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Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η   Τ Π Η Ρ Δ  Ι Α                                                           ΥΑΛΚΙΓΑ,  19/07/2017 

  

  

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η   Π Δ Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 
 

 Η παξνύζα Σερληθή Έθζεζε ζπληάζζεηαη ζύκθσλα κε ηα άξζξα 2 & 3 ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

Καλνληζκνύ Πξνκεζεηώλ (Απόθαζε Δ../Δ.Ε.Τ.Α.Υ. 30 /2011), πξνθεηκέλνπ λα πξνβνύκε ζηε 

ζπληήξεζε ησλ θιηκαηηζηηθώλ ζπζηεκάησλ (απηόλνκσλ θαη θεληξηθώλ) ζε όιεο ηηο θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο  ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Υ.  , όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη θαησηέξσ: 

 

Κένηπο Λςμάηων Φαλκίδαρ (Κ.Λ.Φ.): 

- πληήξεζε Σεζζάρων (4)  θιηκαηηζηηθώλ ηνίρνπ 12.000 BTU θαη  

- Γσο (2) θιηκαηηζηηθώλ ηύπνπ ληνπιάπαο 48.000 BTU.  

 

Κένηπο Δπεξεπγαζίαρ Λςμάηων Νέαρ Απηάκηρ (Κ.Δ.Λ.Ν.Α.): 

πληήξεζε Δνός (1)  θιηκαηηζηηθνύ ηνίρνπ 12.000 BTU. 

 

Κηίπιο επί ηηρ οδού Κιμώλος (Αποθήκη, Φημείο, Σςνεπγεία): 

πληήξεζε Γώδεκα (12)  θιηκαηηζηηθώλ δαπέδνπ (ηύπνπ VRV) θαη Γσο (2) θεληξηθώλ εμσηεξηθώλ 

κνλάδσλ .  

 

Γπαθείο Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ (Γεξαμενή Βελήμπαμπα): 

- πληήξεζε Σριών (3) θιηκαηηζηηθώλ ηνίρνπ 9.000 BTU θαη  

- Γύο (2)  θιηκαηηζηηθώλ ηύπνπ ληνπιάπαο 48.000 BTU. 

 

Ανηλιοζηάζιο Ύδπεςζηρ Ούγγπων: 

- πληήξεζε Γύο (2)  θιηκαηηζηηθώλ ηνίρνπ 24.000 BTU θαη  

- Δνός (1)  θιηκαηηζηηθνύ ηύπνπ ληνπιάπαο 48.000 BTU. 

 

Ανηλιοζηάζιο Λςμάηων Α΄ (Πάπκο Λαού): 

πληήξεζε Γύο (2)  θιηκαηηζηηθώλ ηνίρνπ 9.000 BTU. 
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Κηίπιο επί ηηρ οδού Νεοθύηος 69 (Κηίπιο Γιοίκηζηρ, Γ/νζη Τεσνικών Υπηπεζιών & Γ/νζη 

Οικονομικών Υπηπεζιών): 

πληήξεζε ζπζηήκαηνο θεληξηθνύ θιηκαηηζκνύ ηνπ ηεηξαώξνθνπ κε ππόγεην θηηξίνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα :  

- Γσο (2) θιηκαηηζηηθώλ ηνίρνπ 17.500 BTU (έλα ππόγεην – 1 ηζόγεην) 

- Γσο (2) θιηκαηηζηηθά ηνίρνπ 9.000 BTU (έλα ζην ππόγεην ζηνλ ρώξν κεραλνζηαζίνπ ηνπ 

αζαλζέξ θαη έλα ζηνλ 1
ν 
όξνθν) 

- Σέζζερις (4) Μνλάδεο Αληιηώλ Θεξκόηεηαο θαλαιιάηνπ ηύπνπ (δπν ζην ηζόγεην θαη δπν 

ζηνλ 1
ν
 όξνθν)  

    

ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΝΑ ΣΤΠΟ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΟΤ  

           

A. ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΑ SPLIT UNIT 

Α/Α ΔΙΓΟ ΔΡΓΑΙΑ 

1 Καζαξηζκόο εμσηεξηθήο κνλάδαο κε εηδηθά ρεκηθά 

2 Καζαξηζκόο θίιηξσλ εζσηεξηθήο κνλάδαο κε εηδηθά ρεκηθά 

3 Φεθαζκόο ζηνηρείνπ εζσηεξηθήο κνλάδαο κε εηδηθό κπθεηηνθηόλν - αληηβαθηεξηαθό 

4 Έιεγρνο θαη πιήξσζε ςπθηηθνύ πγξνύ  

5 Έιεγρνο ησλ ξαθόξ θαη ζύζθημε όπνπ απαηηείηαη  

6 Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη απόδνζεο ησλ αλεκηζηήξσλ  

7 Έιεγρνο ησλ κνλώζεσλ ζσιήλσλ 

8 Καζαξηζκόο ησλ ιεθαλώλ από βνπισκέλεο απνρέηεπζεο 

9 Ηιεθηξνινγηθόο έιεγρνο θαισδίσλ  

10 Καζαξηζκόο – έιεγρνο θαη ιίπαλζε εμσηεξηθνύ αλεκηζηήξα 

 

   Β.  ΣΤΠΟΤ ΝΣΟΤΛΑΠΑ, VRV, ΑΝΣΛΙΔ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΑΝΑΛΛΑΣΟΤ ΣΤΠΟΤ 

Α/Α ΔΙΓΟ ΔΡΓΑΙΑ 

1 Καζαξηζκόο θίιηξσλ εζσηεξηθήο κνλάδαο κε εηδηθά ρεκηθά 

2 Φεθαζκόο ζηνηρείνπ εζσηεξηθήο κνλάδαο κε εηδηθό κπθεηηνθηόλν - αληηβαθηεξηαθό 

3 Έιεγρνο ησλ ξαθόξ θαη ζύζθημε όπνπ απαηηείηαη  

4 Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη απόδνζεο ησλ αλεκηζηήξσλ  

5 Έιεγρνο ησλ κνλώζεσλ ζσιήλσλ 

6 Καζαξηζκόο ησλ ιεθαλώλ από βνπισκέλεο απνρέηεπζεο 

7 Ηιεθηξνινγηθόο έιεγρνο θαισδίσλ  

8 Καζαξηζκόο – έιεγρνο θαη ιίπαλζε εζσηεξηθνύ αλεκηζηήξα 
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Όιεο νη εξγαζίεο  ζα εθηειεζηνύλ ζε ρξόλν, κε ηξόπν θαη κε αξηζκό αηόκσλ, ώζηε λα κελ 

παξαθσιύεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ησλ Τπεξεζηώλ . 

Ο εθηειώλ ηελ εξγαζία ππνρξενύηαη λα ηεξεί όινπο ηνπο πξνβιεπόκελνπο θαλόλεο 

αζθαιείαο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ην πξνζσπηθό , ηνλ εμνπιηζκό θαη ηα πιηθά 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη. 

 Ο εθηειώλ ηελ εξγαζία ππνρξενύηαη λα ιακβάλεη  θάζε κέηξν αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο γηα ηελ 

απνηξνπή δεκηάο, θζνξάο ή βιάβεο ζε πξάγκαηα θαη ζε εγθαηαζηάζεηο ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Υ. θαη είλαη 

ππεύζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε είδνπο δεκηάο , θζνξάο ή βιάβεο ζε πξάγκαηα θαη 

εγθαηαζηάζεηο ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Υ.  πνπ ζα πξνθιεζνύλ από πξάμεηο ή παξαιήςεηο ησλ ππαιιήισλ ηνπ ή 

αθόκα θαη από ειαηησκαηηθό εμνπιηζκό , θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο. 

