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ΣΕΥΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΕΡΓΑΙΧΝ ΥΗΜΙΚΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ  

ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ  

 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ν ρεκηθόο θαζαξηζκόο θαη ε απνιύκαλζε  ησλ θιηκαηηζηηθώλ κνλάδσλ 

ηύπνπ Split, θαζέηαο, νξνθήο θαλαιάηα,,  Fan Coils, ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ Α΄ Υεηξνπξγεία, 

ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ Β΄ Υεηξνπξγεία, ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ ΣΔΙ πνπ βξίζθνληαη ζε δηάθνξνπο 

ρώξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ πξέπεη λα γίλνπλ νη εμήο εξγαζίεο: 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΧΝ ΤΝΣΗΡΗΗ SPLIT, ΚΑΕΣΑ, ΟΡΟΦΗ, ΚΑΝΑΛΑΣΑ,  

FAN COILS.  

Αξρηθά όια ηα κεραλήκαηα ζα ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία γηα ηε βεβαίσζε κε ύπαξμεο βιάβεο 

ζην ειεθηξηθό ή ειεθηξνληθό θύθισκα. 

1. Καζαξηζκόο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο κνλάδαο. 

 Αθαίξεζε ηνπ πιαζηηθνύ θαιύκκαηνο.. 

 Πξνζηαζία ηνπ ηνίρνπ κε ηελ ηνπνζέηεζε λάηινλ θαη ιεθάλεο ζην ηειείσκα ηνπ θάησ 

κέξνπο ηνπ λάηινλ, γηα ηελ απνξξνή ησλ πγξώλ θαζαξηζκνύ. Πξνζηαζία ησλ 

ειεθηξηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ εμαξηεκάησλ από ρεκηθά πγξά θαη πγξαζία. 

 Φεθαζκόο κε δεζηό λεξό θαη ρεκηθό πγξό θαζαξηζκνύ (ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 

ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ρεκηθνύ πγξνύ), ηνπ ζπκππθλσηή, εμαηκηζηή, αλεκηζηήξσλ ή 

θίιηξσλ πνπ βξίζθνληαη ζην εζσηεξηθό ηεο κνλάδαο. Αλακνλή 15 ιεπηώλ 

πξνθεηκέλνπ λα ελεξγήζεη ην δηάιπκα θαη ηξίςηκν κε βνύξηζα ώζηε λα 

απνκαθξπλζνύλ ηειείσο νη αθαζαξζίεο (ζθόλεο, κύθεηεο θιπ). ηε ζπλέρεηα ηα 

εμαξηήκαηα ζα πιπζνύλ θαη ζα ςεθαζηνύλ κε απνιπκαληηθό πγξό. 

 Καζαξηζκόο ησλ πιαζηηθώλ ηκεκάησλ (θαπάθη, θίιηξσλ θιπ) κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία 

πνπ έγηλε κε ηα πξνεγνύκελα ηκήκαηα ηεο κνλάδαο. 

 σζηή ζπλαξκνιόγεζε ησλ κεηαιιηθώλ θαη πιαζηηθώλ εμαξηεκάησλ. 

2. Έιεγρνο δηαξξνώλ ηνπ ςπθηηθνύ θπθιώκαηνο, απνθαηάζηαζε ηεο δηαξξνήο θαη ζπκπιήξσζε 

ςπθηηθνύ πγξνύ. 

3. Λόγν εηδηθώλ ζπλζεθώλ ηνπ Covid-19 απαηηείηαη ζρνιαζηηθόο ρεκηθόο θαζαξηζκόο ζηα 

παξαθάησ: 

 ηνηρείν εζσηεξηθήο κνλάδνο 

 Βεληηιαηέξ 

 Λεθάλε απνξξνήο ζπκππθλσκάησλ  

 Γηαδξνκή απνρέηεπζεο 

ΚΚΜ 

 

Υεκηθόο θαζαξηζκόο θαη απνιύκαλζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ΚΚΜ (πάλει ςύμεο-ζέξκαλζεο). 

Καζαξηζκόο ησλ βεληηιαηέξ, ηεο ιεθάλεο απνξξνήο θαη  ηεο απνρέηεπζεο. 

