτελέσουν 
στοιχεία  της σύµβασης συντήρησης και θα δεσµεύσουν τον συντηρητή στην 
περίπτωση που εκ παραλήψεως δεν θα περιληφθούν σε αυτήν 
 
 
                                              ΓΙΑ ΤΟ  Ε.Τ.Α.Α 
                                            Ο Πρόεδρος του ∆.Σ  
 
 
 
                                   ΑΡΓΥΡΙΟΣ  ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 