Ο αλάδνρνο ζα εθηειέζεη ηελ εξγαζία εληόο  είκοζι (20) ημερών από ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηνπ  πκθσλεηηθνύ θαη ζα ζπληάμεη Σερληθή Έθζεζε όπνπ ζα αλαθέξεηαη αθξηβώο ηη 

εξγαζίεο πξαγκαηνπνηεζήθαλ αλά θιηκαηηζηηθό. 

Η Δ.Ε.Τ.Α.Υ.  ππνρξενύηαη λα εμνθιήζεη ηνλ πξνκεζεπηή  κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 

απαξαίηεησλ δηνηθεηηθώλ δηαδηθαζηώλ γηα ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ Υξεκαηηθνύ Εληάικαηνο 

Πιεξσκήο θαη εθόζνλ νη αξκόδηεο επηηξνπέο βεβαηώζνπλ όηη εθηειέζηεθαλ θαιώο όιεο νη 

αλαηεζείζεο εξγαζίεο θαη παξειήθζεζαλ ηα πιηθά ηεο ύκβαζεο. 

Η εμόθιεζε γίλεηαη αθνύ ππνβιεζνύλ ηα νόμιμα δικαιολογηηικά πληρωμής θαη ηα ινηπά 

ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμόθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ 

είζπξαμε απαηηήζεσλ από ην Δεκόζην θαη ηα Ν.Π.Ι.Δ. (απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο 

ελεκεξόηεηαο θ.ι.π.). Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ειέγρνληαη από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηεο 

Δ.Ε.Τ.Α.Υ. 

Αηπρήκαηα, δεκηέο, θόξνη θαη ινηπέο θξαηήζεηο βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν ρσξίο θακηά επζύλε 

θαη ππνρξέσζε ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Υ. 

Επηπιένλ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.4013/2011 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 61 ηνπ λ. 

4146/2013 επηβάιιεηαη θξάηεζε ύςνπο 0,10%, επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θόξσλ θαη 

θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο  ζύκβαζεο θαη επί απηήο ηεο θξάηεζεο ηέινο θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ. 
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Πξνηείλεηαη ε απ’ επζείαο αλάζεζε γηα ηελ σο άλσ επηζθεπή, δηόηη ε ζπλνιηθή δαπάλε δελ 

ππεξβαίλεη όξην ησλ (€ 20.000,00 τωρίς ΦΠΑ) πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Παρ. 1 ηοσ Άρθροσ 328 ηοσ 

Νόμοσ 4412/2016 (ΦΔΚ Α 147/8-8-2016). 

 

Η ζπλνιηθή δαπάλε δελ ζα ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ € 1.600,00 (τωρίς ΦΠΑ) θαη ζα βαξύλεη 

ηνλ ελ’ ελεξγεία Πξνϋπνινγηζκό πνπ έρεη εγθξηζεί κε ηελ ππ’ αξηζκ. 165/2016 Απόθαζη 

Γ../Γ.Δ.Τ.Α.Υ., όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη εγθξηζεί, ζην θεθάιαην «Παροτές Σρίηων» κε K.A. 

620701 θαη ηίηιν «Δπιζκεσές & σνηήρηζη Κηιρίων και Δγκαηαζηάζεων» θαη ν Φ.Π.Α. ζηνλ 

Κ.Α 54006223.  

 

    

                                                                     ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ                                                 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

             Ο ΤΝΣΑΞΑ                              Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ                     Ο Δ/ΝΣΗ Σ.Τ./Δ.Ε.Τ.Α.Υ. 

                                                              Η/Μ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΧΝ                                      

    

       ΙΧΑΝΝΗ ΣΑΠΧΝΗ                                ΝΙΚΟ ΜΠΙΛΙΡΗ                                    ΝΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ 

      ΜΗΥ/ΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ                            ΗΛ/ΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ                                      ΠΟΛ. ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

                

            

 