 



ΦΤΚΣΕ ΚΤΡΙΧΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΚΧΝ ΜΟΝΑΔΧΝ 

 

Υεκηθόο θαζαξηζκόο θνληαίζεξ, 8 επηθαλεηώλ  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΧΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΦΤΚΣΕ ΚΑΙ ΚΚΜ 

 

Για τθ ςωςτι λειτουργία και τθν όςο το δυνατόν καλφτερθ απόδοςθ των ςυγκροτθμάτων 
κλιματιςμοφ, κα εκτελεςκοφν εργαςίεσ κακαριςμοφ και αντικατάςταςθσ απλϊν και απόλυτων 
φίλτρων και εν γζνει εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, όπωσ αναλφονται παρακάτω.  

 
Ψυκτικά ςυγκροτιματα  

 Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ που κα πραγματοποιθκοφν κα πρζπει να περιλαμβάνουν 
απαραιτιτωσ τα κάτωκι:  

 Έλεγχο των υδραυλικϊν ςυνδζςεων και παροχϊν νεροφ ςτα ψυκτικά 
ςυγκροτθμάτων μζςω πτϊςθσ πίεςθσ νεροφ ςτουσ εναλλάκτεσ  

 Κακαριςμό-αντικατάςταςθ φίλτρων ελαίου (καρτοφτσ), ζλεγχο πίεςθσ λειτουργίασ 
και αντλίασ λαδιοφ του ςυμπιεςτι.  

 Έλεγχο-Αντικατάςταςθ ελαίου ςυμπιεςτι  

 Έλεγχο πλθρότθτασ και ποιότθτασ ψυκτικϊν υγρϊν  

 Μθχανικό κακαριςμό ςτοιχείου ςυμπυκνωτι ψφκτθ (με πιεςτικό μθχάνθμα και 
χθμικά κακαριςτικά υγρά)  

 Κακαριςμό φίλτρου νεροφ ψφκτθ και φίλτρων νεροφ εγκατάςταςθσ  

 Έλεγχο λειτουργίασ και ςτιριξθσ ανεμιςτιρων  

 Έλεγχο απόδοςθσ του ςυςτιματοσ  

 Έλεγχο αντλιϊν, κυκλϊματοσ νεροφ, διακοπτϊν ροισ νεροφ και θλεκτρικϊν βανϊν 
by pass.  

 Έλεγχο, κακαριςμό και ςυςφίξεισ θλεκτρονικϊν και θλεκτρικϊν κυκλωμάτων 
(ζλεγχοσ ρελζ ιςχφοσ, ςφςφιξθ καλωδίων, ζλεγχοσ κατάςταςθσ επαφϊν εκκινθτϊν)  

 Σφςφιξθ ακροδεκτϊν ςυμπιεςτϊν  

 Έλεγχο και ρφκμιςθ αυτοματιςμϊν, πρεςςοςτατϊν, αιςκθτθρίων και ελεγκτϊν 
Εκκίνθςθ και ζλεγχοσ ςωςτισ λειτουργίασ του ψυκτικοφ ςυγκροτιματοσ  

 Μζτρθςθ και καταγραφι πιζςεων, κερμοκραςιϊν και αμπερομζτρθςθ κινθτιρων  

 Έλεγχοι και μετριςεισ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτικοφ οίκου  

 Κάκε άλλθ προλθπτικι επζμβαςθ απαραίτθτθ για τθ ςωςτι αςφαλι και οικονομικι 
λειτουργία των ςυςτθμάτων ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι.  

 

Κεντρικζσ Κλιματιςτικζσ Μονάδεσ  

 Οι εργαςίεσ κα πρζπει να περιλαμβάνουν απαραιτιτωσ τα κάτωκι: 

 Γενικό Έλεγχο Λειτουργίασ (διαρροζσ, αυτοματιςμοφσ, ιμάντεσ, κυκλοφορία νεροφ)  

 Έλεγχο αυτοματιςμϊν (ελεγκτζσ, αιςκθτιρια, κινθτιρεσ, θλεκτροβάνεσ, inverter, 
διαφορικά πρεςςοςτατϊν)  

 Έλεγχο αποχετεφςεων.  

 Κακαριςμόσ ι/και αντικατάςταςθ φίλτρων προφίλτρων, απόλυτων, ςακκόφιλτρων.  

 Μεταγωγι Χειμϊνα-Θζρουσ.  

 Έλεγχοσ Ανεμιςτιρων: λίπανςθ εδράνων, ζλεγχοσ-ρφκμιςθ-αντικατάςταςθ ιμάντων, 
κακαριςμόσ πτερωτισ και κελφφουσ.  

 Χθμικό κακαριςμό ςτοιχείων.  

 Κακαριςμόσ με νερό υπό πίεςθ των ςτοιχείων των μονάδων.  

 Κακάριςμα εςωτερικά των μονάδων.  



 Έλεγχοσ ςυςτθμάτων ζδραςθσ ΚΚΜ.  

 Έλεγχο λειτουργίασ τρίοδων βανϊν, κινθτιρων διαφραγμάτων, αντλιϊν, εναλλακτϊν 
κ.λ.π.,.  

 Έλεγχοσ και ςυντιρθςθ όλων των αντλιϊν νεροφ των ςυςτθμάτων.  

 Κακαριςμόσ ςτομίων προςαγωγισ και απαγωγισ του αζρα ςτουσ κλιματιηόμενουσ 
χϊρουσ.  

 Έλεγχοσ και κακάριςμα υγραντϊν νεροφ.  

 Έλεγχοσ Ηλεκτρικϊν Πινάκων, ςφίξιμο ςυνδζςμων, αντικατάςταςθ φκαρμζνων 
εξαρτθμάτων, κακαριςμόσ θλεκτρικϊν επαφϊν.  

 Κάκε άλλθ προλθπτικι επζμβαςθ απαραίτθτθ για τθ ςωςτι αςφαλι και οικονομικι 
λειτουργία των ςυςτθμάτων ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι.  

 
 

ε θάζε πεξίπησζε ζα ιακβάλνληαη ππόςε νη νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηώλ ησλ 

θιηκαηηζηηθώλ κνλάδσλ. 
 
Πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, κα δοκεί ςτο ςυντθρθτι κατάςταςθ με τουσ χϊρουσ που βρίςκονται 

τα κλιματιςτικά. 
Ο ςυντθρθτισ κα πρζπει να κατακζςει χρονοδιάγραμμα Υλοποίθςθσ των Εργαςιϊν Συντιρθςθσ 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυντιρθςθσ του κάθε κλιματιστικού κα υπογράφει ςτθν κατάςταςθ ο 

ςυντθρθτισ, ο επιβλζπων και ο υπεφκυνοσ του χϊρου που βρίςκεται το κακζνα. Στθν κατάςταςθ κα 
ςθμειϊνεται επίςθσ ποια από τα κλιματιςτικά παρουςιάηουν κάποια βλάβθ ϊςτε να διερευνθκεί ο τρόποσ 
αποκατάςταςισ τθσ λειτουργίασ τουσ.  

 
Εκτόσ από τισ προγραμματιςμζνεσ εργαςίεσ, ο ανάδοχοσ κα παρζχει τεχνικι υποςτιριξθ ςε 

περίπτωςθ βλαβϊν, ςφαλμάτων ι δυςλειτουργιϊν των ςυςτθμάτων, ζωσ τισ 30/9/2020. 
 
Ο ςυντθρθτισ υποχρεοφται, ζωσ τισ 30/9/2020, ςτθν άμεςθ ανταπόκριςθ ςε περίπτωςθ κλίςθσ ι 

ενθμζρωςθσ με email, εντόσ 12 ωρϊν, και ςε περίπτωςθ εκτάκτου ανάγκθσ ( βλάβθ ςε χϊρουσ ΜΕΘ, 
Χειρουργείων) εντόσ 2 ωρϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων Σαββατοκφριακων, εορτϊν και αργιϊν. 

  
Η προμικεια εξαρτθμάτων, φίλτρων, κινθτιρων ι οποιουδιποτε άλλου ανταλλακτικοφ απαιτθκεί, 

κα είναι εν γζνει προμικεια του Νοςοκομείου- εκτόσ εάν καλφπτονται από τθν εγγφθςθ των μθχανθμάτων- 
ενϊ οι εργαςίεσ επιςκευισ ι αντικατάςταςθσ εξαρτθμάτων κα γίνονται από τον ανάδοχο χωρίσ επιπλζον 
χρζωςθ. Τα ειδικά υγρά για τον κακαριςμό των μθχανθμάτων κακϊσ και τα ψυκτικά υγρά (φρζον κ.λ.π. ) 
που τυχόν κα χρειαςτεί να ςυμπλθρωκοφν, κα τα προμθκεφεται ο ανάδοχοσ με δικι του δαπάνθ. Εάν 
παραςτεί ανάγκθ να εγκαταςτιςει ο ανάδοχοσ κάποια εξαρτιματα ι ανταλλακτικά που κα προμθκεφεται ο 
ίδιοσ, αυτά κα πρζπει να ζχουν πιςτοποίθςθ CE.   

 

Οη εξγαζίεο ζα γίλνπλ από αδεηνύρν ηερληθό ςπθηηθώλ θαη θιηκαηηζηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

ζύκθσλα κε ην ΠΓ 87/96. Φσηνηππία ηεο άδεηαο πξέπεη λα θαηαηεζεί ζηελ ππεξεζία θαη ζα 

επηδεηθλύεηαη ζε θάζε πεξίπησζε.  

Σελ επίβιεςε ησλ παξαπάλσ εξγαζηώλ ζα έρεη ππάιιεινο ηνπ Σερληθνύ Σκήκαηνο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ κε ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπ νπνίνπ ππνρξενύηαη λα ζπκκνξθώλεηαη ν 

κεηνδόηεο. 

 Σν Ννζνθνκείν δελ έρεη ππνρξέσζε λα παξέρεη εξγαιεία θαη πιηθά  ζηνλ κεηνδόηε. Οη 

ππνρξεώζεηο πξνο ην Ι.Κ.Α. θαη ινηπνύο Αζθαιηζηηθνύο Οξγαληζκνύο ζα βαξύλνπλ ηνλ κεηνδόηε. Ο 
ςυντθρθτισ φζρει ακζραια ποινικι και αςτικι ευκφνθ για κάκε ηθμιά που κα  προκλθκεί ςτο προςωπικό 
του, το προςωπικό του Νοςοκομείου ι και ςε τρίτουσ από αμζλεια δικι του ι των ςυνεργείων του. 

 Η πνηόηεηα ησλ πιηθώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα ειέγρνληαη από ην Σερληθό Σκήκα ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

Πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε πεξίπνπ 6000,00 € κε ην ΦΠΑ. 



Η ηηκή πξνζθνξάο ζα δνζεί ζπλνιηθά θαη ζα αλαθέξεηαη ζαθώο ζηελ πξνζθνξά όηη γίλνληαη 

απνδεθηνί νη όξνη ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο ηεο νπνίαο έιαβε γλώζε. 

 

Παξαθάησ θαίλεηαη ε θαηάζηαζε κε ηα ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνύ  πνπ ζα θαζαξηζηνύλ. 

 

ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΧΝ  

ΤΣΗΜΑ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ Α΄ ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΑ ΣΕΜΑΥΙΑ 

ΨΤΚΣΕ ΚΤΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

 
2 

ΚΟΝΣΑΙΕΡ 2 

ΚΚΜ 5 

ΤΣΗΜΑ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ Β΄ ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΑ 

ΨΤΚΣΕ ΚΤΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

 
2X2 

ΚΟΝΣΑΙΕΡ 4 

ΚΚΜ 2 

ΤΣΗΜΑ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΣΔΙ 

ΨΤΚΣΕ ΚΤΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

 
1 

ΚΟΝΣΑΙΕΡ 2 

  

ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ ΣΤΠΟΤ SPLIT 170 

FAN COIL 50 

ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ ΣΤΠΟΤ ΚΑΕΣΑ GENERAL –

ΑΚΣ/ΚΟ 
1 

ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ ΣΤΠΟΤ ΟΡΟΦΗ(DAIKIN, FUJI, 

MIDEA)-ΜΕΘ-ΣΕΠ-ΜΙΚΡ/ΚΟ 
4 

ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ ΣΤΠΟΤ ΚΑΝΑΛΑΣΑ INVETOR 

(ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ) 
2 

 

                                                                                                                                        Ο 

                                                                                                                               ΤΝΣΑΞΑ         

            

          


